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Prefácio

Nas últimas décadas o sector da pedra natural tem revelado uma notável pujança eco-
nómica colocando no mercado um produto apreciado mesmo por franjas de consumi-
dores mais requintados e exigentes, conseguindo associar à pedra uma imagem de qua-
lidade e, com alguma frequência, sofisticação.

Neste quadro, o crescimento das trocas comerciais internacionais e a integração de
modernas técnicas de gestão de produto marcam a passagem de uma fase de desenvol-
vimento da actividade em moldes locais ou, quando muito, regionais, com base em pro-
cessos de gestão e orientações empresariais incipientes, para uma fase global, com um
grau de sofisticação empresarial avançado e numa óptica de “negócio” total, em que as
estratégias de sucesso vão reconhecendo a importância crescente das franjas extremas
do ciclo produtivo. Neste perspectiva, é atribuída grande importância ao conhecimento
dos recursos, à sua caracterização e ao melhor conhecimento do “material”, do mesmo
modo que se reconhece a importância económica e de mercado das fases terminais da
fieira produtiva associadas à aplicação em obra, à esclarecida prescrição dos materiais
para cada circunstância particular ou, ainda, investindo no design de produtos.

A obra que agora divulgamos, de reconhecido especialista do sector, e que surge como o
natural desenvolvimento do Catálogo das Rochas Ornamentais, cuja edição se iniciou
em 1983, adopta esta moderna visão global, aplicando-a ao caso das rochas graníticas,
nas quais Portugal tem evidenciado uma dinâmica de expansão muito apreciável, com
base num sector empresarial dinâmico e competitivo.

O Instituto Geológico e Mineiro cumpre, deste modo, uma das suas missões institucio-
nais de divulgar os recursos minerais nacionais, numa perspectiva moderna e na qual se
reconhece o papel decisivo do mercado na definição e adopção de correctos modelos de
exploração e apropriação dos recursos minerais.

Numa outra perspectiva podemos afirmar que à tradição artística do trabalho da pedra,
tão ricamente ilustrada na obra e que, felizmente, prossegue nos nossos dias, junta-se
uma base de conhecimento da ciência dos materiais que, assim o esperamos, muito possa
ajudar todos os que incluam a pedra natural como elemento material das suas obras.

Porto, 21 de Julho de 2000

Luís Rodrigues da Costa
Presidente do Conselho Directivo do IGM
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1 Aspectos da
paisagem granítica

1 .  In t rodução

Ao longo da sua história de séculos,
Portugal tem desenvolvido a capacidade
de utilização dos recursos naturais do
solo, do subsolo e do mar.
A pedra natural de que dispõe tem
satisfeito as necessidades básicas
impostas às diferentes gerações pela
evolução contínua das condições de

vida, permanecendo presente nos
testemunhos que nos chegaram do
passado, alguns deles
propositadamente concebidos para
evocarem, no futuro, a memória dos
tempos idos. A par de outras rochas, foi
dada larga utilização, desde tempos
imemoriais, à matéria-prima que
oferecem os extensos plutonitos
graníticos que abundam em território

português. Fig. 1 Cada geração soube
tirar partido das suas características
naturais de beleza, versatilidade e
durabilidade, concebendo obras que
mantêm intacto, decorridos tantos
anos, o cumprimento do objectivo para
que foram realizadas. Com efeito, o
granito é uma das rochas mais duras e
resistentes, mesmo quando sujeita às
condições mais adversas. Desse modo,

9
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desde o Paleolítico, chegaram até nós
os testemunhos dessa utilização sob a
forma de utensílios, monumentos
funerários e de culto. Fig. 2 e 3 

Os Romanos legaram-nos calçadas,
pontes, monumentos diversos que,
igualmente desafiando os tempos,
ainda hoje atestam a sua magnificiência 
e a perícia da arte de construção
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2 Anta na Região da Beira Alta

3 Menhir na região de Castelo
de Vide
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atingida por esse povo. Fig. 4

Do nascimento da nossa nacionalidade
(séc XII) até à actualidade avultam, por
todo o País, obras de grande relevo,
desde castelos e outras construções
fortificadas, até às igrejas, mosteiros,
palácios, solares e outras obras
notáveis de engenharia e arquitectónica,
onde foi possível tirar partido das

qualidades naturais dos materiais
graníticos. Fig. 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Sabemos da incessante procura dos
nossos artífices pelas melhores soluções
técnicas e estéticas e da reputada
tradição de cultivarem com apurada
sensibilidade a arte de trabalhar o
granito, herança de séculos, que fazem
de Portugal uma das principais

referências mundiais do sector.
Em consequência, a qualidade das
nossas rochas silicatadas e o 
“know-how” adquirido na sua utilização
ultrapassaram largamente as fronteiras
do nosso País, pelo que vários
exemplos  do seu emprego podem ser
observados e admirados praticamente
em todo o mundo, desde os mais
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4 Torre de Centum Cellas (Belmonte)

5 Muralha Fernandina (Porto)

6 Pelourinho do Terreiro da Sé do Porto

7 Nicho votivo
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humildes elementos de calçada e guias
de passeio, alvenarias e cantarias, aos
mais elaborados elementos
arquitectónicos e ornamentais em
residências e grandes edifícios urbanos,
esculturas e outras obras. Com efeito,
como corolário da sua reputação, a
exportação de rochas graníticas tem
vindo a aumentar progressivamente.
Impõe-se salientar, todavia, que o

melhor aproveitamento deste recurso
natural não renovável do nosso País
passa pelo aumento da rentabilidade
global do sector, incluindo o incessante
incremento da qualidade dos produtos
fabricados e a incorporação de um valor
acrescentado maximizado na fase de
transformação da matéria-prima,
objectivo que vem sendo conseguido
nos últimos anos.

12

8, 9 e 10  Exemplos de
elementos
arquitectónicos e
escultóricos notáveis em
pedra granítica
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2 . Geo log ia

2.1. Enquadramento Geológico-
Estrutural dos Granitos Portugueses
Portugal, na sua área continental, é
formado por três grandes unidades
geológicas: o Maciço Antigo, as 
Orlas Mesocenozóicas e as Bacias do
Tejo e do Sado.
O Maciço Antigo representa, só por si,
cerca de dois terços do território e

corresponde a parte de um antigo soco
compreendendo, essencialmente,
terrenos Precâmbricos e Paleozóicos.
Encontra-se localmente coberto por
depósitos detríticos discordantes de
idades Terciária e Quaternária, cuja
espessura não ultrapassa os 200-300
metros. Fig. 11

Nesse maciço, inicialmente dominado
por um regime de distensão e
posteriormente afectado, em diversas

13

11  Esboço Geológico
de Portugal
(I.G.M., Ed.)



fases, pelo regime compressivo da
orogenia Hercínica, podem definir-se
zonas com características
paleogeográficas, tectónicas,
metamórficas e plutónicas distintas,
muitas vezes separadas por
importantes acidentes cavalgantes. 
No sector ibérico, as estruturas têm
direcção predominante NW-SE. Fig. 12

A generalidade dos especialistas no
estudo de massas graníticas realciona
as suas características geométricas,
texturais e mineralógicas com os
principais acontecimentos da orogenia
Hercínica. Desse modo, Ferreira et allia
(1987) encaram a sua classificação
numa perspectiva dinâmica em que o
tempo em que se deu a sua instalação é
localizado nos referenciais possíveis,
que são as três principais fases de

deformação Hercínica. Quadro I

Esta classificação enquadra os maciços
graníticos mais explorados em Portugal,
que se distribuem na Zona Centro-
Ibérica e na de Ossa-Morena do
domínio hercínico peninsular,
incluindo os fácies que revelam ter 
sido sujeitos a, pelo menos, duas 
fases de deformação hercínica 
(Ferreira et allia, 1987). 

Granitóides da Zona Centro-Ibérica
Esta zona caracteriza-se pela ocorrência
de uma espessa sequência do tipo
“flysch“ (Precâmbrico Superior a
Câmbrico) chamada Complexo Xisto-
Grauváquico, à qual se sobrepõem, em
discordância, quartzitos do Ordovícico.
Seguem-se rochas xistentas, por vezes
ardosíferas, e outras formações

14

12  Unidades geo-
estruturais da zona W da
Península Ibérica

Classificação dos granitóides portugueses de acordo com o período 
da sua instalação relativamente à orogenia Hercínica

Granitóides pré-orogénicos Rochas fortemente deformadas (gnaisses, etc)

Granitos sin-orogénicos ante F3 Granitos de duas micas ou biotíticos com restites

sin F3 e sin a tardi F3 Granitos biotíticos com plagioclase cálcica e seus diferenciados

Granitos de duas micas ou biotíticos com restites

Granitos pós-tectónicos Granitos biotíticos com plagioclase

Fracturas tardi-hercínicas
Cavalgamento

Quadro I
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marinhas, terminando a série com
formações continentais.
Nesta área, o intenso magmatismo
originou sobretudo granitóides das
séries alcalina e calco-alcalina, exibindo
os mais antigos foliação evidente; as
rochas básicas estão muito
subordinadas.
Entre os primeiros, têm sido utilizados
como pedra ornamental, entre outros,
os granitos de duas micas do Porto e
de Afife (Viana do Castelo), ambos sin-
orogénicos relativamente a F3.

Dentre os segundos, habitualmente
referenciados aos episódios de
deformação sin F3 e sin a tardi F3 ou
considerados como pós-tectónicos,
avulta uma larga variedade de tipos
texturais com larga utilização como
rocha ornamental como sejam, dos
mais antigos para os mais recentes, os
granitos com megacristais e biotite-
oligoclase de tom escuro e foliados
explorados na região de Espinho
(Braga), granitos calco-alcalinos
biotíticos ou de predominância biotítica

de Alpendorada, Paços de Ferreira,
Penafiel, Cinfães, Viseu, Guarda, Aguiar
da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo,
Alcains, etc., e outros com megacristais
e granulado grosseiro de Guimarães e
Viseu e, ainda, granitos calco-alcalinos
a alcalinos não deformados de grão fino
ou médio, como os de Alpalhão, Pedras
Salgadas, Ariz e certas variedades cujos
feldspatos apresentam coloração
rosada, como é o caso dos granitos dos
maciços de Monção e do Gerês. Fig. 13

Nesta mesma zona Centro-Ibérica

15

13  Maciço Granitico do Gerês: 
granito não deformado (pós-tectónico)
de tonalidade avermelhada
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afloram granitóides de idade pré-
orogénica, com relevo para os
gnaissóides da zona de Portalegre
(gnaisses de Alagoa e da Chainça). 
O sector NE da Zona Centro-Ibérica,
denominado por Sub-Zona da Galiza
Média-Trás-os-Montes, caracteriza-se
pela presença de rochas de alto grau de
metamorfismo, de idades
compreendida entre o Precâmbrico e o
Devónico, e de complexos com
composição básica e ultrabásica. Inclui
os maciços de Morais e Bragança, onde
se localizam pequenos afloramentos de
serpentinitos (Donai e Cerro de
Grandais, p.ex.), anfibolitos, xistos
anfibólicos e outras rochas verdes,

importantes do ponto de vista
ornamental. Tratando-se de rochas
metamórficas silicatadas, são aqui
referidas como “granitóides” por razões
de natureza comercial, uma vez que
tradicionalmente neles são
enquadradas.

Granitóides da Zona de Ossa-Morena
A zona de Ossa-Morena ocupa posição
contígua ao ramo sul da Zona Centro-
Ibérica. Trata-se de uma área em que o
Precâmbrico é recoberto pelo
conglomerado de base do Câmbrico,
seguindo-se algumas formações de
rochas carbonatadas as quais, por
metamorfismo, originaram, por vezes,

mármores de grande interesse
ornamental.
A fase principal de movimentação
hercínica induziu um cavalgamento
geral para SW e, ao longo desta
descontinuidade, intercalou-se o
complexo de Beja, com gabros,
serpentinitos e anortositos.
No que se refere aos maciços de rochas
granitóides e afins, revelam muito
interesse do ponto de vista ornamental
os granitóides alcalinos e calco-
alcalinos da zona de transição com a
Zona Centro-Ibérica, de idade posterior
à última fase de deformação hercínica,
como sejam os granitos cinzentos
calco-alcalinos de granulado médio do

16

Granitos do Maciço de Sta. Eulália
Gr. Róseo de Grão Médio a Grosseiro
Gr. Cinzento de Textura Porfiróide
Gr. Cinzento de Grão Médio
Gr. Cinzento de Grão Fino

Gabros e dioritos relacionados com
o maciço de Sta. Eulália

Corneanas pelíticas

Albufeira

Pedreira

2Km

14  Mapa geológico do maciço ígneo
de Santa Eulália (Portalegre)
seg. Oliveira, 1975
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maciço anelar de Santa Eulália, Fig. 14

que ocupam o núcleo da estrutura, e os
granitos alcalinos rosados de Santa
Eulália, Arronches e Monforte, que
formam um anel circundando os
granitos cinzentos. O anel mais externo
é incompleto e inclui rochas
intermédias ou básicas de composição
gabróica e diorítica, de cor escura e
granulado médio, as quais têm sido,
igualmente, utilizadas como pedra
ornamental (diorito de Arronches 
e quartzodiorito de S. Vicente e
Ventosa, Elvas).
Mais para S, no maciço de Évora, e
relacionados também com
magmatismo hercínico, encontram-se

granitóides com duas micas, por vezes
profiróides, dos quais o granito rosado
de Arraiolos é explorado como pedra
ornamental, e granodioritos e
quartzodioritos biotíticos, dos quais os
de Barrocal e de Vendinha têm tido
idêntica utilização.
Vários tipos de rochas com quimismo
calco-alcalino predominante ocorrem
ainda, destacando-se, pelo seu
interesse ornamental, o pórfiro ácido 
de Torrão (Alcácer do Sal) e rochas
intermédias e básicas como o diorito 
de Redondo e o gabro de Odivelas
(Ferreira do Alentejo), cuja exploração
tem decaído nos últimos anos.

Rochas ígneas da zona Sul Portuguesa
Esta zona é caracterizada pelo
afloramento de uma espessa série 
xisto-grauváquica com vulcanitos
intercalados. A série xistenta foi
intruída, durante a orogenia alpina,
pelos maciços anelares de 
Monchique e de Sines. 
O maciço de Monchique, Fig. 15

que compreende unidades líticas de
composição variada, é dominantemente
constituído por rochas do tipo sienito
nefelínico, com inegável interesse
ornamental. O maciço de Sines é
formado, sobretudo, por gabros e
dioritos, pouco ou nada explorados 
até à data.

17

15  Exploração de sienito
nefelínico no maciço de
Monchique

15



3 .  Pe t rog ra f i a
3.1. Aspectos Gerais
Os granitos são rochas ígneas
resultantes da consolidação, em
profundidade, quer “in situ” quer após
terem ascendido através de fracturas da
crosta terrestre, de magmas primários
ou secundários (são rochas plutónicas
ou intrusivas, como é sabido).
Ordinariamente são rochas duras,
hololeucocratas a leucocratas de

tonalidade esbranquiçada, cinzenta
clara ou cinzenta- azulada, rosada ou
avermelhada. A granularidade pode ser
muito variável, desde fina, como por
exemplo, nos granitos aplíticos, a
grosseira, caso dos pegmatíticos, até à
dos fácies de matriz microgranular de
quartzo e feldspato em que se
disseminam cristais de feldspato bem
desenvolvidos, como nos granitos
porfiríticos. São comuns, também, as

fáceis porfiróides em que megacristais,
normalmente de feldspato, se destacam
da matriz granular.
Do ponto de vista petrográfico, um
granito é uma rocha plutónica com
textura granular Fig. 16, 17 e 18,
holocristalina, composta essencialmente
por feldspatos (feldspatos alcalinos e
plagioclase ácida ou ácida a intermédia,
com predomínio dos primeiros) e
quartzo, ocorrendo como principais

18

16  Texturas mais comuns dos
“granitóides” portugueses
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minerais acessórios a biotite e a
moscovite e, em menores quantidades,
outras espécies minerais como esfena,
apatite, rútilo, zircão, monazite,
turmalina, clorite e minerais opacos,
entre outros. Fig. 19

São designadas como rochas ácidas por
possuirem teor em Si O2 superior a 
65 %. Do ponto de vista comercial o
termo granito é, frequentemente,
conotado com uma rocha compacta,

granular, susceptível de ser polida,
referindo-se muitas vezes a outras
rochas ígneas, metamórficas ou
vulcânicas de composição químico-
mineralógica idêntica ou que apenas
têm de comum o facto de serem rochas
silicatadas. É assim que essa
designação abarca rochas tão diferentes
dos granitos propriamente ditos como
os sienitos, quartzodioritos, dioritos,
gabros, basaltos e gnaisses, entre

outras, que genericamente, e no
contexto em apreço, são
frequentemente mencionadas como
“rochas similares” dos granitos ou
como “granitóides”. Nas rochas ígneas
intermédias (Si O2 de 52 a 65 %) e
básicas (Si O2<52 %) regista-se o
predomínio de plagioclase mais ou
menos cálcica sobre os outros
minerais, decréscimo dos teores em
quartzo e em feldspato alcalinos à

19

17  Texturas dos granitóides: efeitos das
pressões hidrostática e dirigida durante a
cristalização dum magma

18  Rocha de textura gneissica, com a
foliação evidente característica

Pressão 
Hidrostática

Pressão 
Dirigída

Textura 
Não Orientada

Textura Orientada
(planar)

17 18



19  Aspecto microscópico, em
nícois cruzados, de uma rocha
granítica de grão médio com
ligeiro porfiroidismo, composta
por quartzo, feldspato potássico,
plagioclase e minerais acessórios
(biotite, moscovite e zircão).
Ampliação 25x

medida que o carácter básico aumenta,
a ponto de se tornarem nitidamente
acessórios ou estarem ausentes,
presença significativa de anfíbolas e/ou
piroxenas, biotite e/ou olivina como
minerais acessórios importantes (por
vezes tornam-se essenciais), além da
presença frequente de apatite, esfena,
serpentina, clorite, talco e minerais
opacos. As rochas ultrabásicas 
(Si O2~40 %), como os peridotitos 
e os basaltos, têm como componentes
fundamentais alguns dos minerais
seguintes: plagioclase cálcica,
piroxenas, anfíbolas, olivina,
serpentinas, outros minerais silicatados
e minerais opacos. Quadro II

3.2. Classificação Petrográfica e
Mineralogia dos Granitóides Portugueses
A classificação petrográfica das rochas
ígneas portuguesas utilizadas como
ornamentais, de acordo com o diagrama
(simplificado) de STRECKEISEN (1976),
é apresentada: na Fig. 20. Os elementos
gerais da composição dos “granitóides”
portugueses, estão sintetizados 
no Quadro III.
Fazendo alusão a casos particulares,
salienta-se que:
- o serpentinito de Donai, na sua
qualidade de rocha ultrabásica de origem
metamórfica, tem serpentina (antigorite
+ crisótilo) como constituinte
fundamental, sendo muito acessórios o
talco, a calcite e alguns minerais opacos.

- o porfiro ácido de Torrão possui uma
matriz microcristalina de composição
quartzo-feldspático (plagioclase ácida e
feldspatos alcalinos)-sericítica,
dificilmente quantificável ao
microscópio em termos mineralógicos,
e calcite, biotite, apatite e minerais
opacos como minerais acessórios.
- a composição mineralógica do sienito
nefelínico explorado em Monchique
caracteriza-se pela ausência de sílica
livre e predomínio de feldspatos
potássicos (46 %) e sódicos (nefelina
20 %), 12 % de piroxena (aegirina e
aegirina-augite), biotite (8 %), esfena 
(8 %) e apatite, calcite, cancrinite e
minerais opacos como principais
acessórios (no total 6 %).

20

Composição mineralógica típica de rochas ígneas comuns, em percentagem

Minerais Rochas

Granitos Sienito Quartzo diorito Diorito Gabro Basalto

Quartzo 29% 5% 16% 4% – –

Feldspatos alcalinos 32% 50% 4% – – –

Plagioclase 28% 20% 33% 58% 50% 45%

Piroxenas – – 50%

Anfíbolas – 20% 26% 25% 45% –

Biotite 8% 20% 12% – –

Moscovite 2% – – – – –

Apatite, bircão, olivina, 1% 5% 1% 1% 5% 6%
minerais opacos e outros

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quadro II 19



20  Enquadramento dos
granitóides portugueses em
apreço no diagrama de
STRECKEISEN (1976) para
classificação de rochas
plutónicas
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Branco da Neve

Branco Preto Barrocal

Cinzento Favaco

Diorito Arronches

Rosa Covide

Gabro Odivelas

Sienito Monchique

Restantes granitóides

1a quartzolitos (silexitos)
1b granitóides ricos em quartzo
2 granito de feldespato alcalino
3 granitos

3a sienogranitos
3b monzogranitos
4 granodioritos
5 tonalitos

6a quartzsienito de feldspato alcalino
7a quartzsienito
8a quartzmonzonito
9a quartz-monzodiorito / quartzo-monzogabro

10a quartzodiorito / Quartzgabro / Quartz-anortsito
6b sienito de feldspato alcalino

7b sienito
8b monzonito
9b monzodiorito

10b diorito / gabro / anortosito
6c sienito de feldespato alcalino com feldspatóides
7c sienito com feldspatóides
8c monzonito com feldspatóides
9c monzodiorito / monzogabro com feldspatóides

10c gabro / sienito com feldspatóides
11 sienito com feldspatóides
12 monzosienito com feldspatóides
13 monzodiorito / monzogabro com feldspatóides
14 diorito / gabro com feldspatóides
15 foidolitos

Composição mineralógica média de rochas ígneas ornamentais portuguesas

Zona Centro-Ibérica (32 amostras)

Mineral Média (%) Intervalo de Notas
variação (%)

Feldspato potássico 33,3 15 – 55 Estes valores extremos referem-se aos granitos de Telões e de Pinhel

Plagioclase 27,1 7 – 45 O valor mínimo refere-se ao gnaisse da Chainça

Quartzo 27,5 12 – 48 O valor mínimo refere-se ao gnaisse da Chainça

Moscovite 4,3 0 – 15 Ausente em alguns dos granitos post-tectónicos

Biotite 6,8 3 – 16

Outros minerais 1,2 0,1 - 3

Zona de Ossa-Morena (9 amostras)

Mineral Média (%) Intervalo de Notas
variação (%)

Feldspato potássico 31,0 15 – 50

Plagioclase 29,9 20 – 48 Os valores mais eleva-dos referem-se aos granitos avermelhados

Quartzo 29,6 20 – 38

Moscovite não signific. 0 – 2 Presente, apenas, no granito de Vimieiro

Biotite 7,1 2 – 10

Outros minerais 2,2 1 – 5

Rochas Intermédias e Básicas (6 amostras)

Mineral Média (%) Intervalo de Notas
variação (%)

Plagioclase 53,8 40 – 63

Horneblen-dae 12,3 0 – 30 Ausente em alguns quartzo-dioritos e no gabro estudado (Preto Odivelas)

Piroxena não significat. Apenas ocorre no gabro estudado (25 %)

Olivina não significat. Apenas ocorre no gabro estudado (10 %)

Feldspatos 2,3 0 – 12 Apenas ausente no gabro estudado

Quartzo 4,8 0 – 41 Apenas ausente no gabro estudado; os valores mais elevados pertencem aos quartzodioritos

Biotite 9,0 0 – 14 Ausente no gabro estudado

Outros 1,8 0,5 – 3

Quadro III
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Resultados médios da análise química (elementos maiores) de granitóides portugueses

Zona Zona de (A) (B) Rochas Intermédias (C)
Centro-Ibérica Ossa-Morena e Básicas

(n = 41) (n = 9) (n = 1) (n = 1) (n = 6) (n = 1)
x min máx x min máx x min. máx

SiO2 70,68 62,97 75,13 70,34 65,98 75,07 54,44 73,30 57,49 47,64 68,94 40,63

Al2O3 14,45 12,31 16,36 14,63 11,50 15,88 21,64 12,67 16,88 13,94 21,31 3,52

Fe2O3 total 2,63 1,57 5,00 2,78 2,19 5,36 3,56 2,98 7,32 3,27 10,13 7,55

MnO 0,07 < 0,1 < 0,2 0,09 0,03 0,20 0,07 0,02 0,10 0,04 0,14 0,02

CaO 1,29 0,60 2,94 1,97 1,30 3,51 1,78 0,90 6,74 2,96 11,31 0,10

MgO 0,49 0,08 1,72 0,57 0,16 1,22 0,47 0,41 4,44 1,07 8,55 35,68

Na2O 3,61 2,96 4,28 4,22 3,16 5,09 8,52 4,08 3,64 2,15 4,55 0,11

K2O 5,09 3,87 6,22 4,19 2,37 5,14 6,78 3,78 1,53 0,17 2,37 0,07

TiO2 0,25 0,05 0,85 0,21 0,12 0,35 0,18 0,10 0,87 0,21 2,82 0,19

P2O5 0,23 0,03 0,40 0,08 0,03 0,13 0,07 0,06 0,10 0,02 0,21 0,07

H2O+ 0,78 0,22 1,41 0,50 0,24 0,87 1,34 0,99 0,72 0,54 0,94 11,07

H2O- 0,13 0,04 0,28 0,11 0,04 0,18 0,31 0,29 0,17 0,14 0,14 0,73

n – n°. de amostras estudadas
x – média

4 .  Compos i ção  Qu ímica

Os valores obtidos pelo doseamento dos
elementos maiores e pela determinação
da água adsorvida e estrutural na rochas
graníticas  de Portugal, constam do
QUADRO IV. São referidas, também, as
análises químicas das amostras de
sienito nefelínico (A), de pórfiro ácido
(B) e de serpentinito (C) que temos
vindo a considerar conjuntamente com
as restantes rochas silicatadas.
Os granitóides das zonas estruturais
consideradas não mostram, em média,

grandes diferenças de composição; 
o pórfiro ácido de Torrão exibe, como se
vê, composição química muito
semelhante às restantes rochas ácidas.
As rochas intermédias e básicas são,
como é de regra, mais ricas em
ferromagnesianos e menos ricas em
sílica e alumina. 
O sienito nefelínico é, obviamente,
deficitário em sílica, mais 
é mais aluminoso e mais sódico e
potássico que a maioria das 
outras rochas. Com base nos resultados
das análises químicas de elementos
maiores, os petrógrafos efectuam o
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Quadro IV



21  Enquadramento dos
granitóides portugueses em
apreço no diagrama de Maniar
e Piccoli (1989)

cálculo da composição mineralógica
virtual das rochas como meio de as
classificarem através do seu conteúdo
em minerais virtuais de composição
bem definida e de as caracterizarem em
termos de parâmetros descritores dos
magmas que lhes deram origem. 
Também é comum a quantificação e a
representação gráfica de várias relações
entre os óxidos de diversos elementos
maiores, utilizadas para se descrever o
quimismo dos diferentes tipos
litológicos, possibilitando distingui-los
uns dos outros e, inclusivé, classificá-
los em termos petrográficos Fig. 21 e 22

Com o intuito de se prever a maior ou
menor apetência de um determinado
tipo de rocha ígnea para a
meteorização, Reiche (1943) e Saavedra
(1970), com base na conhecida maior
mobilidade dos catiões alcalinos e
alcalino-terrosos durante a
meteorização, propuseram o cálculo 
de índices adequados, designados,
respectivamente, por WPI 
(Weathering Potential Index) e IMP
(Indice de Meteorización Potencial). 
Conforme se pode verificar, estes
índices são perfeitamente
correlacionáveis. Fig. 23

A quase totalidade dos granitos
portugueses, na sua qualidade de
rochas ácidas, auferem de fracos índices
de meteorização potencial (WPI<10 e
IMP<20), as rochas intermédias
(granodioritos, quartzodioritos,…) e o
sienito nefelínico  apresentam índices
moderados (WPI de 10 a 20 e IMP de
20  a 60). Índices mais elevados são
próprios das rochas intermédias a
básicas e básicas, como acontece, por
exemplo, com o gabro de Odivelas
(WPI=27.2 e IMP=75.2), indiciando, em
teoria, grande propensão para a
meteorização.
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5 .  O  Gran i to  como  Mate r i a l
de  Cons t rução

5.1. Aspecto Macroscópico
5.1.1. Generalidades
O valor ornamental das rochas
granitóides passa pela peculiaridade da
sua tonalidade e da sua textura,
características definidoras do respectivo
padrão ornamental que condicionam,
em boa medida, o seu aspecto final em
obra, em particular quando polidas.
A tonalidade que apresentam é função

dos minerais que as compõem, sendo
tanto mais claras ou mais escuras na
proporção da percentagem relativa de
quartzo e feldspatos “versus” minerais
ferromagnesianos. Quadro V

Assim, as rochas ígneas de carácter
ácido (granitos propriamente ditos,
granodioritos, riolitos,…)
predominantemente constituídas por
grãos ou matrizes quartzo-
feldsdpáticas, exibem tonalidade mais
clara. As rochas intermédias e básicas
(dos quartzodioritos aos gabros,
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22  Enquadramento dos
granitóides portugueses no
diagrama de COX (1981)

23  Correlação entre os valores de
WPI (Reiche) e IMP (Saavedra)
de alguns granitos
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basaltos e peridotitos) são mais ricas
em minerais ferromagnesianos e
mostram tonalidade escura mais ou
menos intensa. Por outro lado, a
alteração meteórica ou hidrotermal das
rochas granitóides pode acarretar
modificação da tonalidade inicial para
os tons amarelados, acastanhados ou
avermelhados por impregnação da
matriz da rocha (em particular, dos
feldspatos alterados e das fissuras inter
e intragranulares) com óxidos de ferro.

5.1.2. Tonalidades Fundamentais da
Produção Portuguesa
A produção portuguesa é bastante
variada em termos de granularidades 
e texturas, sendo largamente
predominantes os tipos litológicos 
de tonalidade cinzenta a cinzenta-
-azulada Fig. 24. Indicam-se, abaixo, 
os principais tipos de rochas graníticas
e afins disponíveis no País agrupadas
segundo a sua tonalidade geral,
referindo-se a sua designação habitual,
área de extracção e granularidade. 
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Classificação simplificada das rochas ígneas, 

de acordo com as respectivas textura e tonalidade

Tonalidade Textura 

Fanerítica Afanítica 

(rochas plutónicas) (rochas vulcânicas)

Rochas hololeucocratas e leucocratas Granitos Riólitos

Sienitos Traquitos

Rochas mesocratas e melanocratas Gabros Basaltos

Dioritos Andesitos

Rochas holomelanocratas Peridotitos

Anfibolitos

Piroxenitos

Quadro V



24  Padrões
fundamentais da
produção portuguesa
de granitos e rochas
similares.
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Rochas esbranquiçadas a cinzento-claras

- Branco Almeida (Guarda): grão médio

- Branco Pérola (Monção): grão grosseiro, porfiróide

- Branco Porto (Maia, Porto): grão médio, foliado

- Branco Candoso (Vila Flôr): grão médio a grosseiro,

com tendência porfiróide

- Branco Coral (Calde, Viseu): grão grosseiro, porfiróide

- Branco Vimieiro (Arraiolos): grão médio

- Branco Alcains (Castelo Branco): grão médio

- Branco Caravela (Castelo de Vide): grão grosseiro,

porfiróide

- Cinzento Claro (Afife): grão médio, foliado

- Cinzento Claro de Pedras Salgadas (Vila Pouca de

Aguiar): grão médio, levemente porfiróide

- Branco Aguiar (Aguiar da Beira): grão fino a médio,

muito levemente porfiróide

- Cinzento Nandufe (Mangualde): grão fino

- Cinzento Cativelos (Gouveia): grão fino

- Cinzento Aljão (Gouveia): grão fino a médio

- Cinzento Ribamondego (Gouveia): grão fino

- Cinzento de Penaverde (Aguiar da Beira): grão fino ou

médio

- Cinzento de Seixo (Sernancelhe): grão médio,

levemente porfiróide

- Cinzento Soutosa (Moimenta da Beira): grão médio a

grosseiro

- Cinzento do Eirado (Aguiar da Beira): grão grosseiro,

porfiróide

- Cinzento do Souto (Penedono): grão grosseiro,

levemente porfiróide
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Rochas cinzentas e cinzento-escuras

- Azul Tragal (Bruçó, Mogadouro): grão médio,

levemente porfiróide

- Cristal Azul  (Guimarães): grão grosseiro, porfiróide

- Azul Cristal Transmontano (Chaves): grão médio, com

fenocristais esparsos

- Cinzento Requião (Guimarães): grão médio a fino,

levemente porfiróide

- Cinzento Telões (Vila Pouca de Aguiar): grão médio a

grosseiro, porfiróide

- Cinzento S.Torcato (Guimarães): grão fino a médio,

muito levemente porfiróide

- Cinzento de Rio de Moinhos (Penafiel): grão médio,

levemente porfiróide 

- Cinzento de Alpendorada (Marco de Canaveses): grão

médio, ligeiramente porfiróide

- Cinzento Lages (Marco de Canaveses): grão fino,

ligeiramente porfiróide

- Cinzento de Cinfães (Viseu): grão médio, porfiróide

- Branco da Neve (Arouca): grão médio, foliado 

- Cinzento de Sátão (Viseu): grão médio a fino, muito

levemente porfiróide

- Cinzento Ariz (Moimenta da Beira): grão médio,

levemente porfiróide

- Cinzento Antas (Penalva do Castelo): grão médio

levemente porfiróide

- Cinzento de Pinhel (Guarda): grão médio, levemente

porfiróide

- Cinzento Azulado de Alpalhão (Portalegre): grão fino

- Cinzento de Sta. Eulália (Portalegre): grão fino a médio
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25  O granito cinzento ou cinzento-azulado está
profusamente representado em belas fachadas da 
Av. dos Aliados (Porto)

26  Granitos e rochas similares: principais áreas de
exploração e designações comerciais mais
conhecidas
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- Cinzento Arronches (Portalegre): grão médio,

ligeiramente porfiróide

- Gnaisse de Chainça (Castelo de Vide): grão médio a

grosseiro, porfiróide, com foliação acentuada

- Branco-preto do Barrocal (Évora): grão médio

- Cinzento Monchique (Monchique): grão médio a

grosseiro

- Cinzento Favaco (S.Vicente e Ventosa – Elvas): grão

fino a médio

- Cinzento Escuro (Vendinha, Évora): grão médio, algo

foliado

- Cinzento de Paços de Ferreira (Paços de Ferreira): grão

médio a fino, com raro porfiroidismo

- Grande Cristal (Braga): grão grosseiro, porfiróide, foliado

-“Gabrodiorito” de Arronches (Portalegre): grão fino a

médio

- Preto de Odivelas (Ferreira do Alentejo): grão médio

25

26



Rochas branco-amareladas e amarelo-acastanhadas

- Cristal Amarelo (Guimarães): grão grosseiro, porfiróide

- Amarelo de Fonte Arcada (Sernancelhe): grão médio,

muito levemente porfiróide, foliado

- Amarelo de Luzelos (Carrazeda de Ansiães): grão

médio, muito levemente porfiróide, foliado

- Amarelo de Figueira (Figueira de Castelo Rodrigo): grão

médio muito levemente porfiróide

- Amarelo Vila Real (Vila Real): grão médio, levemente

foliado

- Granito de Arnal (Vila Real): grão médio, levemente

foliado

- Granito de Talhadas (Aveiro): grão médio

Rochas rosadas e rosado-avermelhadas

- Cristal Rosa (Monção): grão grosseiro, porfiróide

- Rosa de Covide (Braga): grão grosseiro, porfiróide

- Cristal Rosado (Cota -Viseu): grão grosseiro, porfiróide

- Rosa de Sta. Eulália (Portalegre): grão médio a

grosseiro, porfiróide

- Rosado Claro (Arraiolos): grão médio, porfiróide

- Rosa Arronches (Portalegre): grão grosseiro, porfiróide

- Forte Rosa (Monforte): grão médio

- Vermelho de Barbacena (Barbacena): grão médio

- Pórfiro Ácido (Torrão-Alcácer do Sal): de grão variável e

aspecto brechóide, em matriz porfirítica.

Rochas esverdeadas

- Verde Donai (Bragança): rocha compacta com nódulos

grosseiros

- Verde do Redondo (Évora): grão médio a fino
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27 A combinação de elementos
com tonalidades e texturas diversas
enriquece o aspecto ornamental
que as rochas silicatadas são
susceptíveis de fornecer.



5.2. Caracterização físico-mecânica
5.2.1. Introdução
A determinação das características mais
importantes das rochas ornamentais
impõe a execução de estudos e ensaios
adequados, alguns de cariz tecnológico,
que permitam definir as rochas do
ponto de vista da sua qualidade e, mais
especificamente, avaliar a sua aptidão
para serem utilizadas com determinada
finalidade. Só desse modo se torna
possível aconselhar, para uma dada
rocha, a utilização mais adequada, que
deverá ser aquela em que ela encontre
o seu valor técnico, estético e comercial
mais elevado.
Em última análise, o próprio valor
comercial de uma dada rocha está
intimamente relacionado com as suas

características técnicas e estéticas.
Por isso, para além da descrição do
aspecto da superfície da pedra, em que
tomam relevo a coloração dos
elementos minerais e a textura
(dimensão relativa dos grãos e seu
arranjo estrutural), elementos que,
habitualmente, são completados
através de um estudo petrográfico mais
aprofundado, há necessidade ou
vantagem na execução de um certo
número de ensaios físico-mecânicos,
entre os quais,
• Resistência à compressão simples
• Resistência à flexão
• Determinação do peso por unidade de
volume (densidade aparente ou massa
volúmica aparente) 

• Determinação da porosidade aberta
(ou aparente) e total
• Determinação de absorção de água 
(à pressão atmosférica, sob vácuo ou
por capilaridade)
• Determinação do coeficiente de
dilatação linear térmica
• Avaliação da resistência ao gelo
• Determinação do desgaste por
abrasão
• Determinação da resistência ao
choque (altura mínima da queda)
• Determinação da resistência às
ancoragens.
Torna-se necessário, antes de mais, ter
em conta as naturais diferenças
existentes entre as rochas silicatadas,
que decorrem da sua génese,
composição mineralógica, etc., e se
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reflectem em características 
físico-mecânicas ou comportamentos
tecnológicos específicos para cada tipo
ou grupo de rochas.
Além disso, é ainda comum constatar-
se e admitir-se uma certa variabilidade
nas propriedades físicas, mecânicas e
químicas em materiais de idêntica
natureza de pedreira para pedreira e,
até, frequentemente, dentro de muitas
das melhores pedreiras.
Muitas das principais características
físicas e mecânicas das rochas naturais
estão intrinsecamente correlacionadas,
positiva ou negativamente, com a
textura e estrutura da rocha e, em
particular, com o tamanho relativo e a
dimensão média do grão. Estes
mesmos parâmetros, bem como o

estado de conservação dos minerais
seus constituintes, condicionam
fortemente a aptidão de cada rocha ao
polimento e respectiva durabilidade.
Seguidamente são descritos
sumariamente os procedimentos
correspondentes aos ensaios acima
referidos, com os mais recentes
detalhes incluídos nos documentos
remetidos ao Comité Europeu de
Normalização (CEN) destinados a
constituirem Normas Europeias (EN),
muitas delas ainda em fase final de
elaboração no seio do grupo de
trabalho CEN TC 246 – WG2 “Pedras
naturais: Métodos de ensaio”. Fig. 28
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28  Esquema da estrutura
do CEN (Comité Europeu
de Normalização)

Conselho de Coordenação
(Bureau Technique 
ou Technical Board)

(BT)

Comités de Programação
(PC)

Assembleia Geral
(AG)

Conselho de Administração
(CA)

Secretariado Central

Comité de Leitura
(CDL)

Comités Técnicos
(TC)

Sub-Comités
(SC)

Grupos de Trabalho
(GT ou WG)
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5.2.2. Ensaios Laboratoriais

Resistência à Compressão Simples
Este ensaio é realizado, normalmente,
sobre uma amostra de 6 provetes, no
mínimo, de formato cúbico com 50 ou
70 mm de aresta e acabamento
simplesmente serrado, amaciado ou
polido. Também poderão ser utilizados
prismas ou cilindros, mas sempre de
dimensões superiores a 50 mm. As
faces de carga deverão ser planas,
paralelas entre si e sem desvios
sensíveis da vertical.

Habitualmente, as faces de carga são
paralelas ao plano do leito da pedreira
ou a qualquer outro plano de anisotropia
notável, o qual deverá ser assinalado, 
em cada provete, por intermédio de 
dois traços paralelos; o teste pode,
também, ser realizado por carga
perpendicular ao plano de utilização
mais vulgarizada, nem sempre

coincidente com planos de anisotropia.
Após secagem dos provetes a massa
constante à temperatura de (70±5) 0C,
cada provete é arrefecido em exsicador,
medido com uma craveira e colocado,
devidamente centrado, nos pratos de
carga de uma prensa hidráulica. Fig. 29

Procede-se à compressão do provete
por incrementos de carga de
(1±0.5)MPa/s até ocorrer a ruptura.
A resistência à compressão simples, Rc,
exprime-se em N/mm2 (MPa) ou
kg/cm2, e é dada pela expressão

F
Rc = –––

S

onde,   

F- carga de ruptura (N ou kg)
S- superfície de carga (mm2 ou cm2)

A resistência à compressão simples dos
granitóides oscila, normalmente, entre
80 a 300 N/mm2 (800 a 3000kg/cm2,
aproximadamente).
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29  Prensa para ensaios de
compressão e de flexão
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Resistência à Flexão
Este ensaio, de grande importância
prática, pode executar-se sob carga
centrada ou sob momento constante. 
Em qualquer dos casos, utiliza-se um
número mínimo de 10 provetes de
secção rectangular e acabamento
simplesmente serrado, amaciado ou
polido com espessura mínima 
h=25 mm, largura mínima compreendida
entre 2h e 3h e comprimento total c=6h.
O vão entre apoios (l) deve ser igual a 5h. 
Os provetes devem possuir acabamento
simplesmente serrado, amaciado ou
polido, podendo ser cortados
paralelamente ao leito da pedreira ou a
qualquer outro plano de anisotropia, os
quais devem ser devidamente
assinalados do modo já referido. As
faces de carga e de apoio devem ser
paralelas entre si.
Após secagem até massa constante à
temperatura de (70±5) 0C, os provetes
arrefecem em exsicador e são medidos
com uma craveira. Cada provete é,
então, colocado sobre os apoios de um
dispositivo de flexão de uma prensa
hidráulica e procede-se à sua carga, na
face contrária à apoiada, por
incrementos de (0.25 ±0.5) MPa/s 
até ocorrer a ruptura. 
A resistência mecânica à flexão, Rf,
exprime-se em N/mm2 (Mpa) ou
kg/cm2, e é dada pela expressão

3Fl
Rf = –––––

2bh2

onde, 

F- força aplicada quando ocorre a
rotura (N ou kg)

l- vão (mm ou cm)
b- largura do provete (mm ou cm)
h- espessura do provete(mm ou cm)

Os granitoides possuem resistências à
flexão entre 8 e 36 MPa ( 80 a 360
kg/cm2, aproximadamente).

Massa Volúmica Aparente, Absorção de
Água e Porosidade Aparente
Este ensaio é realizado por saturação,
com água, dos provetes de rocha,
através da sua imersão gradual à
pressão atmosférica ou sob vácuo 
(15.0 mm Hg ou –0.02 bar). 
Uma vez que o valor da massa volúmica
aparente é um factor que relaciona a
porosidade com a absorção de água de
uma dada rocha, estas características
físicas são, normalmente, determinadas
em simultâneo. Nas condições do ensaio
(sob vácuo,) a porosidade avaliada é a
que se refere aos poros acessíveis à água
(porosidade aberta). Todavia a absorção
de água à pressão atmosférica, também
consagrada na normalização CEN, é um
parâmetro com significado prático de
certo interesse.
O ensaio requere um mínimo de 6
provetes, geralmente paralelipipédicos
ou cilíndricos, habitualmente de volume
compreendido entre 60 e 350 cm3 e com
relação [ volume (mm3)/área (mm2) ]
compreendida entre 0.08 e 0.20. Muitas
vezes, também se utilizam cubos de 70,
50 ou 40 mm de aresta. 
Após secagem dos provetes até massa
constante à temperatura de (70±5)0C,
os provetes arrefecem até à
temperatura ambiente em exsicador,
são medidos com uma craveira,
pesados e saturados gradualmente 
com água, à pressão atmosférica
normal ou sob vácuo. 
No primeiro caso, os provetes são
colocados numa tina na qual se lança
água destilada até 1/2 da altura, ao fim
de 1 hora o nível da água da tina é
elevado para 2/3 e, ao fim de outra
hora, os provetes são completamente
imersos de modo, que o nível da água
final se situe 25 mm acima da sua face
superior. Aguarda-se o tempo suficiente

para que os provetes imersos atinjam
peso constante (normalmente, 
72 horas), situação que se verifica
quando após enxaguados com um pano
ou camurça húmidos e imediatamente
pesados, a intervalos de 24 horas, 
o respectivo peso não difere de 0.1 %.
No segundo caso, os provetes são
colocados dentro de um recipiente onde
se produz um vácuo de 15 mm Hg 
(-0.02 bar), o qual é mantido um mínimo
de 24 horas para eliminação do ar
contido nos poros da rocha. Mantendo o
vácuo, introduz-se lentamente água
destilada até completa submersão dos
provetes. O vácuo é mantido por mais 
24 horas, após o que se restabelece a
pressão normal dentro do recipiente,
mantendo-se os provetes imersos
durante mais um período de 24 horas.
Cada provete saturado é, então, retirado
da água, rapidamente enxaguado com
um pano ou camurça humedecidos e
pesado, sendo novamente colocado na
tina ou exsicador. Recorrendo à balança
hidrostática, avalia-se o peso imerso de
cada provete.
Nestas condições, sendo
M sec – massa do provete seco (g)
M sat – massa do provete saturado (g)
M im – massa do provete imerso (g) 
e considerando como unitária a
densidade da água à temperatura do
ensaio, tem-se que:

Msat
Massa volúmica aparente (kg/m3) = ––––––––––––– x 100

Msat – Mim

Msat – M sec
Absorção de água (% do peso) = ––––––––––––– x 100

M sec

Msat – M sec
Porosidade aberta (% do volume) = ––––––––––––– x 100

Msat – Mim

Os valores comuns destes parâmetros
para os granitóides, oscilam entre 2600 a
2800 kg/m3 (massa volúmica aparente),
0.20 a 0.50 % (absorção de água) e 0.40
a 1.50 % (porosidade aberta).
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Resistência ao Gelo
O ensaio de resistência ao gelo por
intermédio de ciclos sucessivos de gelo-
degelo tem especial utilidade para
avaliação do comportamento da pedra
natural (alteração das características
físicas ou mecânicas) quando utilizada
em zonas cujas condições atmosféricas
são caracterizadas por baixas
temperaturas.
Este teste passou a ser tido como
essencial para avaliação da adequação
e da durabilidade das rochas que se
prevê virem a suportar acções de gelo-
degelo e, por isso, faz parte dos
ensaios de caracterização da pedra
natural propostos pelo CEN para as
zonas gelivas. Anteriormente era
recomendado apenas quando a
percentagem de absorção de água da

pedra era superior a 0.5 % e a razão
entre este valor e a percentagem de
absorção de água sob vácuo
(coeficiente de saturação ou de
Hirchwald) estivesse compreendida
entre 0.75 e 0.90 %. Segundo este
critério, não seriam resistentes à
gelividade as rochas cujo coeficiente
referido fosse superior a 0.90 %.
Os provetes, em número mínimo de 13,
obedecerão às condições de
acabamento já mencionadas, deverão
ter formato paralelipipédico idêntico ao
dos provetes utilizados no ensaio de
flexão, ou possuirem as dimensões de
300x50x50 mm (se se prevê controle da
deteriorização ao longo do teste por
intermédio da medição da frequência
de ressonância) ou, ainda, poderão ser
cubos de 70x70x70 mm de aresta.

Serão secos em estufa e deixados
arrefecer nas condições também já
referidas, registando-se o respectivo
peso. 
O teste desenrolar-se-á após a
saturação dos provetes com água
destilada e consiste em submeter  os
provetes a um mínimo de 25  ciclos
alternados de gelo-degelo entre +5 a
+20 0C e -8 a -12.5 0C. Cada ciclo consta
de um período de 6 horas de
congelação ao ar, em câmara frigorífica,
seguido de imersão em água, também
durante um mínimo de 6 horas, a fim
de descongelarem totalmente.Fig. 30 e 31

Semanalmente e no final do teste, 
são feitas inspecções visuais e
pesagens dos provetes. 
São registadas eventuais perdas de
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30  Máquina programável para a
realização automática de ciclos de
gelo-degelo

31  Ciclo típico de 
gelo-degelo para ensaio de pedras
naturais
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peso e todas as alterações na cor ou na
estrutura dos provetes. 
A variação de massa, em percentagem,
dos provetes secos antes e depois do
teste constitui  um elemento de
avaliação importante e é significativa se
superior a 5 %. Actualmente, está
preconizado complementar-se e a
avaliação dos efeitos do teste com a
realização de ensaios de frequência de
ressonância e, eventualmente, de 
flexão, comparando-se os resultados
obtidos antes e depois do ensaio. 
A variação da frequência de ressonância
admissível é dada por um ábaco
adequado. No segundo caso é
admissível uma variação da resistência
à flexão até 20 % do valor inicial. 
Apesar de ter sido muito comum, 
a utilização do teste de compressão

simples com esta intenção 
foi abandonada.
Habitualmente, as rochas graníticas 
e afins não alteradas são não-gelivas.

Ensaio de Absorção de Água 
por Capilaridade
O prenchimento, com água, de espaços
intersticiais das rochas, poros ou
canais, em resultado da tensão
superficial, é uma característica que é
específica de cada tipo de rocha e
designa-se por absorção de água por
capilaridade.
A amostra a ensaiar é constituida por
um lote mínimo de 6 provetes de forma
cúbica com 50 mm de aresta,
simplesmente serrados, a testar
paralelamente ao leito da pedreira ou a
qualquer outro plano de anisotropia

devidamente assinalado, e outros 5 para
serem testados perpendicularmente ao
plano anterior. Os provetes são
previamente secos até massa constante
e pesados. As dimensões da face a
imergir são medidas com uma craveira
para cálculo da respectiva área.
O ensaio desenvolve-se a temperatura e
humidade constantes, durante um
máximo de 72 horas, sendo os provetes
colocados num recipiente coberto de
nível de água constante. A intervalos de
tempo determinados, os provetes são
rapidamente enxaguados e pesados,
voltando a ser colocados no recipiente.
Para cada provete é executado um
gráfico tendo como ordenada a razão
entre a massa de água absorvida em
cada intervalo de tempo relativamente à
massa inicial (mi-mo, em gramas) e a
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área da face imersa do provete (em m2)
e, como abcissa, a raiz quadrada dos
tempos, expressos em segundos.Fig. 32

O coeficiente de absorção de água por
capilaridade (C1 ou C2, consoante o
sentido da ascensão da água é
perpendicular ou paralelo a um plano
notável de anisotropia), expresso em  

é representado pelo coeficiente angular
do troço rectilíneo inicial do gráfico
obtido e, para cada provete, será
calculado pela relação:

onde,
mi-md – diferença de peso entre a
massa do provete no extremo do troço
rectilíneo do gráfico e a massa inicial (g)

A - área da face imersa do provete (m2)
ts - intervalo de tempo, em segundos,
correspondente ao valor mi

Os valores deste coeficiente para os
granitóides são, habitualmente, muito
baixos  (inferiores a 25 g/m2.s 0.5). 
O ensaio de absorção de água por
capilaridade pode ser utilizado para
avaliação indirecta da resistência à
gelividade.

Dilatação Linear Térmica
A variação de dimensões das rochas
naturais por efeito do calor, importante
para o cálculo de juntas e folgas de
elementos susceptíveis de virem a ser
submetidos a essa influência, é avaliada
através da determinação do coeficiente
de dilatação linear entre as

temperaturas de +20 e +80 0C.
O ensaio é realizado sobre um mínimo
de 2 provetes cortados ortogonalmente
entre si com serra diamantada
(eventualmente poderá realizar-se sobre
um terceiro provete, talhado
ortogonalmente ao plano a que
pertencem os dois provetes anteriores),
devidamente secos e arrefecidos à
temperatura ambiente. As respectivas
dimensões dependem das
características do dilatómetro a utilizar
e do tamanho médio do grão da rocha.
O coeficiente de dilatação linear térmica
(∝) de cada provete, expresso em
mm/m por 0C ou n x 10¯6 por 0C, é
calculado através da expressão

onde, 
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32  Curvas típicas de
absorção de água por
capilaridade em granitóides
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l- comprimento inicial do provete, em
mm
∆l- dilatação sofrida no intervalo de
temperaturas ∆t, em mm
∆t- intervalo entre as temperaturas
inicial e final do ensaio (0C)

Face ao habitual comportamento
anisotrópico desta característica, 
é retido o valor máximo obtido. 
Os granitóides possuem, normalmente,
coeficientes máximos de dilatação
linear térmica da ordem dos 
5 a 10 x 10¯6 por 0C.

Resistência ao Desgaste
Os elementos em pedra natural
utilizados em pavimentos interiores ou
exteriores sofrem desgaste por abrasão
variável, em função do tipo e intensidade
do tráfego a que estão sujeitos. 

Os métodos de ensaio que permitem a
avaliação prévia da respectiva resistência
ao desgaste por abrasão variam algo de
país para país, quer quanto à
metodologia e ao equipamento utilizado
quer quanto ao próprio procedimento do
ensaio para o mesmo tipo de
equipamento, pelo que  não é fácil a
comparação de resultados. Em Portugal,
tem vindo a ser utilizado o método do
tribómetro de Amsler-Laffon, que
consiste em submeter à abrasão, num
prato animado de movimento circular e
utilizando como abrasivo areia siliciosa
calibrada, durante um percurso de 200
metros, provetes de 60x60x30 mm com
acabamento adequado e previamente
secos. A perda de espessura, em mm,
de cada provete, indica a respectiva
resistência ao desgaste.

Os trabalhos de normalização europeia
consagraram, como de referência, a
metodologia de desgaste Capon, em
rotina no Laboratório do I.G.M., que
consiste em desgastar provetes de
150x150x30 mm por fricção com uma
roda de aço de 70 mm de largura e 200
mm de diâmetro, a qual exerce uma
pressão constante sobre os provetes ao
mesmo tempo que os desgasta por
intermédio de um abrasivo (corindo)
durante 75 rotações, efectuadas no
período de um minuto. 
A calote produzida é tanto maior quanto
menor for a resistência ao desgaste por
abrasão do provete.Fig. 33 a) e b)

De acordo com os dados disponíveis, os
granitóides portugueses têm desgastes
compreendidos entre 0.1 e 0.7 mm
(Tribómetro de Amsler, percurso de 
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33  Máquina de desgaste
Capon a) e pormenor do
sistema de abrasão b)

33 a) 33 b)



200 metros). Os valores correspondentes
de desgaste Capon oscilam entre 14.3 e
16.6 mm. Carvalho e Moura (1999),
dão conta de trabalhos no sentido 
de se correlacionarem os resultados
obtidos com os diferentes métodos 
ou procedimentos, para melhor
compreensão e utilização generalizada 
da informação disponível. 
Como apreciação geral, conclui-se que 
os granitóides possuem elevada
resistência ao desgaste por abrasão se
comparados com os valores obtidos 
pela maioria das restantes rochas
ornamentais, o que confere um lugar 
à parte, nesse capítulo, às rochas 
ígneas silicatadas.

Resistência ao Choque
Com este ensaio pretende-se avaliar a
resistência ao choque, por impacto, de
placas de rochas naturais. Submetem-
se a ensaio 6 placas cortadas segundo
o plano de utilização desejado, com
acabamento simplesmente serrado,
amaciado ou polido, e dimensões de
300 x 300 x 30 mm, no estado de secas.
Cada provete é colocado sobre um leito
de areia com 10 cm de espessura e
sofre o impacto de uma esfera de aço
de 1 kg, que é deixada cair de alturas

sucessivamente maiores, intervaladas
de 5 cm, até à ruptura.
O resultado, entendido como a altura
mínima de queda à qual ocorre a ruptura
das placas da rocha em apreço, é dado
pela média dos valores obtidos para
cada um dos provetes e exprime-se em
cm. Este resultado pode ser convertido
em termos da energia necessária à
ruptura (E) da mesma placa, expressa
em joules, através do cálculo seguinte:

E = P x h
onde,

P- peso da esfera de aço (N)
h- altura média de queda (m) à qual 

se verifica a ruptura dos provetes
Os valores médios que obtivemos para os
granitóides oscilaram entre 45 e 90 cm.

Ensaio de Resistência às Ancoragens
A avaliação da força de tracção capaz
de provocar a ruptura de placas de
rocha ao nível dos orifícios de
ancoragem é considerada indispensável
quando se tem em vista a utilização de
sistemas de agrafagem para a retenção
de placas em revestimentos de paredes,
nomeadamente em fachadas. 
A metodologia proposta pelo grupo de
trabalho CEN TC 246-WG 2 consiste em
avaliar o esforço de tracção necessário
para provocar a ruptura do provete,

exercido perpendicularmente por uma
cavilha introduzida num orifício
calibrado, perfurado nas faces laterais
das placas destinadas a serem ancoradas
à parede. No ensaio de caracterização
“standard” os provetes possuem
dimensões 200 x 200 x 30 mm, devem
ter acabamento simplesmente serrado,
amaciado ou polido e serem testados
no estado de secos. A meio de cada face
menor é executado um furo com 10 mm
de diâmetro e 30 mm de profundidade
onde é introduzida uma cavilha de aço
com 25 mm de comprimento e 6 mm de
diâmetro, perpendicularmente à qual é
exercido o esforço de tracção. Fig. 34

Devem ser realizados 10 ensaios em 
3 placas serradas paralelamente ao leito
da pedreira ou a qualquer outro plano
de anisotropia, os quais devem ser
devidamente assinalados, e dois grupos
de 10 ensaios sobre 6 provetes cortados
segundo planos perpendiculares entre si
e ao primeiro. O esforço de tracção é
exercido perpendicularmente à cavilha
ao ritmo de 50 N/s até à ruptura do
provete. O resultado ( força de ruptura)
é expresso em decanewtons (daN).
Ensaios recentes com granitos
portugueses sãos forneceram resultados
de resistências às ancoragens da ordem
dos 240 a 370 daN.
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34  Esquema do dispositivo
utilizado para execução do ensaio
de resistência às ancoragens a) 
e aspecto final do provete após a
realização do ensaio b)

34 b)

34 a)



5.2.3. Interesse Prático dos Ensaios
Laboratoriais
A caracterização físico-mecânica
prevista pelo Comité Técnico CEN TC
246 – “Pedras naturais” inclui, também,
a determinação dos módulos de
elasticidade estático e dinâmico (neste
caso através da medição da frequência
de ressonância longitudinal,
procedimento que poderá, também, ser
utilizado para avaliação e controle dos
efeitos do ensaio de gelo-degelo por
ciclos alternados), determinação da
velocidade de propagação de
ultrassons, determinação da resistência
ao deslizamento (escorregamento),
determinação da rugosidade e
microdureza superficiais, determinação
da resistência ao envelhecimento por
choque térmico, nevoeiro salino,
atmosfera de SO2, etc. 

Já se encontram publicadas as EN
respectivas, que visam, entre outros
requisitos, garantir segurança na
utilização e durabilidade, conforme as
exigências essenciais prescritas na
Directiva 89/106/CEE, de 21/Dez/88
para os produtos destinados a serem
permanentemente incorporados em
obras de engenharia civil.

A importância relativa dos ensaios
físico-mecânicos é função do tipo de
utilização a que se destina o material,
tornando-se, alguns deles,
imprescindíveis na avaliação da aptidão
de um determinado tipo de rocha para
ser utilizado com certa finalidade, em
determinadas condições de exposição à
intempérie ou a outros agentes
agressivos, ou quando sujeito a

solicitações específicas. Quadro VI

Em particular, salienta-se que:

- o valor da resistência à flexão fornece
importantes indicações para avaliação
da aptidão das rochas nas inúmeras
situações em que os elementos de
construção são solicitados a funcionar
à flexão ou à tracção;

- de igual modo, o valor da resistência
às ancoragens é indispensável para o
dimensionamento das aplicações de
placagens de paredes verticais
agrafadas;

- a percentagem de água absorvida 
por imersão ou por capilaridade, 
a porosidade aberta e os efeitos
induzidos pelo ensaio de gelo 
fornecem elementos que habilitam à
previsão do comportamento das rochas
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Sintese global da importância de alguns dos ensaios físico-mecânicos face às aplicações mais comuns das pedras naturais na Construção Civil

Revestimentos Revestimentos Pavimentos Pavimentos interiores, Placas em consola ou Colunas e
exteriores Interiores exteriores tampos de móveis simplesmente apoiadas pilares

Massa volúmica aparente B B B B B B

Absorção de água / Porosidade aberta B C B C C B*

Resistência à compresão simples B C B C B A

Resistência à flexão B C B B A

Módulo de elasticidade A B A

Resistência às ancoragens A C

Teste de gelo-degelo A A A* A*

Coeficiente de dilatação linear A B A

Resistência ao desgaste C A B B

Resistência ao choque C** C** A B A

Legenda:

Ordem decrescente de importância: A B C

* Apenas no caso de utilização em exteriores; ** De importância A quando colocadas na zona inferior de paredes (rodapés)

Quadro VI



quando utilizadas, em exteriores, em
climas frios e/ou húmidos;

- as determinações da resistência ao
desgaste e ao choque são
indispensáveis quando se tem em vista
a aplicação das rochas em pavimentos
e escadarias, em tampos de mesas ou
de balcões.

5.2.4. Síntese das Características 
Físico-mecânicas Médias dos
Granitóides Portugueses
De todas as regiões produtoras de
granitos em Portugal, foram estudadas

amostragens sob a maioria dos pontos
de vista de caracterização em apreço,
de acordo com os procedimentos
prescritos em Normas DIN ou em
algumas Normas Portuguesas, na falta
de Normas CEN à data em que foram
realizados os ensaios. Para cada tipo de
rocha estudada, a orientação do corte
dos provetes utilizados refere-se
sempre ao plano cujo padrão
ornamental é o de utilização mais
vulgarizada.
Os resultados obtidos encontram-se
referidos no Quadro VII, dando-se

indicação, para cada propriedade, 
dos valores médios (X) máximos 
(M) e mínimos (m) obtidos para os
grupos litológicos que se considera
possuirem idênticas características
gerais petrogenéticas. Não há dúvida
que os granitóides portugueses 
revelam excelentes características 
físico-mecânicas, que fazem com que,
na sua quase totalidade, possam ser
utilizados em toda a gama de
aplicações das rochas naturais, tanto
em interiores como em exteriores.
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Quadro VII
Características físico-mecânicas médias dos granitóides portugueses

Resist. Idem, após Resist. Densid. Abs. de água à Porosidade Coef. de dilat. Resistência ao Resistência
à compr. ensaio de gelo à flexão aparente pressão atmosf. aberta linear térmica desgaste Amsler ao choque

(kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/m3) (% peso) (% vol.) (x10-6/°C) (mm) (cm)

Zona Centro Ibérica (n = 48 amostras)

x 1359 1279 154 2636 0,32 0,84 7,8 0,3 63

M 2534 2408 235 2711 1,42 3,82 10,3 0,8 90

m 590 571 49 2516 0,10 0,26 6,4 0,1 45

Zona de Ossa-Morena (n = 9 amostras)

x 1612 1551 192 2641 0,20 0,54 8,3 0,3 63

M 2140 2216 357 2685 0,34 0,88 13,3 0,4 75

m 1072 899 120 2622 0,14 0,36 5,7 0,2 55

Rochas Intermédias e Básicas (n = 6 amostras)

x 1382 1475 242 2827 0,15 0,42 6,8 0,4 68

M 1660 1822 390 2985 0,28 0,77 7,9 0,5 75

m 1138 964 172 2663 0,02 0,06 6,0 0,1 60

Pórfiro ácido (n = 1 amostra)

x a) 1432 1532 373 2635 0,12 0,31 7,8 0,3 60

Sienito nefelínico (n = 1 amostra)

x a) 1055 856 178 2553 0,25 0,65 13,8 0,5 55

Serpentinito (n = 1 amostra)

x a) 2795 3092 417 2669 0,07 0,19 4,2 0,7 70

a) Os valores referidos são médias do número de provetes exigidos, para cada ensaio, pelas normas utilizadas.



5.3. Elementos Estatísticos Básicos da
Produção, Exportação e Importação
O sector da exploração de granitos vem
conhecendo, nos últimos anos e apesar
de um ligeiro período de recessão se ter
intercalado, um importante incremento
dentro da indústria extractiva de pedra
natural portuguesa, bem patente, aliás,
no aumento significativo do seu
contributo para a totalidade do valor
das substâncias minerais exportadas.
Uma tal importância é corolário das
vastas potencialidades de Portugal em
rochas granitóides. A zona de
Portalegre (Alpalhão, Santa Eulália,
Monforte e Arronches) constitui o mais
importante pólo de extracção, quer
quanto à diversidade dos tipos
litológicos disponíveis quer no que se

refere à quantidade de rocha extraída. A
região de Évora, constitui, também,
uma importante zona de produção.
No decurso dos últimos anos, a
exploração em termos industriais tem-
se imposto à exploração tradicional nos
vastos plutonitos das regiões Centro e
Norte do País, onde pontificam as áreas
de Monção, Vila Pouca de Aguiar,
Viseu, Aguiar da Beira, Guarda e outras,
a ponto de, globalmente, a sua
produção, em tonelagem e valor, ter
excedido, já em 1996, a dos granitóides
das zonas norte-alentejanas referidas. 
A produção de sienito nefelínico é
assegurada, em grande parte, pela
maior pedreira nacional de rochas
silicatadas para fins ornamentais. 
Quadro VIII

No seu todo, a produção nacional de
granitos e rochas similares sofreu, no
período de 1987 a 1996, tal como se
pode ver na Fig. 37, um aumento de cerca
de 3 vezes em tonelagem e de 5 vezes
em valor, apesar da quebra referida, que
se verificou entre 1991 e 1993. A partir
deste ano, as taxas médias de
crescimento foram de 18.8 e 20.6 %,
respectivamente. A tendência é
crescente ainda hoje.
Apesar das principais pedreiras estarem
bem equipadas e utilizarem técnicas
modernas, o rendimento habitual das
explorações é baixo (10 a 20 %, por
vezes menos, com máximos de 30 %),
por razões de ordem vária, algumas
vezes relacionadas com características
desfavoráveis dos maciços, mas
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35  Laboratório do IGM em 
S. Mamede de Infesta: 
a) edifício principal; 
b) laboratório de ensaios de rochas naturais.

36 Vista geral de uma importante exploração de
granitos (Alpalhão, Portalegre)

37  Produção de granitos ornamentais e rochas
afins no período de 1987-1996, de acordo com
as estatísticas dos INE e IGM

35 a) 35 b)
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também, e sobretudo, por via do
insuficiente conhecimento das jazidas,
deficiente dimensionamento das
explorações, não cumprimento ou não
existência de planos de lavra, tudo isso
quase sempre como consequência da
falta de direcção técnica conveniente.
No ano de 1996, cerca de 80 % da
produção nacional, em tonelagem, foi
exportada sob a forma de blocos, placas
serradas ou produtos acabados, no
valor global de 38.5 milhões de dólares.
É de salientar a tendência crescente
para a exportação de produtos com
maior valor acrescentado (47.9 % de
produtos serrados e fendidos e 37.5 %
de produtos acabados) em detrimento
da exportação de granito sob a forma
de blocos (14.6 %). 

Os principais destinatários, nesse
mesmo ano, foram a Alemanha, o
maior importador de produtos
acabados e de cubos e guias de
passeio, com 29.2 % das exportações
globais em valor, seguida do Japão, que,
tendo sido durante muitos anos o
nosso principal cliente, se quedou pelos
14 %. Espanha (com 11.5 %),
actualmente o nosso principal
importador de blocos de granito, e
Holanda, Itália, França e outros países
da U.E., com um total global de 14 %,
foram, a seguir, os destinos mais
importantes. No entanto, também a
Suiça, Turquia, Israel, Emiratos Árabes,
Arábia Saudita, Coreia do Sul, U.S.A.,
Hong-Kong e vários outros países
importaram granitos portugueses

durante o ano em apreço.
A adopção de uma adequada 
estratégia sectorial face à concorrência
internacional e a necessidade de
rentabilização da capacidade de
transformação instalada conduziu,
durante o mesmo ano de 1996, à
importação de granitos e rochas afins
de características ornamentais
peculiares, não disponíveis em
Portugal, sobretudo sob a forma de
blocos e de placas serradas, no valor
global de 18.5 milhões de dólares. 
São, em regra, reexportados sob a
forma de produtos acabados, 
gerando interessantes mais-valias. 
Os principais países de origem destes
granitóides foram a África do Sul,
Brasil, Angola e Finlândia.
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Produção de rochas graníticas ornamentais e afins em 1996, 
de acordo com as estatísticas dos INE e IGM

Zonas Pedreiras Activas Produção Valor na pedreira

(n°) (Tons) (103 escudos)

Granitos

Norte e Centro do País 53 133 865 3 029 345

Distritos de Portalegre e Évora 28 94 811 2 474 791

Total 81 228 676 5 504 136

Pórfiro Ácido

Distrito de Setúbal

Alcácer do Sal 1 512 12413

Sienito Nefelínico

Distrito de Faro

Monchique 2 20518 461394

Dioritos e Gabros 1)

Distrito de Évora 2 1490 40686

Serpentinito

Distrito de Bragança

Donai 1 536 12517

1) A produção de rochas quartzodioríticas foi incluída na de granitos

Quadro VIII

ValorProdução



6 .  Exp lo ração  de  Gran i tos

6.1. Selecção de Maciços Graníticos
com Valor Industrial
6.1.1. A Influência de Exigências
Essenciais dos Mercados 
Não basta que um maciço disponha de
pedra de qualidade em quantidade para
que se possa deduzir que será rentável
a sua exploração. Com efeito, para além
desses factores essenciais e da
localização das explorações face aos
centros transformadores e/ou
consumidores, é a procura, nos
mercados, de determinado tipo de
pedra que determina o seu valor e,
sendo assim, toda a pedra disponível
que não atingir um elevado índice de
procura terá de ser oferecida em
condições especialmente vantajosas,
que só podem ser conseguidas com
uma exploração e transformação
particularmente rentáveis.
No caso da pedra natural destinada a
fins ornamentais, é sabido que as
características estéticas Fig. 38 a) e b)

são um factor fundamental do seu 
valor e que se assumem como um
parâmetro subjectivo, ainda por 
cima sujeito às flutuações da moda,
sempre difícil de prever.
Apesar disso, pode afirmar-se que,
normalmente, os granitóides de
tonalidade “quente” (rosados e
amarelados) são os mais apreciados,
bem como os de tonalidade esverdeada
ou cinzenta escura, neste caso pela sua
nobreza e raridade relativa. Dentre os
de tonalidade mais clara, os
esbranquiçados ou de tendência
azulada serão os mais valiosos,
nomeadamente quando de aspecto
geral homogéneo.
E também é reconhecido que algumas
tonalidades dos granitóides têm
implícito um valor próprio que lhes é
conferido por uma ou mais utilizações
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para as quais, habitualmente, são mais
preferidas. Por exemplo:
- tonalidades cinzento-escuro a negras -
são preferidas pela arte funerária;
- tonalidades amareladas e
avermelhadas - são procuradas para
alvenarias maciças, paredes rústicas,
pisos interiores e placagens de paredes
exteriores e interiores;
- cores esbranquiçadas ou cinzento-
azuladas claras - é frequente a sua
utilização em placagens de paredes e
em pisos de grandes “halls”.
Por outro lado, a pedra “granítica”
cinzento-azulada a escura, em
particular granodioritos, quartzodioritos
e dioritos, por ex., de grão fino ou
médio, é, normalmente considerada
como a de melhores características
para produção de agregados e britas,
em virtude dos valores de resistência à
compressão e ao desgaste de que são
passíveis e dos coeficientes de forma
dos produtos obtidos.
Como nota final, convém salientar que
a ocorrência de heterogeneidades nas
rochas ígneas (ao contrário do que
acontece por ex. com os mármores) é
tida como um factor que desvaloriza ou
elimina a rocha para fins ornamentais
e, por isso, não é possível a exploração
de zonas dos maciços onde abundem
encraves diversos, concentrações
biotíticas ou de outros minerais, pirite,
filonetes diversos, nódulos ou vergadas,
variações acentuadas de textura ou de
tonalidade, microfracturas, etc.
Partindo do princípio de que, em cada
momento, as rochas de características
estéticas mais peculiares ou na moda e,
por isso, mais reclamadas pelos
mercados, não têm problemas de
comercialização, já a rentabilidade da
exploração dos tipos de rochas mais
comuns (não pondo em causa a
respectiva qualidade do ponto de vista
físico-mecânico) alicerça-se, em grande

parte, na conveniente localização das
explorações em termos de
acessibilidade e proximidade face aos
centros transformadores e/ou
consumidores, no conveniente
tamanho dos blocos e na facilidade
com que podem ser extraídos e
encaminhados, implicando, por isso, a
escolha de maciços pouco fracturados 
e acessíveis dos quais possa ser obtida
pedra de qualidade com características
homogéneas.
Vejamos a situação dos granitóides
nacionais, interpretada neste contexto:

Rochas esbranquiçadas
Trata-se de um tipo de granitóides
actualmente bastante apreciados.
Portugal não dispõe de rochas que
possam concorrer facilmente com tipos
litológicos estrangeiros desta
tonalidade. Sendo assim, só poderão
tonar-se concorrenciais as nossas
poucas pedreiras de rocha granítica
clara que forneçam blocos de grandes
dimensões com características
homogéneas, implicando, por isso,
maciços com zonas pouco fracturadas
e a existência de reservas elevadas e
acessíveis.

Rochas acinzentadas ou cinzento-azuladas
São os tipos de rochas mais comuns da
produção nacional. Não estando em
causa a respectiva qualidade e a sua
durabilidade, são, à excepção de alguns
casos particulares, de valor estético
modesto e, por isso, de menor valor
comercial.
Para concorrerem com outros litótipos
como rocha ornamental terão de ser
produzidos a preço mais baixo, o que
implica, também, maciços acessíveis
com largas reservas, facilmente
exploráveis (pedreiras em fianco de
encosta), de razoável homogeneidade e
com possibilidade de fornecerem
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38  a) Aspecto da combinação
de vários tipos de rochas
graníticas e afins em exteriores;

b)  Aspecto da combinação de
vários tipos de rochas graníticas
e afins em interiores.
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blocos de grandes dimensões.
A possibilidade da sua utilização em
britas é, como se disse, bastante
favorável, e concorre para a viabilização
da exploração integrada dos maciços,
subsistindo, também neste caso, a
necessidade da existência de reservas
elevadas em condições bastante
acessíveis e com mercado consumidor
próximo, a ocorrência de pedra com
textura homogénea, de preferência sem
foliação e isenta de alterações e de filões,
filonetes ou encraves de outras rochas.
A sua utilização na produção de
paralelipípedos, guias de passeio e
elementos de alvenaria diversos
concorre, igualmente, para a
rentabilização das respectivas
explorações.

Rochas de tonalidade amarelada
As tonalidades amareladas (desde
amarelo-esbranquiçado a amarelo-
acastanhado) ocorrem nos granitóides
sujeitos a acções de natureza

hidrotermal ou a alteração meteórica
originando a mobilização de ferro e sua
deposição em microfissuras intra e
intergranulares dos minerais que as
constituem, em particular dos
feldspatos. São bastante apreciadas
como “cores quentes”.
São relativamente raras, em Portugal,
massas com grande desenvolvimento de
granitóides amarelados. A maior parte
das vezes a espessura de rocha
impregnada com a tonalidade amarelada
limita-se à zona superficial dos maciços
e à vizinhança das zonas fracturadas,
pelo que a exploração se processa mais
em extensão que em profundidade.
Assim, nas condições mais vulgares de
ocorrência destes tipos de granitóides,
as reservas são escassas e os blocos
disponíveis são de tamanho mediano.
No caso de texturas de grão fino a
médio, o mercado admite, mesmo,
blocos de tamanho médio a pequeno.
Apenas no caso em que a pedra
amarelada é extraída de grandes “bolas”

graníticas situadas à superfície dos
maciços, isentas de  fracturas, é que é
possível a extracção de blocos 
de maiores dimensões. Em qualquer dos
casos, a tonalidade deverá ser
homogénea e sem zonações ou pintas
ferruginosas. Todos estes
condicionalismos explicam a limitada
oferta que Portugal pode fazer deste tipo
de granitóides.Fig. 39

Rochas de tonalidade rosada
As rochas graníticas de tonalidade
rosada são esteticamente bastante
apreciadas.
Em Portugal ocorrem alguns maciços
com rochas deste tipo, ordinariamente
de grão médio a grosseiro e mais ou
menos porfiróides.
Há casos em que a rocha rosada é
explorada, com facilidade, em flanco de
encosta ou a partir de “bolas” graníticas
dispostas à superfície dos maciços;
todavia, o interesse ornamental deste
tipo de granitóides admite condições de
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39 Pedreira de granito
amarelado (S. Tomé do
Castelo, Vila Real)

40  a) Rocha avermelhada,
em zona de factura, no
mciço do Gêres; 
b) Pormenor

39
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explorabilidade menos favoráveis.
Habitualmente, os blocos extraídos são
de tamanhos médio a grande ou
grande, homogéneos de cor e de
textura, pelo que se tornam
concorrenciais a nível internacional
desde que a rocha se apresente, 
pois, isenta de encraves, fissuras
(“linhas”), “schlierens”, manchas ou
pintas ferruginosas, etc.

Rochas de tonalidade avermelhada e rosa-
avermelhada
A tonalidade avermelhada em rochas
graníticas é decorrente de acções de
natureza hidrotermal sobre os maciços,
induzida, na maior parte dos casos,
pela circulação de fluidos em fracturas,
depositando-se o pigmento hematítico
em fissuras dos minerais,
particularmente dos feldspatos, como
nos casos anteriores.
O seu modo de ocorrência dentro dos
poucos maciços nacionais em que é
possível encontrá-las, ligado a zonas de

fracturação, muitas vezes bastante
densa e irregular, explica que seja
bastante limitado o número de jazidas
exploráveis. Apenas em alguns casos há
condições para a produção de blocos
de dimensões razoáveis.
Estes tipos de rochas, de grande valor
ornamental, são muito procuradas, pelo
que é rentável a exploração de blocos
de dimensões medianas ou até um
pouco inferiores, desde que a textura e
a tonalidade sejam suficientemente
homogéneas. Fig. 40 a) e b)

Rochas plutónicas escuras
Na generalidade, as explorações
nacionais deste tipo de rochas
interessam pequenos afloramentos
situados em zonas de declive
moderado ou zonas aplanadas,
apresentando, logo à partida, alguns
problemas à exploração. Fig. 41

Além disso, a fracturação dos
afloramentos é, em geral, irregular e
densa, as heterogeneidades da pedra

(filões, filonetes, alterações
mineralógicas, encraves, etc.) são
frequentes e, consequentemente, a
rentabilidade das explorações é,
normalmente, baixa, excepção feita a
algumas pedreiras de quartzodioritos e
de granodioritos biotíticos. É vulgar os
blocos úteis serem de tamanho
pequeno (~1 m3 ) ou pequeno a médio.
Como Portugal é muito deficitário nestes
tipos de rochas, de grande valor
ornamental, é comum validarem-se as
jazidas acessíveis com homogeneidade
textural e cromática. A exploração de
algumas delas de modo integrado, por
forma a utilizarem-se os desperdícios na
produção de agregados e britas, poderá
ser uma solução para a sua
rentabilização. No momento actual, a
concorrência insuperável de rochas
estrangeiras idênticas motivou a
suspensão temporária da exploração na
maioria das nossas pedreiras tradicionais
de rochas dioríticas e gabróicas.
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41 Pedreira de rocha
gabróica. Notar a
fracturação intensa

41



6.1.2. A Resposta Técnica aos
Condicionalismos Apontados
As explorações de “granitóides” em
Portugal interessam os seguintes tipos
de jazidas:
- Grandes “bolas” dispostas à superfície

do terreno (caso vulgar na região
Norte);

- Massas rochosas relativamente pouco
fracturadas (caso mais geral);

- Massas rochosas com fracturação
relativamente elevada (caso frequente
dos maciços de rochas ígneas
intermédias e básicas).

A estatística que efectuamos Quadro IX

indica que são escassos, em Portugal, os
granitóides de tonalidade esbranquiçada,
amarelada ou avermelhada e que mais
de 70% dos maciços nacionais
produzem pedra cinzenta e cinzento-
azulada, de valor comercial bastante
mais modesto e, que, por isso, exige as

melhores condições (topográficas,
geológico-estruturais e em termos de
reservas) dos locais de exploração,
a fim de se maximizar o rendimento
dessas pedreiras.
Quanto a este tipo de maciços
graníticos não se põem, em geral,
problemas de reservas e, na maioria
deles, torna-se possível a obtenção de
blocos de dimensões comerciais. Já
para o caso das rochas básicas e
intermédias, como se referiu, a
fracturação dos maciços e a ocorrência
relativamente frequente de
heterogeneidades concorrem para
dificultar a obtenção de blocos de
dimensões desejáveis.
Convém, todavia, deixar bem claro que
a elevada mecanização e rendimento
das técnicas de corte e polimento
implica, para o valor dos tipos de
granitóides mais correntes em Portugal,

a necessidade de se dispor de blocos de
grandes dimensões (como regra da
ordem dos 4 a 6 m3), de textura
homogénea, o que elimina a exploração
de maciços com fracturação tal que o
não torne viável. Fig.s 42 e 43

6.1.2.1. Critérios básicos da selecção de
zonas para exploração
Do que atrás ficou dito, concluiu-se que
a selecção de áreas exploráveis deverá
alicerçar-se em estudos sistemáticos e
selectivos, partindo de conceitos com
fundamento geológico e económico.
Os maciços mais favoráveis à
exploração deverão possuir as
características básicas seguintes:
- serem constituidos por tipos de
rochas exibindo suficiente
homogeneidade de tonalidade e de
textura  (eliminar as zonas com
encraves de massas minerais ou
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Características gerais das explorações dos diferentes tipos litológicos de rochas ígneas nacionais

Tipo % relativa Granularidade Fracturação Alteração Ocorrência de Tamanho 

do maciço do maciço heterogeneidades médio dos blocos

Granitos 7 de grão médio variável ligeira a variável grande

esbranquiçados a grosseiro significativa

Ganitos cinzentos 72 de grão fino a grosseiro, escassa a variável ligeira moderada médio ou grande

e cinzento-azulados por vezes porfiróides a moderada

Granitos amarelados 8 de grão médio moderada moderada moderada médio a grande

a grosseiro ou irregular a significativa a frequente

Granitos rosados 10 de grão médio escassa ou frequente ligeira em geral médio a grande

ou grosseiro a e irregular a significativa moderada

muito grosseiro

Granitos avermelhados 1 de grão médio variável a densa moderada moderada a frequente médio a grande

a significativa

"Granitóides" de 2 de grão fino a médio em regra frequente moderada frequente pequeno ou médio

tonalidade escura e irregular

Quadro IX
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42  Bolas graníticas: a ausência de fracturas e a
homogeneidade da pedra possibilitam a extracção de
grandes blocos

43  Pedreira com uma zona pouco fracturada (explorável)
e uma zona muito fracturada (sem exploração possível)

rochosas, filões ou filonetes,
modificações de granularidade, com
manchas ferruginosas ou outras
heterogeneidades);
- oferecerem condições topográficas

que facilitem a exploração e
possuirem zonas acessíveis;

- serem maciços suficientemente extensos

para garantirem reservas no tempo;
- possuirem zonas com fracturação

suficientemente espaçada e com
orientação mútua conveniente para
possibilitar a extracção de blocos
paralelipipédicos com dimensões
comerciais.

Tendo em conta estes condicionalismos

e sem que se possa definir “a priori” a
metodologia de prospecção mais
adequada a seguir, as potencialidades
de qualquer região ainda
insuficientemente reconhecida terão de
ser encaradas em termos de
determinados factores, que se podem
agrupar, genericamente, em 
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- Factores relacionados com a natureza das
jazidas, onde avultam características de
ordem topográfica e geológico-
-estrutural que condicionam a
explorabilidade (em termos genéricos,
incluindo reservas);

- Factores relacionados com as
características da rocha, que
condicionam o seu valor estético e o
tipo de utilização, elementos
essenciais do seu valor comercial;

- Factores locais relacionados com a
viabilidade ou oportunidade da
exploração.

6.1.2.2. Metodologia de trabalho
preconizada
Dentro de um esquema de trabalho não
rígido, a prospecção de áreas para
exploração de rochas naturais,  envolve
determinado número de fases em que o

aumento de pormenor dos trabalhos a
desenvolver é acompanhado da redução
da área em estudo, culminando na
delimitação dos alvos mais favoráveis. 
É hábito utilizar o faseamento
seguinte: Fig. 44

Fase A – Recolha e interpretação de
informação geológica geral e do
cadastro de pedreiras.
Reconhecimentos gerais de maciços
com interesse potencial. 
Fase B – Cartografia 1/50 000 ou 1/25
000 de maciços seleccionados e
identificação das áreas mais
promissoras. Estudo laboratorial
preliminar de amostras.
Fase C – Estudos geológico-estruturais e
litológicos, com cartografia às escalas
entre 1/10 000 a 1/5 000, consoante as
necessidades.

Fase D – Localização e estudo de
pormenor (habitualmente nas escalas
1/1 000 a 1/500) das zonas delimitadas
e cálculo de reservas exploráveis.
Desenvolvimento de estudos
laboratoriais de caracterização
petrográfica, fisico-mecânica e química
de amostragens; estudos de impacte
ambiental.

O estudo de pormenor das zonas
seleccionadas para exploração Fig. 45

deverá fornecer todos os elementos que
facilitem uma decisão sobre a possível
abertura de novas explorações em
termos rentáveis, quando tomados em
consideração o tipo ou tipos de
produtos a fabricar, a apetência dos
mercado a que se destinam e a
capacidade produtiva das explorações
activas na área ou das que se encontrem
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44  Esquema geral de
faseamento para a prospecção
e exploração de granitóides
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inactivas e possam vir a ser reactivadas.
Esses elementos são os seguintes:

- Elementos gerais:
- Localização e topografia
- Acessibilidade
- Características dos terrenos de cobertura
- Delimitação das zonas alteradas

Elementos geológico-estruturais:
Descrição litológica
- Fácies, textura, tamanho do grão
- Tonalidades, variações de tonalidade
- Zonação ou foliação
- Espessura de alteração
Heterogeneidades (encraves, filões,

filonetes, manchas e “pintas”
ferruginosas, outras alterações
mineralógicas, etc.)

Fracturação
- Densidade das fracturas

- Orientação mútua dos sistemas de
fracturas; microfracturação

Tamanho dos blocos; corte mais favorável

Viabilidade da exploração
- Localização das frentes com
melhores condições
- Cômputo de reservas
- Estudos de impacte ambiental 

O planeamento de uma exploração
racional deverá, pois, assentar no
conhecimento correcto das jazidas e da
apetência dos mercados a que se destina
a produção e ter em conta em conta o
binómio benefício económico/custos do
impacte da actividade extractiva sobre o
ambiente. Fig. 46
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45  Cartografia de pormenor de uma
área para exploração em Pedras
Salgadas. Moreira, 1998.

46  Pedreira de granito rosado, de
elevado valor ornamental, com boas
frentes de exploração.
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6.2. Alusão às Técnicas 
de Exploração de Granitos
De um modo geral, as pedreiras
produtoras de granitos destinados à
indústria transformadora de rochas
ornamentais podem agrupar-se em:
- Pequenas pedreiras, nomeadamente

artesanais, dedicadas ao arranque de
pequenos blocos mal conformados
destinados à produção de artefactos
de granito, tais como as alvenarias
toscas, as guias de passeio e os
cubos, paralelepípedos, etc.,
produzidos na área da pedreira 

ou vendidos a outras pequenas
empresas, também de carácter
artesanal, que se dedicam a 
produção idêntica;

- Pedreiras de empresas de maiores
dimensões, Fig. 47 tendo como
objectivo principal a produção de
blocos conformados com volumes a
variar entre os 4 e os 6 m3 destinados
à indústria transformadora, Fig. 48  e 49

dos quais, por serração em engenhos
multilâminas, se obtêm placas de
pequena espessura orientadas para a
produção de placagem para paredes e

pavimentos, soleiras, peitoris e toda
uma série de produtos solicitados pela
construção civil.

A par dos blocos grandes, outros de
menores dimensões ficam disponíveis,
em resultado da fracturação do maciço
rochoso e do próprio processo de
desmonte. Estes últimos, de mais baixo
valor por m3, são destinados aos
industriais que possuem maquinaria de
corte com disco diamantado de grande
diâmetro, dedicando-se à produção de
produtos de maiores espessuras e
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47  Vista geral de uma pedreira com
trabalho em diferentes bancadas

48  Subdivisão em blocos de um
prisma derrubado.
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respondendo a exigências de maior
rigor em termos de dimensões do 
que as obtidas com trabalho tradicional
de elevada componente manual. 
Os blocos de menor interesse 
comercial (com menores dimensões 
e forma mais  irregular) são
transformados em artefactos de pequeno
tamanho, tais como os cubos, os
paralelepípedos, as guias de passeio, etc.
Só para litólitos de grande valor comercial
será rentável a exploração, em termos
industriais, de pedreiras produtoras de
blocos de pequeno tamanho.

6.2.1. Tipos de Pedreiras
Aproveitando uma topografia mais
favorável, a maioria das pedreiras do
Norte do País desenvolvem-se em flanco
de encosta, enquanto que no Sul são mais
frequentes as pedreiras tipo corta.
Há casos em que uma pedreira em 
flanco de encosta acaba, numa fase 
mais adiantada do seu desenvolvimento,
por se transformar numa pedreira 
em corta. 
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49  Movimentação de blocos
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6.2.2. Métodos de Exploração
6.2.2.1. Tiros enraiados
Nas pedreiras de carácter artesanal onde
os meios de produção são reduzidos, o
desmonte, após uma preparação
precária da frente, é conseguido tirando
partido da fracturação existente. As três
famílias de fracturas principais
geralmente presentes, aproximadamente
ortogonais entre si, criam graus de
liberdade necessários a um mais fácil
destaque. Este é conseguido pela prática
de uma furação carregada com
explosivos de baixa velocidade de
decomposição (pólvora negra),
resultando o desmonte em blocos de
granito mal conformados. Fig. 50
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50  Tiro enraiado
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Segundo a geratriz dos furos realizados
e em posição diametralmente oposta,
são realizados dois sulcos
diametralmente opostos de cerca de 5
mm de profundidade, ao longo de todo
o comprimento do furo.
Pretende-se com estes sulcos orientar a
fracturação segundo o plano de corte
desejado. É importante, nesta situação, a
existência de fracturação sub-horizontal
pouco afastada (1,5 a 3,0 m), o que, em
certa medida, define a altura de bancada.

6.2.2.2. Destaque de uma massa 
– subdivisão sucessiva desta
Se as características geotécnicas do
maciço permitem a obtenção de blocos

de grandes dimensões, a preparação
cuidada das bancadas e respectivos
acessos é fundamental, sendo a sua
altura condicionada pelo espaçamento
da fracturação sub-horizontal.
Perante a exigência crescente,
manifestada pela indústria
transformadora, de pretender a aquisição
de blocos de dimensões e regularidade
geométrica que permitam a
racionalização do aproveitamento do
espaço disponível nos engenhos de
serrar, o que se traduzirá num
significativo aumento de rendimento
dessas máquinas, é importante que as
bancadas tenham uma geometria tal que
viabilizem a extracção de blocos de

dimensões semelhantes e que
satisfaçam essas exigências do mercado.
Este objectivo é conseguido por
subdivisão sucessiva de uma grande
massa destacada da bancada. 
O processo desenrola-se em fases
sucessivas, a saber (vide Fig.  51 e 52):
Na 1a fase é destacada uma grande
massa de altura igual à da bancada e
largura próxima do comprimento dos
blocos pretendidos.
A terceira dimensão, segundo o plano
da frente de desmonte, será a permitida
pelo espaçamento entre fracturas 
sub-verticais, normais à referida frente. 
É habitual o destaque de massas cuja
dimensão em apreço é superior a 20
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51  Destaque de uma massa
de pedra 

52 Esquema da subdivisão 
da massa destacada até à
produção de blocos.
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metros.
Pretende-se com o destaque desta
massa, submetida a um pequeno
deslocamento, pôr em evidência
possíveis fracturas menos aparentes
mas que têm influência no critério
dimensional para a subsequente
subdivisão da mesma massa (2a fase).
Assim, nessa segunda fase, a
subdivisão da massa em prismas será
definida de acordo com o espaçamento
da fracturação referida, procurando-se
obter prismas cuja dimensão segundo a
frente de desmonte seja,
aproximadamente, um sub-múltiplo
daquele espaçamento.
Na 3a fase, e após o derrubamento dos
prismas sobre uma almofada
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53  Aparelhagem de
bloco com martelo
pneumático
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conseguida por acumulação de material
de pequeno calibre na soleira da
bancada, os prismas são subdivididos
em blocos com dimensões
comercialmente convenientes. 
Os blocos terão assim:
- o mesmo comprimento, igual à
largura da massa destacada.
- a mesma altura, resultante da
subdivisão da massa em prismas
- a largura conseguida pela subdivisão
da altura dos prismas.
Esta prática permite não só a obtenção
de blocos com dimensões muito
aproximadas, mas também com a
mesma orientação, reduzindo as
possibilidades de, em certos granitos,
ser diferente o aspecto cromático e

ornamental das placas polidas deles
obtidas por corte segundo planos com
orientação diferente.
Na 4a fase são aparelhados alguns
blocos que, por razões naturais ou por
falha técnica, se apresentam com forma
menos regular. Fig.s 53 e 54

6.2.2.2.1. Operação de destaque
A realização dos planos de liberdade,
que nas diferentes fases da exploração
permitem as subdivisões sucessivas, é
conseguida recorrendo a diversas
técnicas.
Considerando já abordada a técnica de
furação enraiada, são actualmente
quatro as técnicas praticadas, sendo
corrente, já hoje, o recurso combinado

a diferentes técnicas numa mesma
pedreira:
- Pré-corte
- Fio diamantado
- Termojacto
- “Slot-drilling”

Pré-corte
É ainda hoje a técnica mais utilizada.
Os planos de corte são conseguidos
pelo rebentamento de pequenas cargas
explosivas em furos paralelos próximos,
pertencentes a um mesmo plano (plano
de corte).
A detonação simultânea das cargas
explosivas nos diferentes furos
desenvolve pressão no interior dos
próprios furos, resultando daí uma
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54  Aparelhagem
de bloco com
talha-blocos
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força de tracção suficiente para vencer 
a resistência da rocha no plano de corte.
Quanto menor fôr o espaçamento entre
furos melhor será a qualidade da
superfície de corte, verificando-se, 
no entanto, um agravamento dos
custos por aumento da perfuração
específica. Fig. 55, 56 e 57

Note-se, no entanto, que este
agravamento pode ser compensado por
um maior valor comercial dos blocos.
Habitualmente, é adoptada a seguinte
fórmula de cálculo do espaçamento:

em que,
S – espaçamento entre furos (mm)

Pesp – Pressão específica dos gases (MPa)
ρc – densidade do explosivo (g/cm3)
d – diâmetro da carga de explosivo
D – diâmetro do furo (mm)
Rt – resistência à tracção da rocha (MPa)

Admitindo ser insignificante, para as
concentrações de carga utilizadas, a
acção dinâmica (pretende-se que a
fracturação radial seja nula), o autor
calcula o espaçamento entre furos em
função da resistência à tracção da rocha
e da pressão quase estática
desenvolvida no interior do furo.
Calder e Jackson propõem:
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55  Apectos da execução de
furação para pré-corte com
explosivos, com talha-blocos e
banqueador.
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2 x P esp. x ρc x d
2

S = –––––––––––––––––
Rt x D



em que PBe é a pressão efectiva nas
paredes do furo dependente das
condições de acoplamento entre a
carga e a rocha.

em que Ve representa o volume unitário
da carga explosiva e Vb o volume
unitário de furo e

em que PB representa a pressão dos
gases no furo (MPa), ρc a densidade do
explosivo em g/cm3 e VD a velocidade
de detonação.
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57

56  Destaque de massa por utilização
de pré-corte com explosivos.

57  Variação de custos de perfuração 
e de explosivos no desmonte, em
função do espaçamento entre furos
(seg. Helena Guedes, 1999).

D x (PBe x Rt)S ≤ ––––––––––––
Rt

Ve
PBe = PB x ––––

Vb

Vb2

PB = 228 x 10-6 x ρc x –––––––––
1 + 0,8 ρc

1/2



58  a) Máquina de corte
por fio diamantado em
pleno funcionamento; 
b) Pormenor.
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Fio Diamantado
Com a evolução tecnológica verificada
na produção de fio diamantado,
assegurando uma vida mais longa do
fio, traduzida em mais m2 de superfície
cortada por cada metro de fio
consumido, a par de uma redução
sensível do preço por metro de fio,

vem-se verificando a utilização cada vez
maior desta técnica Fig.s 58 a) e b)  que,
embora gerando custos mais elevados
por m2 de superfície de corte, é de
certo modo compensadora pela melhor
qualidade, logo maior-valia, dos blocos.
Aplicada nas duas primeiras fases, esta
técnica é hoje utilizada em simultâneo

58 a)

58 b)



59  Esquema de uma variante de uma
variante da utlização do fio diamantado e
do pré-corte no destaque e subdivisão de
uma massa.

60  Aspecto geométrico perfeito de massas e
blocos obtidos com recurso à combinação
das técnicas de fio diamantado e pré-corte.

com o pré-corte, que é, ainda, a mais
vantajosa, em termos económicos, nas
últimas fases. Fig.s 59 e 60

A maior dificuldade na aplicação desta
técnica reside na necessidade de
realização prévia de dois furos de
diâmetro aproximadamente igual a 
50 mm, convergendo num ponto e

cujas direcções, ortogonais entre si,
pertencem ao plano de corte que se
pretende criar.
Dependente dos desvios sempre
possíveis da furação, tanto maiores
(quanto ao risco de acontecerem e
quanto ao valor absoluto do desvio)
quanto maior for o comprimento do
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61  Equipamento especial
para execução da furação
destinada à introdução do
fio diamantado

62

furo, esta técnica vê-se limitada 
quanto à área do corte a praticar,
principalmente na primeira fase
(destaque da massa).
No mercado encontra-se disponível
equipamento de perfuração
especialmente concebido para este
efeito. Fig. 61

A ausência de fracturação sub-
horizontal, obrigando à realização de
um plano de corte com esta atitude,
tem nesta técnica a solução actual 
mais interessante.

Termojacto
Quando a topografia e a ausência de
uma zona de fracturação mais intensa

não permitem, com facilidade, criar-se
uma segunda frente normal à frente da
bancada que permita a movimentação
da massa quando da primeira fase de
desmonte é corrente, também, o
recurso a esta técnica. Fig. 62

A ruptura intercristalina criada pela
libertação de tensões resultante das
diferentes dilatações lineares térmicas
das várias espécies minerais
constituintes da rocha, acompanhadas
pela acção da remoção de um jacto de
ar comprimido, permite a abertura de
um rasgo (desencravamento) de largura
próxima de 10 centímetros que vai criar
condições favoráveis para a
movimentação da massa rochosa e
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62  Utilização de termojacto
na exploração de pedreiras:
a)  lança térmica;
b)  abertura do rasgo;
c)  pormenor do rasgo;
d)  aspecto das superfícies
cortadas a termojacto

63

subsequente destaque dos prismas.
Técnica de elevado consumo energético,
tem, a par de uma elevada poluição
sonora, o grande inconveniente da
produção de tensões no maciço
rochoso por gradiente térmico que, ao
libertarem-se, provocam indesejável
fracturação. É habitual a inutilização da
rocha em bandas paralelas ao rasgo
com mais de 0.50 m de largura.
O recurso ao uso tecnicamente correcto
do pré-corte com explosivos, criando 
dois planos verticais convergentes
definindo um prisma de secção triangular
e com altura da bancada, facilmente
destacável com pequenas cargas
explosivas, ou a execução de cortes com

fio diamantado visando a definição do
mesmo prisma, são soluções
francamente mais aconselháveis.

“Slot-drilling”
Em alternativa à anterior, esta técnica
pouco comum no nosso País consiste
em criar um canal semelhante ao
conseguido com o jacto térmico,
realizando furação vertical de grande
diâmetro (64 mm), sendo os furos
secantes entre si. Tal prática, de difícil
execução pela tendência da ferramenta
de perfuração em se desviar para o furo
já aberto, é conseguida introduzindo
neste um tubo de aço guia que evita tal
facto mas que é responsável pelo

62 c) 62 d)
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63  “Slot-drilling”: execução
de furação secante para
abertura de rasgo

64

desgaste prematuro do “bit”. Para além
deste inconveniente, é de assinalar o
menor rendimento do processo,
exigindo equipamento de perfuração 
de elevada energia de impacto. 
Fig. 63 e Quadro X 

6.2.2.3. Movimentação de blocos e
escombro
Nas operações de manuseamento de
cargas em pedreiras, está cada vez mais
generalizado o uso de pás de rodas em

prejuízo dos “derricks”. Fig. 64 e 65

Nas pedreiras em flanco de encosta,
onde é fácil a realização de rampas de
acesso aos diferentes pisos, a pá de
rodas, com maior autonomia que o
“derrick”, resolveu com imensas
vantagens o problema da
movimentação dos blocos e do
escombro, respectivamente até ao
parque de blocos e escombreira, não
sendo necessário, durante as operações
correntes, recorrer a outros meios.

Apenas tem de ser feita uma operação
simples de substituição dos garfos pelo
balde ou vice-versa. 
Só máquinas com um “breack-out force”
de mais de 18 ton. assegurarão esta
função numa pedreira com produção
média de 150 a 200 m3/mês.
Já nas pedreiras tipo corta, que se
desenvolvem em profundidade, o
“derrick” tem uma participação
importante condicionando, contudo, a
área de desenvolvimento da pedreira e

-----  impossível

* possível mas não recomendado

**    aplicável

***  método recomendado

Quadro X

Aplicabilidade das diferentes técnicas de destaque

Métodos Fases de desmonte

Preparação 1a Fase 2a Fase 3a Fase

Fio Diamantado ** *** *** *

Pré-Corte *** ** *** *

Termojacto *** * * -----

“Slot-Drilling” ** ** * -----
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64  Pá carregadora no
transporte de blocos

65  “Derrick” em pedereira
do ripo corta

exigindo meios complementares para
movimentação de cargas na horizontal.

6.2.3. Parâmetros Técnico-Económicos
de Interesse
6.2.3.1. Pré-corte com explosivos
Espaçamento entre furos do mesmo plano
de corte: dependente das características
mecânicas da rocha (carga de rotura à
tracção), varia entre 0.20 a 0.35 m.
Diâmetro dos furos: variando entre 32 e
34 mm de diâmetro, os furos são
realizados com martelos pneumáticos
ou hidráulicos, usando material de
perfuração integral. 
Perfuração específica (metro de furo por m3
de blocos úteis): dependente do
rendimento da massa a destacar;

variável entre os 35 a 50 %. Poder-se-á
considerar, como habitual, um valor
entre os 20 e 30 m de furo por m3 de
blocos úteis. Este parâmetro é um dos
mais significativos na estrutura de
custos, função do espaçamento
praticado e do rendimento da massa
(ver Rendimentos, parág. 6.2.3.4.).
Capacidade do equipamento de perfuração:
- Banqueador com martelo hidráulico -
25 a 30 m de furo por hora.
- Talha-blocos pneumático - 12 a 15 m
de furo por hora.
- Martelos pneumáticos ligeiros - 6 a 9
m de furo por hora.
Carga explosiva: para evitar possíveis
fracturas radiais em torno dos furos,
provocadas por tensões dinâmicas

resultantes da onda de choque, usam-se
concentrações de cargas muito baixas
procurando aproveitar-se a acção quase
estática da pressão dos gases
desenvolvida. Na falta, no nosso
mercado, de explosivos perfeitamente
adequados ao pretendido, recorre-se cada
vez mais ao cordão detonante de
pequena gramagem (3 a 10 g/m), cuja
velocidade de detonação (7000 m/s)
assegura a detonação simultânea de toda
a carga nos diferentes furos. Tem o
inconveniente da possível instalação de
indesejáveis tensões dinâmicas, tanto
maiores quanto maior a concentração da
carga (g/m). O enchimento dos furos
com água cria uma melhor transmissão
da pressão nas paredes do furo,
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permitindo o uso de cordão detonante de
menor peso por metro, sem necessidade
de reduzir ao espaçamento entre furos.
Nestas condições, o consumo de
cordão detonante por m3 é muito
próximo do número de metros de furo
por metro cúbico de bloco.

6.2.3.2. Fio diamantado
Metros Quadrados cortados por hora
2 a 5 m2/h
Consumo de fio (área cortada por metro
de fio) 2,5 a 7,6 m2/m
Quanto maior for a velocidade de corte,
função directa da facilidade com que se

processa a serragem, maior se torna a
vida do fio Quadro XI

6.2.3.3. Termojacto 
Metros Quadrados cortados por hora de
rasgo aberto por hora 1,2 a 1,5 m2/h
Consumo de gasóleo, incluindo o do
compressor 60 a 70 l/h
Pressão de injecção do gasóleo 6/7 bar
Velocidade do jacto 4 a 5 vezes superior à
do som
Temperatura 1500 a 2000 0C
Nível de ruído 120 dB
Pressão de injecção de ar de limpeza
6/7 bar
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66  Custos relativos/m3 em
função do rendimento da massa.

Durabilidade do fio diamantado 
em função da velocidade de corte

Tipo de granito Produção Vida útil
(a) (m2/h) (m2/m)

I 4 – 4,5 6 – 6,5

II + III 3 – 3,5 3,5 – 4

IV + V 2 – 2,5 3 – 3,5

(a) Classes de granitos ordenadas por dificuldade cres-
cente de serragem (função do teor em quartzo, granulari-
dade, etc.)

Quadro XI
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Comparação de custos relativos e de outros indicadores relevantes por metro quadrado 
de superfície de destaque, para as diferentes técnicas utilizadas (base: fio diamantado = 100)

Custo de Custo por Perdas por Qualidade Poluição Nível de
posse m2 corte superfície ruído

destaque

Fio Diamantado 100 100 100 100 100 100

Pré-Corte 180 40 170 60 150 150

Termo-jacto 20 110 300 60 200 200

“Slot-Drilling” 250 150 130 80 150 130

6.2.3.4. Rendimentos Quadro XII

Rendimento Global - é determinado ao
fim de alguns anos de exploração e
exprime-se em termos de valor médio.
Representa a relação entre o volume
comercial dos blocos e dos artefactos
produzidos e o volume de escavação
gerado num mesmo período.
Rendimento da Massa - é a relação,
expressa em percentagem, entre o
somatório do volume comercial dos
blocos e artefactos produzidos e o
volume da referida massa. Este
rendimento, influenciado pela
compartimentação da massa, tem

elevada expressão nos custos da
produção por m3 Fig. 66

Rendimento Comercial - é a relação,
expressa em percentagem, entre o
volume comercial do bloco e o volume
real. Este rácio permite avaliar da
eficiência da técnica praticada. No caso
de pré-corte, permitirá avaliar, num
compromisso de qualidade/custo, qual
o espaçamento mais conveniente.
Numa tentativa de quantificar a
qualidade da perfuração praticada é
hábito estabelecer-se a relação. 

Volume Comercial - é o volume calculado
de um prisma de dimensões máximas
passível de ser inscrito no bloco, depois
de subtraído um valor convencionado
de 0,05 m às três dimensões. 

Volume Real do Bloco valor obtido pelo
produto das dimensões médias do
bloco. O comprimento, largura e altura
do bloco resultam da média das três
medições feitas em três faces ortogonais
do bloco. 
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Valores médios dos 
diferentes rendimentos

Rendimento Global 10 a 25%

Rendimento da Massa 50 a 75%

Rendimento Comercial 75 a 95%

Quadro XII Quadro XIII

Somatório dos comprimentos das meias canas lidas
IQp = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Somatório total dos metros de furo praticados



6.2.3.5. Comparação de custos para 
os diferentes técnicas de destaque
A eficiência e custos relativos para 
as diferentes técnicas de destaque 
em apreço, bem como outros
indicadores relevantes, são
apresentados no Quadro XIII.

6.3. Exploração e Ambiente: Nota Breve
Como consequência directa do modo e
intensidade como vem sendo
desenvolvida a actividade de exploração
de granitóides, tem-se levantado,
actualmente, o problema do impacto
ambiental, acarretando dificuldades
crescentes aos exploradores e
provocando conflitos na utilização do
espaço disponível e dos próprios

recursos, uma vez que entram em
confronto interesses antagónicos.
Não se tratando de uma situação
exclusiva do nosso País, pode afirmar-se
que, também por cá, a localização das
pedreiras raras vezes atendeu a critérios
mínimos de salvaguarda da paisagem e
que, em muitas regiões, a sua
proliferação raramente teve em conta as
necessidades reais dos mercados. 
E muitos casos há em que da má
localização e do mau dimensionamento
das pedreiras (muitas vezes por
carência do espaço adequado) ocorreu e
ocorre um deficiente aproveitamento
das matérias-primas exploradas e a
deposição de escombros em zonas
promissoras, com a consequente

delapidação das reservas disponíveis.
Por esses factos, sempre possíveis na
ausência de planeamento adequado, a
exploração das pedreiras e, ainda mais,
o seu abandono quando cessa a
exploração, tem induzido, frequen-
temente, impactes negativos sobre a
paisagem e sobre o ambiente. Fig. 67 a) e b)

Mas também é verdade que os locais
onde porventura se possam encontrar
as melhores áreas para exploração de
pedra natural não são condicionados
pela nossa vontade, a ponto de,
frequentemente, não se poder evitar
que a exploração de pedreiras possa 
ter implicações ambientais ou, no
mínimo, paisagísticas.
Todavia, bastará imaginar os enormes
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68  Parque dos blocos prontos para
expedição

69  Carregamento de blocos com grua
autotransportada

70  Transporte rodoviário dos blocos para
as oficinas ou até aos portos de mar

67  Um exemplo de pedreira com
exploração inadequada a); com
consequente desperdício de matéria-
prima b)

volumes de pedra que foram
necessários para a construção das
nossas cidades, vilas e aldeias e
calcular os proventos económicos que o
País retirou e retira da exploração das
suas rochas naturais, para concluirmos
que não podemos prescindir de tão
importante recurso natural. Fig. 68, 69 e 70

Interessa, pois, que, fora de qualquer
visão sectorial, sejam encontradas
soluções de equilíbrio que contemplem
a exploração (e a preservação) dos
recursos na medida do necessário, sem
esquecer os princípios elementares da
preservação do ambiente. Neste
contexto, e tendo em vista o interesse
em ver este problema resolvido com
vantagem para cada região e para o País

em geral, haverá que desenvolver
estudos em que se possam
fundamentar propostas que,
contabilizando os interesses mineiros e
os de outra índole, contemplem a
salvaguarda dos recursos naturais em
função do valor de que poderão revestir-
se e que, ao mesmo tempo, forneçam
elementos para o dimensionamento
correcto da actividade extractiva.
Numa perspectiva actualizada e racional,
o planeamento da abertura de novas
explorações deverá, pois, assentar no
conhecimento aprofundado das jazidas e
ter em conta em conta o binómio
benefício económico/custos do impacte
da actividade extractiva sobre o
ambiente, ao tomar em consideração o

tipo ou tipos de produtos a fabricar e as
mais-valias resultantes, a apetência dos
mercados a que se destinam e a
capacidade produtiva das explorações
activas na área ou das que se encontrem
inactivas e possam vir a ser reactivadas.
Desse modo, pela via de uma correcta
exploração dos recursos minerais, não
restarão dúvidas que se pode contribuir
para o desenvolvimento regional,
incluindo o bem-estar das populações
residentes nas áreas em que se processa
a exploração, através da criação de
emprego e da geração de mais-valias,
sem que isso implique,
necessariamente, degradação das
condições de vida da geração 
actual e das futuras.
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71  Bloco a ser colocado no engenho para
serragem de placas

72  Representação esquemática dos padrões
ornamentais possíveis em rochas
anisotrópicas. Nomenclatura usual.

70

7 .  Trans fo rmação  de
Gran i tos

O processamento das matérias-primas
graníticas inicia-se, no caso mais
comum, com a serragem, em
engenhos, dos blocos já aparelhados na
pedreira, no sentido de se obterem
placas de granito com a espessura
conveniente. Fig. 71

O fabrico de peças especiais ou a
transformação de blocos mais
pequenos ou menos regulares, em
termos de formato, pode requerer a
utilização de outro tipo de maquinaria
de serragem.

7.1. Selecção de Blocos para
Transformação
7.1.1. Tamanho dos Blocos
O tamanho do bloco “comercial”, isto
é, aquele cuja transformação é rentável,
varia com o tipo de rocha, como já foi
dito ordinariamente em função do seu
valor no mercado. Em termos médios, 
e consoante o equipamento de
serragem seja o disco ou o engenho,
apontam-se as dimensões de
1.80x1.20x1.00 metros para o primeiro
caso e blocos da ordem de 2.20 a
2.40x1.20x1.20 metros para o segundo.
Como já referimos, há maciços onde é
difícil a obtenção de blocos com as

dimensões mais desejáveis em virtude
de, habitualmente, se encontrarem
intensamente fracturados (é o caso da
maior parte dos nossos maciços de
rochas básicas e intermédias) mas em
que o valor ornamental da pedra
respectiva permite a transformação de
blocos com cerca de 1 m3 ou menos.
Assinala-se que as designações
“comprimento”, “largura e “ altura” de
um bloco comercial não têm,
necessariamente, o significado
geométrico habitual; antes referem-se,
sempre, à secção correspondente ao
plano do padrão ornamental mais
comum de cada tipo de rocha e
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Aspecto obtido por corte
segundo o “levante”

Aspecto do
“contra”

Aspecto obtido ao
“correr” da pedra



73  Blocos para transformação onde
se encontra referenciado o plano
correspondente ao leito da pedreira
(plano de “levante”)
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supõem a eliminação dos defeitos que
o bloco bruto eventualmente contenha.

7.1.2. Observação dos Blocos de
Granito
Na selecção de blocos graníticos para
transformação há a considerar, entre
outros, os seguintes pontos essenciais:

Aspecto geral macroscópico
- Geometria dos blocos, cor,  textura,
homogeneidade

Defeitos da pedra
- Presença de minerais alterados, de
manchas e/ou auréolas ferruginosas, de
pirite ou de outros sulfuretos facilmente
oxidáveis,…

- Presença de heterogeneidades
(concentrações ou bandas biotíticas ou
de outros minerais,  filonetes, vergadas,
nódulos, variações de tonalidade ou de
textura, microfracturação,…)

Selecção do plano de corte
Trata-se da escolha do plano com o
aspecto ornamental desejado ou mais
favorável. É habitual a indicação, em
uma ou mais faces de cada bloco, de
um plano notável de referência (leito da
pedreira, por exemplo), assinalado, pelo
menos, por dois traços paralelos. Esta
prática tem por objectivo facilitar a
colocação dos blocos na serragem com
a orientação adequada. Fig. 72 e 73

73



74  Exemplo de composição de motivos ornamentais
com rochas migmatíticas.

75  Esquema do aproveitamento habitual dos blocos
em função dos seus diferentes tamanhos.

76  As placas serradas constituem, normalmente, o
primeiro produto da transformação.
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Os granitóides não deformados (e.g.,
os de idade pós-tectónica) não
oferecem a variedade de aspectos
ornamentais dos granitóides
“orientados”, cuja gama vai desde os
que exibem foliação ligeira até aos de
estrutura gnáissica ou migmatítica.
Particularmente estes últimos tipos, de
texturas fortemente anisotrópicas,
oferecem aspectos ornamentais de
grande valor (habitualmente são
designados por “ granitos

movimentados”, em alusão ao
ondulado característico do seu padrão
decorativo), permitindo a obtenção de
belos e variados efeitos ornamentais.
Em geral, obrigam a um estudo prévio
do motivo ornamental para selecção da
orientação da serragem dos blocos ou
para combinação das próprias placas
ou elementos, quando utilizados em
superfícies extensas. Fig. 74

O diagrama da figura Fig. 75 fornece uma
ideia do aproveitamento que,
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77  Esquema de ciclo 
produtivo-tipo nas rochas
graníticas (Luísa Romão, 1998).
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normalmente, se faz dos blocos de
rocha no sentido de se retirar um 
bom rendimento na transformação 
da pedra extraída. Fig. 76

O ciclo produtivo das rochas
ornamentais envolve volumes de 
pedra progressivamente menores,
implicitando, por esse motivo, a
produção de estéreis, em percentagem
mais ou menos elevada, em cada 
uma das fases fundamentais do
processo. Fig. 77
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7.2. Equipamentos de Serragem

Engenhos
Trata-se de máquinas de grande
potência capazes de serrarem massas
de granito, transformando-as em placas
de pequena espessura. Normalmente,
os elementos de serragem são feixes de
lâminas de aço, utilizando-se granalha
de ferro como abrasivo.  Com este
sistema conseguem-se velocidades de
corte da ordem dos 4 cm/hora.

Utilizando lâminas de aço diamantado,
a velocidade de corte ascende a 15-30
cm/hora. Fig. 78 e 79

Talha-blocos
Consiste numa máquina de corte de um
ou mais discos verticais de aço
diamantado, Fig. 80  que se utiliza
sobretudo quando os blocos são
demasiado irregulares ou demasiado
pequenos para justificarem a sua
serragem nos engenhos, ou quando se

pretende o corte de produtos de
dimensões especiais. Existem
equipamentos em que um dos discos
pode realizar cortes horizontais. 
O rendimento de corte nos talha-blocos
pode atingir 5 m2/hora.

Maquinaria de corte por fio diamantado
Trata-se de equipamentos idênticos aos
que se utilizam na exploração. Todavia,
actualmente, estão a desenvolver-se
engenhos multifilares para a serragem
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78  Engenho para a serragem
de granitos

79  a) e b) Placas de rocha
serradas. Notar as lâminas de
aço paralelas que efectuam o
corte simultâneo de placas com
a espessura desejada

80  a) e b) Talha-blocos, com
pormenor do grupo de corte,
em plena laboração

78 79 a)

79 b)

80 a) 80 b)
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de chapa de granito, com
funcionamento de vai-vem análogo ao
dos engenhos tradicionais, em que o
agente de corte são pastilhas de
diamante. Fig. 81

Estes engenhos de fio diamantado, 
são menos ruidosos, mais rentáveis e
provocam menos desperdícios que os
engenhos tradicionais. 
Atingem-se velocidades de corte 
de 15-30 cm/hora.

Monolâminas e fios helicoidais
Estes equipamentos são utilizados para
o esquadriamento de blocos e para o
corte de placas de dimensões menos
habituais ou para o fabrico de peças
especiais. Existem monolâminas até
aos 3.5 metros de diâmetro. Fig. 82

7.3. O Fabrico de Produtos
Obtidas as placas ou lastras de granito
com as dimensões requeridas Fig. 83,
segue-se o fabrico de uma grande

diversidade de produtos, desde os mais
tradicionais (alvenarias, cubos, guias de
passeio,…) aos tecnicamente mais
elaborados (ladrilhos, placas, peças 
“cut-to-size”,…), com a possibilidade de
lhes ser dada uma larga variedade de
acabamentos a fim de se tirar o desejado
partido técnico e estético da pedra em
processamento.

7.3.1. Ferramentas Tradicionais
Ao desbaste e à “lavra” propriamente

81  Cabos de serragem com pastilhas de
diamante

82  a) Monolâmina de grandes dimensões e
b)pormenor do disco diamantado 

83  Parque de blocos e de placas serradas de
uma importante unidade de transformação,
com pórticos para manobra.
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82 a)

82 b)
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84  Ferramentas tradicionais de
desbaste e de “lavra” da pedra
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dita dos granitóides acha-se associada
uma vasta gama de utensílios, com
destaque para os adequados ao
tratamento e acabamento da superfície
de cantarias e de outras peças de
grossas espessuras e à execução de
elementos ornamentais diversos. Fig. 84

Com efeito, picolas, bujardas, maços,

macetas, ponteiros, cinzéis e outros
utensílios são indissociáveis das mais
apuradas técnicas da arte de “lavrar a
pedra”, cujos resultados estão patentes
em muitos dos nossos edifícios e
outras obras cotadas entre as de 
maior valor arquitectónico.
Algumas das mais antigas técnicas de
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85  Canteiro tradicional.

86  Produção de cubos, paralelipípedos,
perpianhos e guias de passeio, sector já semi-
automatizado e responsável por largos valores
de exportação.

trabalho para que foram concebidos
são ainda comuns, apenas foram
substancialmente automatizadas 
(a energia eléctrica e o compressor
nisso têm larga responsabilidade),
facilitando o trabalho e permitindo o
aumento da produção. Fig. 85 e 86
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87  Serra monodisco no corte de
placas de grande espessura

88  Fabrico semi-automático de
peças especiais

89  Serra multidiscos para produção
de ladrilhos
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7.3.2. Fabrico Automático
O fabrico automático de elementos em
pedra natural, disfrutando com
vantagens da utilização da mais diversa
maquinaria incorporando as tecnologias
mas avançadas, veio revolucionar as
estruturas e os processos de fabrico,
em particular nas duas últimas décadas.
Com efeito, a maquinaria de controle
numérico (CN e CNC) veio facilitar e
tornar mais rigorosa a execução das
mais dificeis operações de
transformação. Actualmente, a execução
de peças complexas (torneadas,
vazadas, baixos relevos, etc.) pode ser
efectuada a partir da leitura, por

intermédio de raios laser, do modelo a
produzir, sendo a execução da peça
digitalizada, ou de várias cópias,
monitorizada por computador através
de um programa de CAD-CAM, ao qual
são fornecidos os dados da leitura
efectuada.

Maquinaria de corte por serragem
Serras de discos, múltiplas ou simples,
diamantadas e refrigeradas por água,
são utilizadas, entre outros fins, para o
corte de ladrilhos e placas ou de outras
peças executadas por medida. Fig. 87

O corte semi-automático é utilizado no
fabrico de pequenas quantidades de

peças de diferentes medidas. Fig. 88

Nas serras monodisco, o disco desliza
sob um pórtico, permitindo cortes
rectangulares e inclinados. Trata-se de
um equipamento com grande
versatilidade que, inclusive, permite a
execução de cortes a diferentes
profundidades. Nas serras multidiscos
automáticas  pode regular-se o intervalo
entre os discos; são ideais para o
trabalho de corte em série de peças
idênticas (ladrilhos, placas, etc).
Permitem a obtenção de produtos de
elevada qualidade, com controle
dimensional e geométrico perfeitos. Fig. 89

Esta técnica não pára de evoluir,
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90  Pormenor de cabeça de corte por jacto de
água de alta pressão

91  Máquina de polimento contínuo de placas

92  Máquina de polimento descontínuo

93  Pormenor da cabeça de uma polidora 
de topos
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existindo já máquinas com discos
múltiplos serrando na vertical,
equipadas com um disco que 
procede a serragem complementar 
na horizontal (vide Fig. 80, pág. 74).

Maquinaria de corte por jacto 
de água ou laser
Um jacto de água de alta pressão
colectando abrasivo realiza o corte
perfeito de placas de granito,  permitindo
a execução fácil de ornatos ou o corte de
peças de formato complexo. Fig. 90

O corte por  raios laser tem
potencialidades idênticas, mas, por
enquanto, é menos eficaz. 

Calibradoras
São ferramentas diamantadas
destinadas à regularização de
espessuras das placas, com precisão da
ordem do décimo de milímetro.

Biseladoras e Frezadoras
São serras de discos destinadas ao
corte calibrado e execução de topos.

Polidoras
O polimento da superfície das placas
ou de outras peças é realizado com
abrasivos adequados, por acção de
cabeças móveis rotativas. 
As linhas de polimento contínuo de

placas dispõem de diversas cabeças de
polimento (normalmente 2 ou 3) que
trabalham sobre a superfície a polir, 
a qual se desloca a velocidade
programada sobre a mesa de 
trabalho. Fig. 91

No polimento descontínuo, os
elementos a polir são fixados na mesa
da máquina, a qual dispõe de braços
articulados onde podem ser colocadas
as cabeças adequadas à obtenção do
grau de polimento desejado. Também
existem polidoras de topos. Fig. 92 e 93
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Tornos
São utilizados no fabrico de peças
diversas, limitadas por superfícies
curvas (em particular de formato
cilindro-cónico), como vasos, colunas,
balaústres, etc., permitindo a execução
das diversas fases do fabrico (corte
com fio diamantado até obtenção do
perfil da peça, desbaste com fresas e
discos abrasivos e polimento).
Actualmente, o trabalho de um torno
pode ser completamente monitorizado
por computador. Fig. 94

Bujardadoras
Consistem num banco móvel e num
martelo pneumático cuja cabeça

percute a superfície da peça, deixando
marcas mais ou menos profundas
consoante a bujarda utilizada. Em
granitos, podem conseguir-se 50 a 60
m2 de bujardado por hora.

Flamejadoras
Para se efectuar automaticamente o
acabamento flamejado, existem
máquinas que dispõem de um
maçarico cuja chama incide
obliquamente sobre a superfície da
pedra, atingindo cerca de 1500 0C,
conferindo à superfície tratada aspecto
ondulado e vitrificado e provocando-lhe
uma alteração cromática mais ou
menos intensa no sentido de

tonalidades mais quentes que a
original.
Nos granitóides, o rendimento deste
tipo de tratamento de superfície pode ir
de 20 a 30 m2/hora. Fig. 95

Máquinas de arear
As máquinas de arear projectam um
jacto de água de alta pressão contendo
areia siliciosa sobre a superfície da
pedra, conferindo-lhe um aspecto
finamente ponteado e rugoso.

94 95



94  Torno mostrando o disco de corte e a
cabeça de polimento

95  Detalhe de uma máquina automática de
bujardar e flamejar

96  Gravação de letras em lápides

97  a) e b) Dois aspectos de uma linha de
produção automática de placas
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Máquinas de gravação de letras 
e de motivos decorativos
Para gravação de letras ou motivos
ornamentais diversos na superfície de
peças de granito, existem máquinas de
operação manual ou semi-automática
(pantógrafos) e maquinaria automática
assistida por computador. No primeiro
caso, a gravação é conseguida por
desbaste com fresas; a gravação

automática é efectuada com recurso a
desbaste com fresas diamantadas, jacto
de água abrasivo ou raios laser. Este
tipo de trabalho tem grande
importância na arte funerária. Fig. 96

Linhas automáticas de produção
Consistem numa montagem em s
érie de equipamentos que permitem 
a produção contínua de ladrilhos,

placas ou tampos de mobílias, 
desde a calibração de espessuras e o
corte calibrado de topos com
biseladora, até ao polimento. 
No caso do fabrico de tampos de
mobiliário, as complexas operações 
de corte, perfuração, fresagem,
polimento, etc., são efectuadas por
diferentes utensílios, assistidos 
por comando electrico. Fig. 97

97 a) 97 b)96



98  Aspecto esquemático de
alguns tipos de acabamentos
de superfície das pedras
naturais

7.3.3. Tipos mais comuns de
acabamentos
Por acabamento da superfície de uma
peça entende-se o aspecto que a face à
vista oferece depois de pronta e, por
isso se torna um elemento importante
do ponto de vista estético. Fig. 98

Mas também o é do ponto de vista
técnico, já que determinados tipos de
acabamentos se ajustam melhor a
determinados tipos de pedras e de
utilizações ou podem proporcionar à
superfície maior resistência aos agentes
agressivos da atmosfera ou de outra
índole. Os acabamentos mais comuns
das pedras graníticas são os seguintes:

Fendido ou lascado - obtém-se quer
manualmente, por intermédio de

cunhas ou cinzéis, quer por intermédio
de prensas hidráulicas providas de
cunhas, dando como resultado uma
superfície rugosa e irregular.
Serrado - é o acabamento resultante da
serragem nos engenhos: superfícies
planas com sulcos ou ondulações mais
ou menos rectilíneos e paralelos.
Cortado - trata-se do acabamento obtido
por serragem com serras de disco ou
talha-blocos. A superfície da pedra,
mostra sulcos curvilíneos produzidos
pelos discos.
Apicoado - depois de aplanada, a
superfície a tratar é golpeada com um
picão ou picola, provocando o destaque
de pequenos grãos e tendo como
resultado uma superfície regular
finamente rugosa.

Escacilhado - a superfície da pedra é
golpeada por intermédio de cinzéis,
ponteiros, etc, destacando-se
esquírolas. Tem como resultado uma
superfície bastante rugosa e irregular.
Bujardado - é obtido quer manualmente
quer automaticamente golpeando a
pedra com a bujarda, que consiste num
martelo com uma cabeça de aço com
dentes piramidais. 
O acabamento bujardado pode ser mais
fino ou mais grosseiro, consoante o
número de dentes da cabeça da bujarda
utilizada.
Areado - é conseguido através do
impacto abrasivo, na superfície a tratar,
de um jacto de água a alta pressão
contendo areia siliciosa. 
O aspecto homogéneo, fino e regular,
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99  Exemplo de
projecto executado
com recurso a CAD
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que se obtém, tem grande interesse
ornamental.
Gastejado (ranhurado) - trata-se de um
tipo de acabamento caracterizado pela
execução de caneladuras paralelas, em
geral côncavas ou trapezoidais.
Flamejado - é um aspecto algo irregular
(ondulado) que se obtém por
tratamento da superfície da pedra
granítica com a chama de um maçarico,
aplicada obliquamente (~450). Induz,
geralmente, alteração cromática no
sentido de tonalidades mais quentes
que as originais.
Polido - a superfície tratada torna-se lisa,
brilhante e reflecte a luz. 
Obtém-se pela acção de cabeças
rotativas friccionando a superfície da

pedra com abrasivos de granulometria
cada vez menor, terminando com
cabeças de feltro.
Amaciado - o processo é idêntico ao do
polimento, apenas não sendo aplicados
os abrasivos de grão mais fino.
A superfície obtida é também lisa, 
mas de aspecto mate.

O polimento constitui, porventura, o
expoente cimeiro dentre as  técnicas de
tratamento da superfície dos materiais
graníticos, mas esse facto não invalida,
pela larga aceitação do seu aspecto
estético e por uma melhor adequação 
a determinadas utilizações, os outros
tipos de acabamentos. 
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100  Esquema das situações-tipo
de utilização da pedra natural
em exteriores. 
A. Pedra maciça; B. Placas de
pedra. (Doc. CENTC 246-WG2)
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8 .  O  Gran i to  na  Cons t rução
C iv i l  e  na  A rqu i t ec tu ra

A utilização dos granitóides na
construção civil e nos diversos
trabalhos de arquitectura em geral, para
além de constituir uma constante desde
os tempos mais remotos, conheceu um
grande incremento nos anos mais
recentes com a inovação quer nos
processos de transformação,
permitindo a criação de novos tipos de
produtos, quer nos processos de
construção, através da adopção de
novas técnicas aplicáveis à concepção e
execução de obras. 
O advento das facilidades de CAD
(Computer Assisted Drawing)

revolucionaram as técnicas de
planificação de obra, permitindo
facilmente a representação do mais
ínfimo detalhe de cada peça e a
introdução de alterações nos projectos
iniciais. Contribuiram para simplificar e
ajustar, em tempo real, o
relacionamento projectista/oficina e
oficina/obra. Fig. 99

8.1. Requisitos Técnicos dos Produtos
em Pedra Natural
8.1.1. Generalidades
A diversidade de possibilidades de
emprego da pedra natural na
construção civil e na arquitectura
acarreta uma larga gama de exigências
para os materiais a utilizar, o que obriga

à criação de critérios de selecção
(especificações) no sentido de se
conseguir a máxima “ performance”
das pedras naturais em cada tipo de
aplicação, ou seja, se assegure que o
material escolhido é adequado e
manterá as suas características físico-
mecânicas ao longo do tempo para que
foi programada a sua utilização,
desempenhando com segurança as
suas funções, sem colapsos ou sem
requerer frequentes reparações, sempre
onerosas.
De um modo sintético, podem agrupar-
se, do seguinte modo, os diferentes
tipos de produtos em pedra natural:
- pedra maciça para calçadas,
alvenarias, cantarias, ...
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Características das pedras naturais que deverão ser alvo de especificações em função de algumas das principais situações de utilização
Placagens

Pedra Maciça

Tipos de ensaios Elementos Cubos Cornijas Rebordos Placas em Degraus de Degraus de Placagens Placagens Coberturas

sujeitos a paraleli- salientes e consola ou escadas e escadas e de paredes de paredes de telhados

sobrecar gas pipedos e parapeitos simplesmente pavimentos pavimentos interiores exteriores (ardósia e

Alvenarias guias de apoiadas exteriores interiores outros xistos)

maciças passeio Tampos de

Balaústres mesas

Descrição petrográfica x x x x x x x x x x

Massa Volúmica aparente x x x x x b) x b) x x x

Abs. de água / Poros. aberta /

/Capilaridade x a) x x x x a) x x x x

Resistência à compressão x x

Resistência à flexão x x x x b) x b) x x x

Resistência às ancoragens x b) x b) x x

Resistência ao deslizamento x x x

Res. ao desgaste p/ abrasão x x x

Dilatação linear térmica x a) x x x a) x b) x x

Resistência ao choque (p/ impacto) x x x b) x x x

Durabilidade* x x x x x a) x x x a) x x

Coeficiente de Hirchwald

Ensaio de resistência ao gelo

Ensaio de choque térmico

Ensaio de resistência aos sais

Ensaio de resistência aos ácidos x

Ensaio de resistência ao nevoeiro salino

* Ensaios a seleccionar um função do(s) agente(s) agressivo(s) previsto(s)

a) Ensaio de menor relevância para aplicações em interiores

b) Ensaio recomendado em função do modo de aplicação em obra (v.g. assentamento com cimento ou argamassa, elementos assentes sobre apoios, agrafados, em consola...)
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- placas para revestimentos de paredes
interiores e exteriores
- placas para revestimentos de degraus
de escadas e de pavimentos para
tráfego pedestre, interiores ou
exteriores
- placas para revestimentos de
pavimentos com tráfego de viaturas

As utilizações em exteriores
contabilizam as maiores exigências,
nomeadamente no que se refere a
resistência ao gelo e ao intemperismo
em geral (ataque ácido, choque
térmico, nevoeiro salino, etc., ) e à
flexão. Todavia, consoante a aplicação
em vista, ganham relevo a resistência
aos elementos de fixação, no caso dos

revestimentos agrafados, a resistência
ao desgaste e ao deslizamento para os
pavimentos consoante o tipo de
tráfego, a resistência ao choque dos
revestimentos de paredes
(nomeadamente das placas de rodapés
e lambris) e, entre outras mais, as
características técnicas relacionadas
com a porosidade da rocha (por ex.,
absorção de água por imersão e por
capilaridade), parâmetro habitualmente
considerado como muito relevante para
as aplicações em exteriores. 
Na Fig. 100, ilustram-se as situações-tipo
de aplicação da pedra natural maciça e
das placas de pedra em exteriores,
resumindo-se, no Quadro XIV, as
características que, em cada caso, são,

habitualmente, alvo de especificações. 
Em interiores, e para as aplicações mais
usuais, deixam de ser relevantes, como
se compreende,  os ensaios de
durabilidade por acção de agentes do
intemperismo, bem como os de
dilatação linear térmica e o de
resistência às ancoragens, entre outros.

8.1.2. Especificações dos Produtos
Não se encontram, ainda, fixados em
Normas Europeias os valores das
especificações fundamentais de índole
físico-mecânica para os diferentes
produtos em pedra natural. 
Não obstante, apresentamos alguns
valores-guia para os diferentes grupos
de produtos em pedra granítica que

Quadro XIV



101  a) Aspectos de pavimentações com cubos e
paralelipípedos assentes em leito de areia; 
b) Fotos documentando a técnica de execução;
c) representação esquemática de alguns
padrões comuns.
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discriminamos seguidamente, valores
esses recolhidos em documentos
específicos de diversas origens ou por
nós propostos por inferências com base
em resultados de ensaios efectuados
em granitóides com comportamento
em obra conhecido.

Produtos em pedra maciça
A pedra proveniente das pedreiras, 
sob a forma de lajes ou de blocos brutos

(ou aparelhados) com as mais diversas
dimensões, é utilizada no fabrico de um
sem número de produtos em pedra
maciça, genericamente designados
como grossas espessuras (como regra, 
de espessura superior a 80 mm).
Neste grupo incluem-se os variados
elementos obtidos por simples serragem
ou clivagem de blocos de pedra e
produtos mais elaborados, designados
por produtos dimensionados, obra por

medida ou “cut to size”. 
Utilização dos produtos referidos:
Calçadas

O fabrico de cubos, paralelipípedos e
demais tipos de elementos para
calçada, em granito, constitui uma
actividade tradicional que tem
ultrapassado as fronteiras do nosso
País, pelo que se encontram muitos
exemplos de aplicação deste tipo de
produtos no estrangeiro. 

a)

b)

c)



102  Exemplos de muros em
pedra maciça granítica
construidos com elementos de
formato bruto a); 
semi-aparelhados b);
e dimensionados (c e d).
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O assentamento mais comum faz-se
em leito de areia e a combinação dos
elementos de calçada obedece a
padrões típicos, alguns de agradável
efeito. Fig. 101

Muros

São inúmeros os processos construtivos
de paredes e muros, utilizando-se desde
elementos com formato bruto até à
combinação de elementos com formato
dimensionado. Fig. 102

102 a) 102 b)

102 c)

102 d)
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Elementos do equipamento e mobiliário urbano

Lajes para pavimentos, guias de passeio,
bancos de jardins, elementos decorativos e
ornatos diversos.

Trata-se de aplicações privilegiadas para
a pedra granítica maciça em espaços
exteriores, permitindo a produção de
uma vasta gama de elementos e a

combinação de tonalidades e texturas.
Rusticidade e durabilidade associam-se
para darem beleza às formas e aos
padrões decorativos que a imaginação
dos artistas arranca da pedra com o fim
de proporcionarem aos espaços
públicos o aspecto agradável, útil e
repousante que o cidadão reclama e
necessita. Fig. 103 e 104
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103  Exemplos vários da utilização da
pedra granítica maciça no arranjo do
espaço urbano

104  Exemplos de obras escultóricas e
decorativas em pedra granítica maciça
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105  A pedra granítica maciça
utilizada em alvenarias e
cantarias e em outros
elementos das fachadas.
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Alvenarias e cantarias

A construção de habitações em pedra
granítica maciça é fonte inesgotável de
técnicas que evoluíram desde tempos
imemoriais, adaptando-se ao gosto e
necessidades de cada época e tendo
como paradigmas a segurança e a
durabilidade. Fig. 105
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106  Aspectos de alguns tipos
mais comuns de guarnições de
portas e janelas em pedra
maciça.

Guarnições de portas e janelas

Trata-se de elementos importantes de
uma  fachada, a ponto de serem
inúmeras as soluções que em cada
época arquitectos e construtores
adoptaram, com a finalidade de
conseguirem a desejada harmonia do
conjunto sem prejuízo da
funcionalidade desses elementos. Fig. 106
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Colunas, pórticos, escadarias, varandas, ornatos

de fachadas e cornijas

Estes elementos marcam de modo
muito particular o estilo de cada época
e, dentro de cada uma delas, repousam
sobre alguns deles os exemplos mais
eloquentes da capacidade

arquitectónica de cada geração, quiçá,
em alguns casos, mensagens de fausto
de quem ordenou a sua execução e do
requinte ou fantasia da corrente
artística ou do próprio artista que lhes
deu forma. Fig. 107 e 108
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107  Fachadas em pedra maciça de granito:
alguns exemplos de elementos decorativos
(ornatos, estatuetas, colunas, pilares,
balaústres, parapeitos, etc)

108  Vários exemplos de colunatas e arcadas
em pedra granítica maciça, de diversas épocas
e estilos.
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Outras utilizações específicas em interiores

A utilização da pedra granítica no
espaço interior das habitações é,
também, um vasto domínio da
versatilidade de utilização deste tipo de
material, que primando ainda pela
durabilidade, tanto se adapta

perfeitamente à execução de peças
despretensiosas (soleiras, plintos, 
pias, mesas e bancos toscos) embora
sempre úteis, como ao fabrico de
elementos decorativos artísticos,
escadarias, lareiras e fogões de sala. 
Fig. 109

109  Outras utilizações
específicas da pedra granítica
em interiores
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Espec i f i cações

Produtos em Pedra Maciça de Granito *
Alvenarias e cantarias; bancos de jardins, guias de passeio e pedra para calçada; colunas,
pórticos, elementos decorativos e ornatos diversos.

Resistência à compressão > 1000 kg/cm2 (valor desejável para  aplicações em exteriores)

Resistência à flexão > 105 kg/cm2

Absorção de água à pressão atmosférica <= 0.4 % (valor desejável para exteriores)

Absorção de água por capilaridade

Para zonas exteriores pouco expostas C1 e C2 <= 190 g/m2.s0.5

Para zonas exteriores muito expostas C1 e C2 <= 90 g/m2.s0.5

Nota: Qualquer deste valores é muito superior à absorção de água por capilaridade dos granitóides ornamentais
portugueses (< 25 g/m2.s0.5)

Resistência ao gelo

Mínimo - 25 ciclos sem evidenciar deterioração da pedra, para as zonas fracamente sujeitas à acção do gelo

Material com resistência entre 25 e 96 ciclos - indicado para aplicações moderadamente sujeitas a gelividade

Material com resistência entre 96 e 144 ciclos - indicado para aplicações fortemente sujeitas a gelividade

Material com resistência entre 144 e 240 ciclos ou superior - indicado para aplicações muito fortemente sujeitas a
gelividade

Resistência ao desgaste ( Proposta de valores especificamente para granitóides)

Modalidade do Ensaio de Desgaste (Acabamento de referência: serrado fino)

Características do Tráfego Tribómetro de Amsler Máquina Capon
(percurso 200.metros) (disco de 70 mm)

Muito intenso (1) <=0.4 mm <= 16.0 mm

Intenso (1) a forte <=0.7 mm <= 18.0 mm

Forte <=1.0 mm <= 20.0 mm

Outros tipos sem restrições, para os granitóides

(1) inclui tráfego de veículos e carrinhos de carga

Resistência ao deslizamento

Não é necessário avaliá-la quando a rugosidade superficial for superior a 1mm

A avaliar para acabamentos c/ rugosidade inferior a 1 mm: Valor aceitável:

- Valor USRV (Unpolished Slip Resistance Value)…….>35

Resistência ao choque por impacto (valores-guias mínimos tendo por base testes standard, realizados em placas de 3
cm de espessura):

Uso privado, excluindo cozinhas: altura mínima de queda 0.30 m (~3 joule)

Uso colectivo: altura mínima de queda 0.45 m (~4.5 joule)

Uso público: altura mínima de queda 0.60 m (~6 joule)

Características geométricas dos produtos semi-acabados de melhor qualidade  **

tolerâncias face à vista serrada tolerâncias face à vista talhada
Comprimento, largura e espessura ±5 mm ±15 mm

Planeza <=0.3% da maior dimensão sem requisitos específicos

Desvios de esquadria e de perpendicularidade ±15 mm (desejável) nos dois casos

Características geométricas dos produtos acabados de melhor qualidade  **

(Produtos dimensionados, com excepção dos clivados) caso geral para elementos a justapôr

Tolerância máxima para qualquer medida linear ±3 mm ±2 mm

Planeza <=0.3% da maior dimensão, nos dois casos

Desvios de esquadria <=0.3% da maior dimensão, nos dois casos

Desvios de perpendicularidade ±5 mm, em qualquer caso

Rugosidade máxima em acabamentos simplesmente serrados <= 2 mm, em qualquer caso

*Elementos com espessura nominal superior a 80 mm.

** Para maiores detalhes, EN 771-6, EN 1341, EN 1342, EN 1343, EN 1467, EN 1468 e EN 12059.



110  Alguns exemplos de placagens
de fachadas em granito

111  Algumas modalidades de
fixação de placagens verticais

96

Placagens de paredes e de pisos 
exteriores e interiores
Este tipo de aplicações envolve a
utilização de placas de dimensões
“standard” ou definidas por projecto,
com acabamento. Trata-se de produtos
acabados vulgarmente chamados de
finas espessuras, uma vez que essa
dimensão não ultrapassa, em princípio,
os 80 mm. A designação de  ladrilho

modular (ou plaquette) está reservada a
produtos acabados com espessura igual
ou inferior a 12mm. 
A aplicação em obra destes tipos de
produtos faz-se quer por assentamento
ou colagem com cimento, “mastics” ou
argamassas quer por colocação sobre
apoios e ancoragens às estruturas por
intermédio de grampos. Fig. 110, 111 e 112

110
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112112  Exemplos de pavimentos
em placas de granito e
pormenor de processos de
assentamento sobre apoios.
Atente-se nas possibilidades de
combinação de elementos de
granitóides de tonalidades
diferentes.
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Escadarias

A utilização de placas de granito em
degraus de escadas, patamares e
rodapés obedece aos requisitos
vulgarmente exigidos para os outros
tipos de rochas, sendo também
idênticos os processos de
assentamento. Fig. 113

O risco que representa a possibilidade
de, quando húmidos, pavimentos e
degraus poderem propiciar o
desiquilíbrio dos utentes por
deslizamento, aconselha a escolha 
de um acabamento da superfície
adequado e/ou a inclusão de bandas
antiderrapantes.

113  Elementos de escadarias em
placas de granito. Alguns pormenores
típicos e do assentamento
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Espec i f i cações

Placagens de paredes e de pisos
Placas para revestimentos interiores e exteriores *

Absorção de água à pressão atmosférica: (valor desejável  nas utilizações em exteriores) <= 0.4 %  

Resistência à flexão: Valor desejável:  > 105 kg/cm2

Absorção de água por capilaridade:(para utilizações em exteriores) C1 e C2<=90 g/m2.s0.5

Nota: Qualquer deste valores é muito superior à absorção de água por capilaridade dos granitóides ornamentais
portugueses (< 25 g/m2.s0.5)

Resistência às ancoragens É habitual  exigir-se  para as placagens de paredes um valor de resistência às agrafagens 
determinado, combinado com o peso da placa e em função da exposição a acção do gelo, conforme o quadro
que se segue: 

Observação: Pode afirmar-se que mais de 95% dos granitos portugueses é resistente às ancoragens, exibindo valores
muito acima dos mínimos exigidos. Só se exceptuam alguns, de baixa resistência à flexão.

Tipo de Aplicação Resistência às ancoragens Resistência ao gelo Coeficiente de
(revestimentos agrafados) Áreas não Áreas moderada- Áreas fortemente capilaridade

gelivas mente gelivas gelivas
>= 20 daN e

Interiores > 6/5  do 
peso da placa

Paredes >= 25 ciclos
Exteriores lisas verticais >= 30 daN 

Rebordos salientes, e >= 25 ciclos >= 48 ciclos >= 48 ciclos C1 <=190 g/m2.s0.5

parapeitos, corrimões >6/5 do peso

Rodapés da Placa >= 48 ciclos >= 48 ciclos >= 96 ciclos C2 <=190 g/m2.s0.5

Cornijas >= 96 ciclos >= 96 ciclos >= 96 ciclos C1 <=90 g/m2.s0.5

Resistência ao choque Valores-guias mínimos para placas de 3 cm de espessura:

rodapés e lambris ou outras aplicações em espaços limitados sujeitas a impactos  fortes: 
altura mínima de queda: 0.60 m (~6 joule)

outras situações de impactos menos gravosos: 
altura mínima de queda: entre 0.30 e 0.60 m (~3 a 6 joule)

situações pouco susceptíveis a impactos:
altura mínima de queda: 0.30 m (~3 joule)

Valor-guia mínimos para situações especiais (espessura de placas a dimensionar):

rodapés e lambris ou outras aplicações em espaços abertos sujeitas a impactos muito fortes:
altura mínima de queda: 1.00 m (~10 joule)

Características geométricas dos produtos acabados tolerâncias

Espessura nominal até 30 mm, inclusive ±10%

Espessura nominal entre 30 e 80 mm, inclusive ±3 mm

Espessura nominal superior a 80 mm, inclusive ±5 mm

Comprimento e largura até 600 mm, inclusive ±1 mm

Comprimento e largura superior a 600 mm ±2 mm

Planeza <=0.2 % da maior dimensão e, exceptuando as superfícies clivadas, sempre <=3 mm

Desvios de esquadria em placas até 600 mm, inclusive 1 mm

Desvios de esquadria em placas maiores que 600 mm 2 mm

Desvios de esquadria das faces laterais 2 mm
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Placas para pavimentos interiores e exteriores e revestimentos de degraus **
Espessura nominal

Placas para pavimentos interiores: >12 mm

Placas para revestimento de degraus: >=20 mm

Placas para pavimentos exteriores : espessura a calcular segundo a fórmula seguinte, 
que inclui um factor de segurança de 1.6:

onde,

e - espessura da placa, em mm

l - comprimento da placa, em mm

w - largura da placa, em mm

R - módulo de ruptura, em MPa

p - carga de rotura requerida, segundo a tabela seguinte:

Utilização Prevista p(kN)

Elementos decorativos Sem restrições

Placas assentes com cimento ou betão em áreas para uso exclusivo de peões 0.75

Placas para áreas para uso de  peões e bicicletas. Jardins e varandas 3.5

Placas para zonas com acesso ocasional de viaturas ligeiras e motociclos. Entradas de garagens 6.0

Placas para espaços públicos de convívio e lazer e áreas comerciais com 
circulação ocasional de veículos de emergência e de transporte 9.0

Placas para áreas públicas com circulação frequente de veículos pesados 14.0

Ruas e estradas. Estações de serviço auto 25.0

Resistência à compressão: Valor desejável (mínimo para aplicações em exteriores) >= 800 kg/cm2

Absorção de água à pressão atmosférica: (valor desejável para utilizações em exteriores) <= 0.4 %  

Absorção de água por capilaridade: (para utilizações em exteriores) C1 e C2<=90 g/m2.s0.5

Nota: Qualquer deste valores é muito superior à absorção de água por capilaridade dos granitóides ornamentais
portugueses (< 25 g/m2.s0.5)

Resistência à flexão (valores-guia mínimos para placas quadradas com espessura e mm):

Tipo de Utilização Placas assentes com Placas assentes 
cimento ou “mastics” sobre apoios

Uso privado (uso exclusivo de peões) e=10mm 180 kg/cm2 e=20mm 210 kg/cm2
e=20mm 45 kg/cm2 e=30mm 95 kg/cm2

Interiores Uso privado (peões e veículos de e=20mm 210 kg/cm2 e=30mm 160 kg/cm2
carga máx. 600kg por eixo) e=30mm 95 kg/cm2 e=40mm 90 kg/cm2

e=50mm 50 kg/cm2

Uso colectivo e=40mm 135 kg/cm2 e=40mm 215 kg/cm2
(peões e veículos de carga máx. e=50mm 90 kg/cm2 e=50mm 135 kg/cm2 
950kg por eixo a vel. reduzida) e=60mm 60 kg/cm2 e=60mm 95 kg/cm2

e=80mm 50 kg/cm2

Uso público e=40mm 215 kg/cm2
(peões e veículos de carga máx. e=50mm 135 kg/cm2

Exteriores 2500kg por eixo) e=60mm 95 kg/cm2
e=80mm 50 kg/cm2

Uso público e=50mm 245 kg/cm2
(peões e veículos de carga máx. e=60mm 170 kg/cm2

6500kg por eixo) e=80mm 95 kg/cm2

Resistência ao deslizamento

Não é necessário avaliá-la quando a rugosidade superficial for superior a 1 mm
A avaliar para acabamentos c/ rugosidade inferior a 1 mm: Valor aceitável:

- Valor USRV (Unpolished Slip Resistance Value)…….>35

100

2400 l.p
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Resistência às ancoragens. As agrafagens de placas em pisos, soleiras ou degraus são pouco comuns; no caso de serem
utilizadas, é exigido, tal como para as placagens de paredes, um valor de resistência às agrafagens determinado
(>20 ou >30 daN), combinado com o peso da placa e em função da exposição a acção do gelo, conforme foi
indicado. 

Observação: Pode afirmar-se que mais de 95% dos granitos portugueses é resistente às ancoragens, exibindo valores
muito acima dos mínimos exigidos. Só se exceptuam alguns, de baixa resistência à flexão.

Resistência ao gelo

Utilização em áreas fracamente sujeitas a gelividade material com resistência entre 25 e 96 ciclos

Utilização em áreas moderadamente sujeitas a gelividade material com resistência entre 96 e 144 ciclos 

Utilização em áreas fortemente sujeitas a gelividade material com resistência entre 144 e 240 ciclos ou superior, 
sendo indicados para as aplicações mais fortemente expostas a acções 

gelivas os materiais com resistência superior a 240 ciclos

Resistência ao desgaste ( Proposta de valores especificamente para granitóides)

Modalidade do Ensaio de Desgaste (Acabamento de referência: serrado fino)

Características do Tráfego Tribómetro de Amsler Máquina Capon
(percurso 200 metros) (disco de 70 mm)

Muito intenso (1) <=0.4 mm <= 16.0 mm

Intenso (1)  a forte <=0.7 mm <= 18.0 mm

Forte <=1.0mm <= 20.0 mm

Outros tipos sem restrições, para os granitóides

(1) inclui tráfego de veículos e carrinhos de carga

Resistência ao choque (valores-guias mínimos para placas de 3 cm de espessura):

Uso privado, excluindo cozinhas altura mínima de queda: 0.30 m (~3 joule)

Uso colectivo altura mínima de queda 0.45 m (~4.5 joule)

Uso público altura mínima de queda 0.60 m (~6 joule)

Características geométricas dos produtos acabados

tolerâncias Obs.

Espessura nominal até 15mm, inclusive ±1.5 mm excepto produtos clivados

Espessura nominal entre 15 e 30mm, inclusive ±10% idem

Espessura nominal entre 30 e 80mm, inclusive ±3 mm idem

Comprimento e largura até 600mm, inclusive ±1 mm

Comprimento e largura superior a 600mm ±2 mm

Planeza <=0.2% da maior dimensão e, sempre <=3
mm, exceptuando produtos clivados

Desvios de esquadria em placas até 600mm, inclusive 1 mm

Desvios de esquadria em placas maiores que 600mm 2 mm

Desvios de esquadria das faces laterais 2 mm

Rugosidade da face útil (valor desejável para exteriores) >1 mm

Ladrilhos modulares ***
Características geométricas dos produtos acabados (com excepção dos clivados)

tolerâncias
não calibrados calibrados

Comprimento e largura nominais ±1 mm ±0.5 mm 

Espessura nominal ±1.5 mm ±0.5 mm

Planeza 0.15% 0.15%

Desvios de esquadria 0.15% 0.15%

Observação: tolerâncias inferiores às indicadas podem ser objecto de acordo entre o fornecedor e o cliente, para
qualquer tipo de produtos;
para maiores detalhes, vide documentos normativos seguintes :  * En 1469;  ** EN 12058;  ***En 12057



114 Arte funerária em
pedra granítica
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Arte funerária
Tratando-se de uma das mais antigas
utilizações da pedra granítica, a
aplicação de rochas granitóides em
funerária tem conhecido um notável
incremento nos últimos anos, tirando
partido da sua durabilidade e da
particular sobriedade e nobreza das
tonalidades acinzentadas e de várias
outras na gama dos tons escuros.
Outrora predominaram os
monumentos funerários em granito

maciço; hoje, generalizou-se a
utilização de lápides e de lajeados de
placas de maior ou menor espessura,
com ornatos diversos, de linhas
simples e austeras, embora procurando
uma elegância discreta ao encontro do
gosto ornamental actual para esse tipo
de monumentos, servida pelas mais
apuradas tecnologias de corte,
acabamento e de gravação de letras,
símbolos ou outros motivos
adequados. Fig. 114 

E spec i f i caçõe s

Arte funerária

São válidas as especificações
estabelecidas para os produtos em
pedra maciça e para as placas de
granito, quando utilizados em
exteriores.
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115  Aspectos elucidativo do
efeito de acções de limpeza
de fachadas em granito

9 .  Conse rvação  e  Res tau ro
das  Obras  em Gran i to

9.1. Nota Introdutória
Embora seja universalmente aceite a
grande durabilidade dos produtos em
pedra natural, nomeadamente dos
realizados em pedra granítica, asserção
suportada pelos inúmeros exemplos de
aplicações que têm desafiado o decurso
dos tempos, as condições sob que são
utilizados, mormente quando implicam
exposição à intempérie, podem
acarretar, no tempo, modificações no
respectivo aspecto e na própria
estrutura das rochas de que são feitos,

muitas vezes como consequência da
alteração do equilíbrio estrutural dos
minerais que as compõem devido à sua
adaptação a novas condições do
ambiente, induzidas pela acção
agressiva de variados processos
naturais ou artificiais.
A preservação da pedra natural à acção
destes agentes, a manutenção e o
restauro ajudam a que os edifícios e
monumentos construídos com esse
tipo de material, por vezes de grande
valor arquitectónico ou com expressivo
valor cultural ou simbólico, possam ver
atenuada a sua natural tendência para a
degradação, aliás comum a qualquer

dos materiais utilizados na construção,
e manterem perene a sua beleza ou
reavê-la nos casos em que isso se torne
necessário. Fig. 115

Os agentes mais comuns que afectam a
durabilidade das rochas são de natureza
mecânica, química e biológica,
decorrentes tanto de factores externos
(temperatura, humidade, gelo-degelo,
pluviosidade, chuvas ácidas, nevoeiro
salino na orla costeira, acções de diversa
índole induzidas pela deflacção, acções
mecânicas e químicas de organismos
vivos, fogo, etc.) como de factores
internos das rochas (textura, presença
de minerais degradados ou facilmente
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degradáveis, porosidade, microfractu-
-ração, tectonização, permeabilidade,
capilaridade, higroscopicidade, etc). 
O grau de exposição a um ou mais
destes agentes é factor determinante.
Vide Quadro XV traduzido, com adaptações,
do Doc. N142 do Grupo de Trabalho
CENTC 246 – WG2 “Pedras Naturais 
– Métodos de Ensaio”.

É precisamente nas cidades e nas zonas
industrializadas que a durabilidade das
pedras naturais tem sido mais afectada
nos últimos decénios, em função das
variações na composição dos gases da
atmosfera  (SO2, NO2, CO2 , Cl e F,
entre outros), associados a condições
várias de humidade, temperatura, acção
de aerossóis e aderência de partículas
sólidas de natureza orgânica e

inorgânica e de organismos vivos, neste
caso reforçada por acções corrosivas
dos próprios produtos de
desassimilação.
Do ponto de vista macroscópico, e nos
casos mais objectivos, tais acções
traduzem-se muito frequentemente pela
modificação do aspecto da superfície da
pedra pela génese manchas e/ou de
crostas e “filmes” de composição
diversa (de gesso, calcite ou halite, caso
sejam de tonalidade clara, cinza-escuro
quando ricas em C e amareladas ou
acastanhadas se devidas ao ião Fe, por
exo) mas também poderá ocorrer
aumento de volume (“inchamento”),
fendilhamento, exfolição, desagregação
granular, dissoluções ou outras
modificações de grande importância da
própria estrutura da rocha.

No conhecimento das rochas, das suas
características e dos mecanismos de
alteração induzidos pelos agentes que
sobre elas actuaram e actuam, assentará
a análise correcta das situações e a
melhor explicação dos comportamentos
observados, da velocidade com que se
desencadearam os processos de
degradação e a definição das
metodologias de tratamento adequadas.
Para se proceder a restauros com
respeito pelos materiais originais, será,
também, através do conhecimento das
características das rochas utilizadas que
se torna possível determinar a sua
proveniência (caso desconhecida), ou
realizar-se a procura de rochas similares
quando, por qualquer razão, seja
impossível obter rigorosamente o tipo
litológico original.
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Quadro XV

Tipo de exposição Exemplos de condições ambientais

1 Ambiente seco - Interior de habitações ou de escritórios (1)

2 Ambiente húmido sem gelo - Interior de construções onde a humidade é elevada (por exemplo, lavandarias)

- Zonas exteriores

- Zonas em contacto com solo não agressivo, saturado ou não com água

com gelo - Zonas exteriores expostas a acção do gelo

- Zonas em contacto com solo não agressivo, saturado ou não com água, e expostas a acção do gelo

- Zonas interiores onde a humidade é elevada e expostas a acção do gelo

3 Ambiente húmido com gelo e produtos de descongelação - Zonas interiores e exteriores expostas a acções de gelividade e a sais de descongelação

4 Ambiente marinho sem gelo - Elementos completa ou parcialmente imersos em água do mar ou salpicados por ela

- Elementos expostos a nevoeiro salino (zona costeira)

com gelo - Elementos completa ou parcialmente imersos em água do mar ou salpicados por esta e expostos a

acções de gelividade

- Elementos expostos a nevoeiro salino e ao gelo

Os tipos seguintes podem ocorrer isoladamente ou combinados com os tipos acima referidos

5 Ambiente apresentando agressividade química (2) a) - Ambiente com agressividade química fraca (por acção de gases, líquidos, sólidos)

- Atmosfera industrial agressiva

b) - Ambiente com agressividade química moderada (por acção de gases, líquidos, sólidos)

c) - Ambiente com forte agressividade química (por acção de gases, líquidos, sólidos)

(1) Este tipo de exposição não é válido se se verificar que, no momento da construção, a estrutura ou alguns dos seus elementos ficaram expostos a condições mais severas durante
um período prolongado.
(2) Os ambientes que apresentam agressividade química são classificados nas normas ISO 9690. Podem ser utilizadas as seguintes equivalências:

Exposição do tipo 5a) classificação ISO A1G, A1L, A1S
5b) classificação ISO A2G, A2L, A2S
5c) classificação ISO A3G, A3L, A3S



9.2. Conservação
A acção dos diferentes mecanismos
referidos pode, como já disse, concorrer
para assinaláveis modificações no
aspecto das obras em granito ou, em
última análise, fazer perigar a
integridade das próprias obras.
Nesse contexto, a conservação dos
elementos em granito é essencial para
assegurar a manutenção das suas
características técnicas e estéticas ao
longo da “vida útil”  das obras em que
foram aplicados e deve ser encarada
regularmente com base em inspecções
periódicas do seu estado ( por ex., de 5
em 5 anos). A acção de conservação
mais vulgar é a limpeza da pedra, e é
realizada no sentido de lhe restituir as
características estéticas que
recomendaram o seu emprego e fazer

sobressair os pormenores construtivos
ou ornamentais que caracterizam cada
obra. Fig. 116 O processo a utilizar deverá
ter em conta as características da cada
tipo de granito utilizado e o seu 
estado de conservação e ser objecto de
atenta ponderação, nomeadamente
quando se trata de obras de valor
histórico em que poderão ser
irreparáveis eventuais imprudências.
A limpeza da pedra facilita a
observação de eventuais pequenas
fissuras ou gretas e orifícos ou
cavidades que reclamem pequenas
reparações, tais como o seu
preenchimento com resinas ou
argamassas adequadas.

Os processos de limpeza da pedra
tanto podem ser de índole física como

química, destacando-se como mais
vulgares, os seguintes:

limpeza com jacto de água de 

baixa ou alta pressão

O primeiro destes processos é
especialmente indicado para as pedras
mais brandas; no segundo caso,
aplicável à maioria dos granitóides, a
pressão do jacto de água pode variar
entre os 5 aos 20 MPa, conforme as
necessidades, implicando consumos de
água entre os 5 e os 40 l/ minuto. Tanto
num caso como no outro, a limpeza
pode ser completada escovando os
elementos em pedra e lavando de novo
com água corrente.

limpeza a jacto de ar com abrasivo

Trata-se de uma técnica que utiliza a
projecção de abrasivo arrastado por ar
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116  Aspectos de uma parede de edifício
antes e após a acção de limpeza em
curso, naquele momento
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comprimido (pressão entre 50 a 700
kPa). Os abrasivos utilizados são de
diversos tipos, no que respeita à
natureza, granulometria e forma das
partículas e, conforme os elementos a
limpar, são usados diversos tipos de
boquilhas. Trata-se de uma técnica um
pouco “agressiva” do ponto de vista
abrasivo, a usar com prudência mesmo
nos granitos, ruidosa e que produz
grande quantidade de pó silicioso ou
silicatado, nocivo para a saúde.
Assinala-se, contudo, a existência de
processos recentes em que a mistura
ar/pó é reduzida a concentrações muito
baixas e é projectada obliquamente
contra a superfície a limpar através de
microcondutas de 1 mm de diâmetro
integradas numa cabeça rotativa; 
a abrasividade será baixa e a eficácia

elevada, segundo a informação
recebida. Fig. 117

limpeza a jacto de água com abrasivo

Esta técnica é similar à anterior, embora
seja muito menor a sua nocividade para
a saúde pelo facto do abrasivo ser
colectado por um jacto de água. Os
resultados práticos da acção de limpeza
são idênticos. Aliás, foram imensos os
progressos conseguidos na utilização
desta técnica durante os últimos anos,
com base na utilização de uma vasta
gama de produtos abrasivos em
quantidades menores que o habitual,
exigindo menores pressões de água. 

limpeza utilizando agentes químicos

A aplicação de produtos químicos
(ácidos ou básicos) na limpeza das
pedras graníticas poderá dar bons

resultados em muitas circunstâncias,
mas carece de ser aplicada com toda a
precaução, nomeadamente realizando
ensaios prévios para se evitar qualquer
de efeito desagradável irreversível,
incluindo a génese de eflorescências ou
de manchas ferruginosas. Deverá ter-se
presente que os ingredientes químicos
de limpeza podem acelerar os
mecanismos de alteração dos
granitóides, tendo em vista a
susceptibilidade de alguns dos minerais
seus constituintes (feldspatos,
micas,…) a esses agentes, ou que é
vulgar alguns deles poderem já
apresentar sinais de meteorização e,
por isso, serem ainda mais vulneráveis.
O seu emprego deve ser feito com
observação escrupulosa do
procedimento de aplicação preconizado
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117  Limpeza de superfícies
por jacto de ar com
abrasivo: aspectos
comparativos da acção de
duas técnicas diferentes.

a) Alta abrasividade

b) Baixa abrasividade
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para cada produto (com controlo do
pH, da duração do tempo de aplicação,
lavagens adequadas das superfícies
tratadas, etc.).

limpeza com raios laser

Trata-se do processo mais recente de
que temos notícia, que já ultrapassou
decisivamente a fase experimental, útil
pela sua particular aptidão para
limpezas de pormenor das partes
esculpidas dos monumentos e obras
escultóricas. O raio laser emitido é
absorvido pela sujidade e provoca
microressonância da superfície da
pedra, fazendo com que se destaquem
as películas ou incrustações nocivas.
Respeita a integridade da pedra e
facilita as melhores condições de
operação e de salubridade. Fig. 118

outros processos de limpeza

Existe um grande variedade de outras
técnicas de limpeza. Apenas faremos
referência a certos métodos mecânicos
cuja acção consiste em desbastar a
película superficial da pedra por acção
de escovas, ponteiros, esmeris, discos
abrasivos, etc. Estes métodos foram, no
passado, responsáveis por graves
danos nas obras em que foram
aplicados e justificar-se-ão, apenas,
para limpar superfícies lisas bastante
degradadas e, ocasionalmente, para a
eliminação de manchas não removíveis
por outros processos.
Diremos, a finalizar, que o método de
limpeza mais adequado não deve, em
caso algum, provocar desgaste
desnecessário da pedra ou outros
danos (deixar manchas ou gerar

eflorescências) nem ser causa ou
indutor do agravamento do ritmo de
deterioração normal. Muitas vezes,
pode justificar-se a utilização criteriosa
de hidrofugantes após a limpeza, a fim
de se impermeabilizar a superfície da
pedra, diminuindo-se a facilidade de
aderência de partículas e de
organismos. Como prevenção, 
é também aconselhável, em
determinadas circunstâncias, 
o emprego de selantes, repelentes ou
ceras adequadas que não afectam as
características do granito, protegem as
superfícies contra manchas (de
gordura, por exemplo) e facilitam a
limpeza, ajudando à conservação do
aspecto pretendido.
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118  Máquina de
limpeza de pormenores
decorativos em pedra
por raios laser e detalhe
da pistola de limpeza
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9.3. Restauro
A utilização, na construção, de um
material tão resistente como a pedra
granítica, não evita que venham a
ocorrer danos de maior ou menor monta
com o decorrer dos tempos Fig. 119 e 120

e, consequentemente, venham a 
impôr-se obras de reparação quando
esteja em perigo a estabilidade parcial
ou global da estrutura e/ ou seja
necessário assegurar a manutenção das
características estéticas dos elementos
representados, aumentando, assim, nas
melhores condições, a sua vida útil. 
Em caso algum, as operações de
restauro podem ser feitas sem prévia
análise das causas, processos e ritmo
das degradações, e as técnicas e
materiais a utilizar terão de ser
seleccionados com inteiro respeito pela

arquitectura e pelos materiais originais,
sem o que ficaria desvirtuada a
integridade histórica da obra ou
monumento a restaurar. Trata-se, em
suma, de uma operação a reservar a
especialistas como o meio mais eficaz
para se evitarem danos irreparáveis no
património construído, na perspectiva
de se manter a autenticidade das obras
e se preservar o seu valor cultural.
Já aludimos à necessidade de se
proceder atempadamente a pequenas
reparações, como sejam o
preenchimento de pequenas fissuras,
gretas e orifícios ou cavidades por
utilização de argamassas ou “mastics”.
Todavia, o restauro de edifícios e
monumentos implica, muitas vezes, a
substituição de elementos em pedra ou
o seu reforço, ou o reforço e

consolidação das próprias estruturas.
Outras vezes, terão de ser restaurados
ou substituídos ornatos ou reparados
danos provocados pela deterioração de
elementos ou acessórios de construção
metálicos. Neste último caso, torna-se
imperiosa a substituição dos
elementos corroídos, por aço inox ou
titânio.
Os casos mais dramáticos de
ocorrência de grandes fendas e
empenamentos de paredes tem origem
em assentamentos ou na instabilidade
das fundações das obras. Tornam-se
necessárias, por isso, análises das
estruturas em causa a fim de poderem
ser planeadas intervenções que,
solucionando os casos, evitem danos
semelhantes no futuro. Se as
deformações forem já demasiado
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119  Alguns exemplos de degradação do
aspecto de obras em granito, causada por:
a) Fixação de organismos vivos; acção de
produtos de desassimilação; 
b) Exposição à intempérie; fixação de
organismos vivos e acção de produtos de
desassimilação; 
c) Aderência de partículas sólidas de
natureza orgânica e inorgânica.
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120  Outros exemplos de degradação de obras em
granito:
a) Desagregação por acção de nevoeiro salínio;
b) Desagregação, com deterioração dos elementos
decorativos, por acção combinada da deflacção e da
chuva;
c) Génese de manchas nas paredes e desagregação
ao nível dos alicerces por ascenção capilar de ácidos
húmidos e sais hidrossolúveis.

pronunciadas para poderem ser
solucionadas “in-situ”, haverá que
encarar a reconstrução de toda a obra
ou dos sectores afectados, após o seu
levantamento de pormenor e
referenciação adequada dos elementos
de construção antes da demolição.
Valha a verdade que, em termos de
degradação da pedra propriamente dita,

os monumentos em granito não têm
posto, em Portugal, casos dramáticos
de restauro. Na maior parte dos casos,
essa necessidade cinge-se à reparação
de alguns elementos ou ornatos já
inicialmente produzidos com rocha
branda para facilitar o trabalho,
situados em condições particularmente
expostas à intempérie, mormente

quando incluem a acção de ventos
fortes que intensificam o impacto da
água das chuvas e de particulas sólidas
arrastadas em suspensão, e/ou o
nevoeiro salino, e à substituição de
elementos de pavimentos ou degraus
de escadas objecto de desgaste, por
abrasão, devido a tráfego excessivo
durante largos anos. Fig. 121

120 a)

120 b)
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A substituição de elementos estruturais
ocorre, apenas, como consequência de
colapsos a nível de fundações ou de
degradações da estrutura das obras por
motivos que, em geral, nada terão a ver
com a deterioração de qualidade da
pedra utilizada, à excepção dos casos em
que os elementos estiveram ou se
encontram, por largos períodos, total ou
parcialmente imersos em água (pisos
incluídos, em que podem ser
particularmente relevantes fenómenos

de ascensão capilar, a partir do solo, de
águas impregnadas de ácidos húmicos
ou de outros compostos hidrossolúveis,
vide figura 120 c). No que se refere às
demais utilizações em interiores, pode
afirmar-se que, embora tenham sido
verificados exemplos de elevada
degradação reclamando restauro, 
Fig. 122 as rochas silicatadas ácidas são, de
um modo geral, menos vulneráveis que
a maioria dos outros tipos de rochas. 
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10 .  Ca rac te r í s t i cas
Tecno lóg i cas  Bás i cas  dos
Gran i tó ides  Po r tugues es

O presente volume comporta as fichas
de caracterização que sintetizam os
resultados dos estudos efectuados sobre
os tipos de granitóides portugueses
representativos da produção nacional
para fins ornamentais.
Tais estudos, que incluiram trabalhos
de campo e de laboratório, tendo estes
sido desenvolvidos segundo
metodologias uniformizadas de acordo
com procedimentos internacionalmente
aceites, regulamentados por normas,
visando fornecer, de modo inequívoco,
a informação técnica necessária 
tanto aos industriais como aos
mercados e aos utilizadores, em

conformidade com as especificações 
de qualidade adequadas. 
Para mais, a escolha dos tipos de pedra
a utilizar numa determinada aplicação
orienta-se, habitualmente, não só no
sentido da satisfação de requisitos
norteados pelo gosto pessoal e pela
moda ou pela predilecção
arquitectónica de cada época, mas,
também, e cada vez mais, por factores
económicos, numa óptica de 
preço/durabilidade. Neste contexto,
também se torna imprescindível o
conhecimento das características
técnicas de cada tipo de rocha, já que
podem ser evitadas prescrições não
adequadas, que venham a ser causa de
reparações frequentes ou de outros
transtornos que significam despesas
adicionais, no futuro.

O desenvolvimento sistemático de
estudos de caracterização de rochas
ornamentais naturais remonta, em
Portugal, ao início da década de 80, o
que concorre para dissipar qualquer
dúvida quanto à nossa capacidade para
controlarmos os produtos que
exploramos ou que oferecemos já
transformados e, assim, se afastar
qualquer ideia de empirismo que,
eventualmente, possa ainda supor-se
arreigado no sector.
Nas fichas que se seguem, a exemplo
do esquema utilizado para a realização
do Catálogo de Rochas Ornamentais
Portuguesas, obra em 4 volumes da
responsabilidade do IGM, os diferentes
tipos de granitóides encontram-se
designados pelo seu nome mais
comum e são apresentados segundo
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121 Desgaste por abrasão: escadaria
exterior da Estação de S. Bento, antes a);
e após o restauro b).

122  Restauro de elementos ornamentais
de uma coluna.



uma sequência de tonalidades,
começando pelas mais claras. 
Cada ficha é constituída por uma
reprodução a cores do tipo litológico
respectivo, a sua breve descrição
macroscópica e microscópica, uma
referência à localização da respectiva
exploração e às reservas disponíveis, as
características físico-mecânicas mais
relevantes e a análise química
respectiva, obtidas por estudo
laboratorial das amostragens
efectuadas. Com base nesses
elementos é emitida uma opinião 
sobre a utilização mais adequada de
cada granitóide.
Pensamos que as indicações contidas
em cada uma dessas fichas contribuirão

para facilitar o reforço da divulgação das
excelentes características dos
granitóides portugueses junto de
gabinetes de estudo nacionais e
estrangeiros, dos arquitectos e das
empresas de construção, constituindo-
se como mais uma das vias para a sua
promoção, na certeza de que um vasto
campo está ainda por explorar tanto
mais que a nossa cota de exportação de
granitos ornamentais para alguns países
europeus é inexplicavelmente baixa.
Como complemento ao índice que
agrupa os diferentes granitóides por
famílias de cores, incluem-se, para além
do índice geral do volume, um outro de
designações comerciais ordenado
alfabeticamente. 

A finalizar, é apresentada uma lista das
principais empresas exploradoras e
transformadoras de cada um dos
granitóides em apreço, contendo os
elementos suficientes para um rápido
contacto.
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Índ i ce  de  Des ignações
Comerc i a i s  Ordenado  po r
Famí l i a s  de  Cores

Rochas esbranquiçadas a cinzento-claras pág

- Branco Alcains (Castelo Branco) 115

- Branco Porto (Maia, Porto) 116

- Branco Almeida (Guarda) 117

- Cinzento Claro de Pedras Salgadas

(Vila Pouca de Aguiar) 118

- Branco Vimieiro (Arraiolos) 119

- Branco Candoso (Vila Flôr) 120

- Branco Aguiar (Aguiar da Beira) 121

- Cinzento Claro (Afife) 122

- Branco Pérola (Monção) 123

- Branco Coral (Calde, Viseu) 124

- Branco Caravela (Castelo de Vide) 125

Rochas cinzentas e cinzento-escuras

- Cinzento Antas (Penalva do Castelo) 126

- Cinzento de Sta. Eulália (Portalegre) 127

- Cinzento de Sátão (Viseu) 128

- Cinzento Azulado de Alpalhão (Portalegre) 129

- Cinzento Ariz (Moimenta da Beira) 130

- Cinzento de Cinfães (Viseu) 131

pág

- Cinzento S.Torcato (Guimarães) 132

- Cinzento Arronches (Portalegre) 133

- Cinzento de Rio de Moinhos (Penafiel) 134

- Cinzento Alpendorada (Marco de Canaveses) 135

- Cinzento de Pinhel (Guarda) 136

- Azul Cristal Transmontano (Chaves) 137

- Azul Tragal (Bruçó, Mogadouro) 138

- Cinzento Monchique (Monchique) 139

- Gnaisse da Chainça (Castelo de Vide) 140

- Branco da Neve (Arouca) 141

- Branco-Preto do Barrocal (Évora) 142

- Cinzento Escuro (Vendinha, Évora) 143

- Cinza Telões (Vila Pouca de Aguiar) 144

- Cristal Azul (Guimarães) 145

- Cinzento de Paços de Ferreira

(Paços de Ferreira) 146

- Cinzento Favaco (S.Vicente e Ventosa – Elvas) 147

- Grande Cristal (Braga) 148

- “Gabrodiorito” de Arronches (Portalegre) 149

- Preto de Odivelas (Ferreira do Alentejo) 150

pág

Rochas esverdeadas

- Verde Donai (Bragança) 151

- Verde do Redondo (Évora) 152

Rochas branco-amareladas 
e amarelo-acastanhadas

- Amarelo Vila Real (Vila Real) 153

- Amarelo de Figueira

(Figueira de Castelo Rodrigo) 154

- Amarelo de Luzelos (Carrazeda de Ansiães) 155

- Amarelo de Fonte Arcada (Sernancelhe) 156

- Cristal Amarelo (Guimarães) 157

Rochas rosadas e rosado-avermelhadas

- Cristal Rosa (Monção) 158

- Rosado Claro (Arraiolos) 159

- Rosa Arronches (Portalegre) 160

- Rosa de Sta. Eulália (Portalegre) 161

- Rosa de Covide (Braga) 162

- Forte Rosa (Monforte) 163

- Vermelho de Barbacena (Barbacena) 164

- Pórfiro Ácido (Torrão-Alcácer do Sal) 165
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Branco  A l ca ins

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de duas micas com granulado médio, de tom geral branco e aspecto
mosqueado. 
Two-mica medium grained granite, with general white tonality and spotted-like
appearance.

Localização / Localization

Distrito / District Castelo Branco

Concelho / Municipality Castelo Branco

Freguesia / Parish Alcains

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Estima-se que sejam satisfatórias.
It is believed that reserves are fairly good. 

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1249 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1072 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 95 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2572 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.87 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 2.24 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 90 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~35% Biotite + moscovite ~6%

Microcline Biotite + muscovite

Plagioclase    ~33% Zircão e minerais opacos ~1%

Plagioclase Zircon and opaque minerals

Quartzo ~25%

Quartz

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, microfracturada e
ligeiramente alterada.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, microfractured and slightly
weathered.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Pavimentos, revestimentos e aplicações diversas em interiores. Cantarias.
Paving and lining or some other applications for interiors. Masonry.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 72.06%

Al2O3 14.76%

Fe2O3 (total) 1.67%

MnO 0.03%

CaO 0.60%

MgO 0.29%

Na2O 3.99%

K2O 5.01%

TiO2 0.10%

P2 O5 0.08%

H2O+ 0.94%

H2O- 0.10%.



Branco  Po r to

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito alcalino de duas micas e de granulado médio, com foliação
acentuada e tonalidade acinzentada clara homogénea. 
Two-mica medium grained alkaline granite, with very well defined 
foliation and  homogeneous light-grey colour.

Localização / Localization

Distrito / District Porto

Concelho / Municipality Maia

Freguesia / Parish Milheirós

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias a nível regional, embora actualmente sem exploração.
Fairly good in the region, although without actual exploitation. 

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1985 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 2019 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 165 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2661 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.20 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.54 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.4 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~27% Biotite  ~6%

Microcline Biotite

Plagioclase   ~32% Apatite, zircão e minerais opacos ~1%

Plagioclase Apatite, zircon and opaque minerals

Quartzo ~24%

Quartz

Moscovite ~10%

Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, foliada e ligeiramente
microfracturada.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, foliated and slightly
microfractured.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 70.31%

Al2O3 14.49%

Fe2O3 (total) 1.90%

MnO 0.03%

CaO 0.80%

MgO 0.46%

Na2O 3.87%

K2O 5.90%

TiO2 0.08%

P2 O5 0.35%

H2O+ 0.87%

H2O- 0.12%

.



Branco  A lme ida

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de grão médio ou médio a fino com tonalidade cinzenta clara e duas
micas, predominantemente biotítico.
Medium or medium to fine grained light-grey two-mica granite, essentially biotitic.

Localização / Localization

Distrito / District Guarda

Concelho / Municipality Almeida

Freguesia / Parish Malpartida

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Pequenas a medianas.
Low to medium.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 2151 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à flexão 165 kg/cm2

Bending strength
3. Resistência à flexão após ensaio de gelividade 167 kg/cm2

Bending strength after frost test
4. Massa volúmica aparente 2627 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.24 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.58 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.1 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Plagioclase   ~36% Biotite  ~4%

Plagioclase Biotite

Quartzo ~38% Moscovite ~2%

Quartz Muscovite

Microclina ~18% Clorite, apatite, rútilo, zircão, ~2%

Microcline ilmenite e óxidos e hidróxidos de ferro

Chlorite, apatite, rutile, zircon, ilmenite and 

iron oxides and hydroxides

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura xenomórfica inequigranular.
Granitic rock with inequigranular xenomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 74.28%

Al2O3 13.69%

Fe2O3 (total) 1.60%

MnO 0.09%

CaO 0.96%

MgO <0.20%

Na2O 3.60%

K2O 4.23%

TiO2 0.15%

P2 O5 0.17%

H2O+ 0.52%

H2O- 0.14%

P.R./L.O.I. 0.72%

.



Cinzen to  C la ro  de  Ped ras  Sa lgadas

Granito cinzento claro de granulado médio e de duas micas embora
predominantemente biotítico, com megacristais de feldspato dispersos.
Light-grey medium grained two-mica granite, essentially biotitic, with dispersed
feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Vila Real

Concelho / Municipality Vila Pouca de Aguiar

Freguesia / Parish Bragado

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 2370 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 2130 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 155 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2618 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.21 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.56 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.0x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~36% Moscovite, zircão, apatite, ~1%

Microcline esfena e minerais opacos

Plagioclase   ~32% Muscovite, zircon, apatite, titanite 

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~25%

Quartz

Biotite ~6%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica a xenomórfica granular.
Granitic rock with granular hypidiomorphic to xenomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 72.67%

Al2O3 12.99%

Fe2O3 (total) 2.14%

MnO 0.06%

CaO 1.21%

MgO 0.41%

Na2O 3.73%

K2O 5.59%

TiO2 vest.

P2 O5 0.11%

H2O+ 0.59%

H2O- 0.11%

.



Branco  V imie i ro

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento claro de grão médio e duas micas, com leve tendência
porfiróide e com nódulos quartzosos dispersos.
Light-grey medium grained two-mica granite, showing a slight porphyroïd
tendency and dispersed greyish quartz aggregates.

Localização / Localization

Distrito / District Évora

Concelho / Municipality Arraiolos

Freguesia / Parish Vimieiro

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1487 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1419 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 119 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2622 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.34 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.88 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~23% Biotite  ~2%

Microcline Biotite

Plagioclase   ~38% Moscovite ~2%

Plagioclase Muscovite

Quartzo ~33% Clorite, rútilo e zircão vest.

Quartz Chlorite, rutile and zircon

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, apresentando ligeira
deformação dos grãos de quartzo.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing some deformation of the
quartz grains.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores
Interior and exterior works.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 71.93%

Al2O3 15.19%

Fe2O3 (total) 2.19%

MnO n.d.

CaO 1.37%

MgO 0.16%

Na2O 5.09%

K2O 4.08%

TiO2 0.18%

P2 O5 0.05%

H2O+ 0.49%

H2O- 0.06%.



Branco  Candoso

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento claro de granulado médio a grosseiro e duas micas, com
tendência porfiróide.
Medium to coarse grained light-grey two-mica granite,with porphyroïd tendency.

Localização / Localization

Distrito / District Bragança

Concelho / Municipality Vila Flor

Freguesia / Parish Candoso

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1692 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1398 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 128 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2642 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.27 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.71 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.6x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~35% Biotite  ~4%

Microcline Biotite

Plagioclase   ~25% Moscovite ~3%

Plagioclase Muscovite

Quartzo ~32% Clorite, turmalina, zircão, ~1%

Quartz apatite e fluorite

Chlorite, tourmaline, zircon, 

apatite and fluorite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular e tendência porfiróide.
Granite with granular hypidiomorphic texture and showing some porphyroïd
tendency.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 72.05%

Al2O3 14.71%

Fe2O3 (total) 2.04%

MnO n.d.

CaO 0.83%

MgO 0.20%

Na2O 3.36%

K2O 5.08%

TiO2 0.20%

P2 O5 0.39%

H2O+ 0.72%

H2O- 0.07%

.



Branco  Agu ia r

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de cor cinzenta clara, levemente azulada, homogénea, com
granulado fino a médio, de duas micas e muito levemente porfiróide.
Light-grey homogeneous two-mica granite, showing a very light-bluish 
tonality, fine to medium grained and very slightly porphyroïd.

Localização / Localization

Distrito / District Guarda

Concelho / Municipality Aguiar da Beira

Freguesia / Parish Eirado

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Pequenas a medianas.
Low to fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1797 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1737 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 161 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2630 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.22 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.58 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.5x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~38% Biotite  + clorite ~3%

Microcline Biotite  + chlorite

Plagioclase ~25% Moscovite ~5%

Plagioclase Muscovite

Quartzo ~28% Zircão, monazite, apatite, rútilo, vest.

Quartz fluorite e minerais opacos

Zircon, monazite, apatite, rutile, fluorite

and opaque minerals

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular e leve tendência porfiróide.
Granite with granular hypidiomorphic texture and slight porphyroïd tendency.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 72.33%

Al2O3 14.53%

Fe2O3 (total) 1.57%

MnO n.d.

CaO 0.76%

MgO 0.12%

Na2O 3.94%

K2O 4.84%

TiO2 0.13%

P2 O5 0.28%

H2O+ 0.69%

H2O- 0.20%

.



Cinzen to  C la ro

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de duas micas com granulado médio, foliação evidente e tonalidade 
cinzenta clara homogénea.
Two-mica medium grained granite with well defined foliation and homogeneous
light-grey tonality.

Localização / Localization

Distrito / District Viana do Castelo

Concelho / Municipality Viana do Castelo

Freguesia / Parish Afife

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Pequenas.
Low.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 590 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 750 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 76 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2543 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 1.29 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 3.29 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.6x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.6 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 80 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os feldspatos adquiriram uma ténue
coloração amarelada que não prejudica demasiado o aspecto dos provetes 
nem afecta a sua estrutura.
After the 25 frost-defrost cycles carried out the feldspars showed a slight yellowish tonality 
that didn’t really affects the looking or the structure of the samples. 

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~27% Biotite  ~5%
Microcline Biotite
Plagioclase ~25% Zircão, sericite e minerais opacos vest.
Plagioclase Zircon, sericite and opaque minerals
Quartzo ~30%
Quartz
Moscovite ~13%
Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, algo microfracturada
e com alteração sericítica e caulinítica ao longo das fracturas.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, somewhat microfractured,
showing the development of seritic and kaolinitic weathering along the fractures.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Trabalhos decorativos e cantarias; placas para interiores.
Decorative works, masonry elements and slabs for interiors.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 71.03%

Al2O3 14.68%

Fe2O3 (total) 1.67%

MnO 0.06%

CaO 0.63%

MgO 0.43%

Na2O 3.37%

K2O 6.11%

TiO2 0.05%

P2 O5 0.30%

H2O+ 1.06%

H2O- 0.20%

.



Branco  Pé ro l a

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito porfiróide de grão grosseiro, biotítico, com tonalidade esbranquiçada
a branco-amarelada. 
Coarse grained porphyroïd granite with whitish to yellowish-white tonality.

Localização / Localization

Distrito / District Viana do Castelo

Concelho / Municipality Monção

Freguesia / Parish Abedim

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1590 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1313 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 113 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2617 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.21 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.55 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.0x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 50 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~38% Biotite  ~4%

Microcline Biotite

Plagioclase   ~25% Apatite, zircão, alanite, sericite ~1%

Plagioclase e minerais opacos

Quartzo ~32% Apatite, zircon, allanite, sericite

Quartz and opaque minerals

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, algo microfracturada.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing some microfracturation.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 75.13%

Al2O3 12.31%

Fe2O3 (total) 1.61%

MnO n.d.

CaO 0.73%

MgO 0.34%

Na2O 3.37%

K2O 5.24%

TiO2 0.10%

P2 O5 0.09%

H2O+ 0.54%

H2O- 0.14%

.



Branco  Cora l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento-esbranquiçado de grão grosseiro e duas micas, porfiróide, 
predominantemente biotítico. 
Whitish-grey coarse grained two-mica porphyroïd granite, essentially biotitic.

Localização / Localization

Distrito / District Viseu

Concelho / Municipality Viseu

Freguesia / Parish Calde

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1237 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1192 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 108 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2628 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.36 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.95 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.5x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~37% Moscovite ~1%

Microcline Muscovite

Plagioclase ~14% Turmalina, apatite, monazite, ~1%

Plagioclase fluorite, rútilo e alanite

Quartzo ~41% Tourmaline, apatite, monazite, 

Quartz fluorite, rutile and allanite

Biotite  ~6%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, contendo minerais
ligeiramente alterados e deformados.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture and showing some sligtly
weathered and deformed minerals.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior works.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 73.04%

Al2O3 13.41%

Fe2O3 (total) 2.44%

MnO n.d.

CaO 1.18%

MgO 0.45%

Na2O 3.63%

K2O 4.60%

TiO2 0.20%

P2 O5 0.16%

H2O+ 0.58%

H2O- 0.09%

.



Branco  Ca rave l a

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito esbranquiçado de granulado grosseiro, porfiróide, de duas micas, 
predominantemente biotítico, com alguns megacristais de feldspato total 
ou parcialmente manchados de castanho esverdeado claro.
Coarse grained porphyroïd two-mica whitish granite, dominantly biotitic, 
with some feldspar megacrystals totally or partially stained with a light 
greenish-brown colour.  

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre
Concelho / Municipality Castelo de Vide
Freguesia / Parish Castelo de Vide

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1724 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1487 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 121 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2639 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.28 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.73 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.4x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.1 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 50 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
Apesar de uma quebra acentuada na resistência à compressão após o ensaio de
gelividade (cerca de 14%), a rocha é considerada resistente ao gelo segundo os critérios
correntemente aceites.
In spite of a significant decrease of the mean compressive strength after the frost test (about
14%), the stone is considered resistant to gelivity according to the criterea usually adopted.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Feldspato potássico ~32% Moscovite ~2%
Potash feldspar Muscovite
Plagioclase (albite a albite-oligoclase) ~18% Clorite, sericite, apatite, esfena,  ~2%
Plagioclase (albite to albite-oligoclase) zircão, andaluzite, cordierite, leucoxena, 
Quartzo ~34% turmalina, pirite, lolingite e óxidos de ferro
Quartz Chlorite, sericite, apatite, titanite, zircon, 
Biotite ~12% andalousite, cordierite, leucoxene, 
Biotite tourmaline, pyrite, lollingite and iron oxides

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, algo tectonizada.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, slightly tectonized.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores, neste caso em zonas pouco expostas à intempérie.
Interior and exterior applications, in that case for low aggressive atmospheric
conditions.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 73.10%
Al2O3 14.15%
Fe2O3 (total) 1.84%
MnO 0.03%
CaO 0.76%
MgO 0.26%

Na2O 3.83%
K2O 5.01%
TiO2 0.19%
P2 O5 0.30%
H2O+ 0.44%
H2O- 0.17%.



Cinzen to  An tas

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de granulado médio e duas micas, com cor cinzenta e tendência
muito levemente porfiróide.
Medium grained two-mica greyish granite, showing a slight porphyroïd tendency.

Localização / Localization

Distrito / District Viseu

Concelho / Municipality Penalva do Castelo

Freguesia / Parish Antas

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1353 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1339 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 140 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2623 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.27 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.73 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~42% Biotite  + moscovite ~8%

Microcline Biotite + muscovite

Plagioclase   ~18% Zircão, rútilo, sericite e clorite vest.

Plagioclase Zircon, rutile, sericite and chlorite

Quartzo ~31%

Quartz

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, contendo microclina
pertítica e poicilítica e leve alteração de tipo sericítico e clorítico. 
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, containing perthitic and poikilitic
microcline and showing very slight seritic and chloritic weathering types.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior works.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 71.58%

Al2O3 14.15%

Fe2O3 (total) 3.38%

MnO n.d.

CaO 0.91%

MgO 0.26%

Na2O 3.95%

K2O 5.26%

TiO2 0.21%

P2 O5 0.21%

H2O+ 0.53%

H2O- 0.07%

.



Cinzen to  S ta .  Eu lá l i a

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de granulado médio a fino, dominantemente biotítico, com cor
cinzenta homogénea.
Medium to fine grained greyish granite, essentially biotitic, with homogeneous
grey colour.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Elvas

Freguesia / Parish Santa Eulália

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1790 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1408 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 122 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2660 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.19 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.51 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~25% Moscovite, esfena, zircão, apatite e ~1%

Microcline minerais opacos

Plagioclase   ~30% Muscovite, titanite, zircon, apatite

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~35%

Quartz

Biotite ~9%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular e muito ligeira alteração dos
feldspatos em caulinite.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing very slight kaolinitic
weathering of feldspars.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 69.16%

Al2O3 15.88%

Fe2O3 (total) 2.83%

MnO 0.08%.

CaO 2.22%

MgO 0.68%

Na2O 3.61%

K2O 4.56%

TiO2 0.24%

P2 O5 0.13%

H2O+ 0.50%

H2O- 0.10%.



Cinzen to  de  Sá tão

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de duas micas com cor cinzenta-azulada, grão médio a fino e alguns
megacristais de pequeno tamanho dispersos.
Two-mica bluish granite, medium to fine grained, with some dispersed small
megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Viseu

Concelho / Municipality Sátão

Freguesia / Parish Silvã de Baixo

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1303 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1020 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 95 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2642 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.20 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.53 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 80 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~35% Zircão e minerais opacos  ~1%

Microcline Zircon and opaque minerals

Plagioclase  ~32%

Plagioclase

Quartzo ~24%

Quartz

Biotite ~8%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores, com algumas reservas quanto a resistência ao gelo.
Interior and exterior uses, with some restrictions for frost conditions.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 70.84%

Al2O3 14.52%

Fe2O3 (total) 3.32%

MnO 0.05%.

CaO 1.70%

MgO 0.44%

Na2O 3.51%

K2O 4.74%

TiO2 0.29%

P2 O5 0.15%

H2O+ 0.40%

H2O- 0.10%

.



Cinzen to  Azu lado  de  A lpa lhão

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de granulado fino dominantemente biotítico, com cor cinzenta
homogénea.
Fine grained granite, dominantly biotitic, with homogeneous grey colour.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Nisa

Freguesia / Parish Alpalhão

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 2534 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 2408 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 167 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2661 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.29 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.78 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.4 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~20% Clorite  ~3%

Microcline Chlorite

Plagioclase ~35% Moscovite, sericite, caulinite, ~1%

Plagioclase epídoto, apatite, esfena, zircão

Quartzo ~30% e minerais opacos

Quartz Muscovite, sericite, kaolinite, espidote,

Biotite ~10% apatite, titanite, zircon and opaque minerals

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, com ligeira alteração de
tipo caulinítico, sericítico e clorítico. 
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing slight kaolinitic, seritic
and chloritic weathering types.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 69.18%

Al2O3 15.57%

Fe2O3 (total) 2.83%

MnO 0.04%

CaO 2.05%

MgO 0.83%

Na2O 3.87%

K2O 3.87%

TiO2 0.21%

P2 O5 0.19%

H2O+ 0.88%

H2O- 0.19%

.



Cinzen to  A r i z

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito acinzentado de granulado médio, equigranular, de duas micas
embora predominantemente biotítico, com raros megacristais de feldspato
dispersos.
Medium grained two-mica greyish granite, essentially biotitic, equigranular,
with rare dispersed feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Viseu

Concelho / Municipality Moimenta da Beira

Freguesia / Parish Ariz

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1910 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1793 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 159 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2640 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.17 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.44 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.1 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~31% Clorite, zircão, epídoto, apatite, ~3%

Microcline esfena e, por vezes,

Plagioclase   ~27% monazite e silimanite

(albite-oligioclase e oligoclase) Chlorite, zircon, epidote, apatite,

Plagioclase (albite-oligioclase and oligoclase) titanite and, sometimes,

Quartzo ~20% monazite and sillimanite

Quartz

Biotite ~10%

Biotite

Moscovite ~9%

Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura xeno-hipidiomórfica granular.
Granitic rock with granular xenohypidiomorphic texture

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 72.41%

Al2O3 13.76%

Fe2O3 (total) 1.95%

MnO 0.05%

CaO 1.02%

MgO 0.08%

Na2O 4.24%

K2O 4.90%

TiO2 0.16%

P2 O5 0.26%

H2O+ 0.54%

H2O- 0.13%

.



Cinzen to  de  C in fães

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento-azulado de grão médio e duas micas, essencialmente
biotítico, com megacristais dispersos de feldspato de tamanho variável. 
Bluish-grey medium grained two-mica granite, essentially biotitic, with dispersed
and randomly-sized feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Viseu

Concelho / Municipality Cinfães

Freguesia / Parish Nespereira

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 860 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 767 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 124 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2665 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.26 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.69 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.4x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Microclina ~23% Moscovite   ~3%
Microcline Muscovite
Plagioclase ~30% Clorite, apatite, zircão, calcite ~1%
Plagioclase e minerais opacos
Quartzo ~35% Chlorite, apatite, zircon, calcite
Quartz and opaque minerals
Biotite  ~7%
Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, com megacristais de
microclina dispersos e preenchimento de microfissuras com minerais argilosos
ou carbonatos.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, containing some dispersed
megacrystals of microcline and showing some microcracks filled by clay minerals or
carbonates.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 69.71%

Al2O3 14.73%

Fe2O3 (total) 2.81%

MnO n.d.

CaO 1.63%

MgO 0.66%

Na2O 3.50%

K2O 4.64%

TiO2 0.45%

P2 O5 0.40%

H2O+ 0.80%

H2O- 0.11%

.



Cinzen to  S .  To rca to

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de tonalidade cinzento-azulada, de duas micas, com grão médio a
fino e tendência levemente porfiróide, com agregados biotíticos dispersos.
Bluish-grey fine to medium grained two-mica granite, showing a slight 
porphyroïd tendency and dispersed biotitic aggregates.

Localização / Localization

Distrito / District Braga

Concelho / Municipality Guimarães

Freguesia / Parish Gonça

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 813 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 768 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 150 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2655 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.15 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.42 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.9x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~42% Biotite  ~5%

Microcline Biotite

Plagioclase   ~19% Moscovite ~2%

Plagioclase Muscovite

Quartzo ~31% Apatite, zircão, esfena, andalusite, ~1%

Quartz silimanite e minerais opacos

Apatite, zircon, titanite, andalousite, 

sillimanite and opaque minerals

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, algo deformada e
microfracturada, com megacristais de microclina dispersos.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing some deformation and
microfracturation features and containing dispersed microcline megacrystals.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior works.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 69.67%

Al2O3 15.42%

Fe2O3 (total) 2.38%

MnO n.d.

CaO 1.57%

MgO 0.37%

Na2O 3.65%

K2O 4.94%

TiO2 0.50%

P2 O5 0.31%

H2O+ 0.62%

H2O- 0.08%

.



Cinzen to  A r ronches

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento-azulado de granularidade média, predominantemente
biotítico, com ligeiro porfiroidismo.
Bluish-grey medium grained granite, essentially biotitic, showing a slight 
porphyroïd tendency.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Arronches

Freguesia / Parish Arronches

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1465 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1340 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 121 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2640 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.29 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.76 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~26% Biotite  ~5%

Microcline Biotite

Plagioclase ~33% Moscovite, zircão, apatite e esfena ~1%

Plagioclase Muscovite, zircon, apatite and titanite

Quartzo ~35%

Quartz

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica de textura hipidiomórfica granular, com microclina intensamente
pertitizada.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, whose microcline shows intense
perthitization.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior works.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 65.98%

Al2O3 15.55%

Fe2O3 (total) 2.19%

MnO 0.03%

CaO 2.16%

MgO 0.47%

Na2O 4.28%

K2O 4.07%

TiO2 0.25%

P2 O5 0.12%

H2O+ 0.71%

H2O- 0.18%.



Cinzen to  de  R io  de  Mo inhos

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de duas micas com grão médio e cor cinzento-azulada, apresentando
megacristais de feldspato dispersos.
Two-mica bluish-grey medium grained granite, with dispersed feldspar
megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Porto

Concelho / Municipality Penafiel

Freguesia / Parish Rio de Moinhos

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1618 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1466 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 156 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2657 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.19 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.50 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~28% Biotite  ~5%

Microcline Biotite

Plagioclase   ~18% Sericite, clorite, apatite, zircão, vest.

Plagioclase andalusite e minerais opacos

Quartzo ~42% Sericite, chlorite, apatite, zircon, 

Quartz andalousite and opaque minerals

Moscovite ~7%

Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular e ligeiro porfiroidismo.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, slightly porphyroïd.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior works.

134

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

.
SiO2 69.91%

Al2O3 15.45%

Fe2O3 (total) 2.12%

MnO 0.04%

CaO 1.42%

MgO 0.43%

Na2O 3.31%

K2O 4.98%

TiO2 0.26%

P2 O5 0.27%

H2O+ 1.07%

H2O- 0.08%



Cinzen to  A lpendorada

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento de duas micas, com granulado médio e alguns megacristais
de feldspato. 
Two-mica medium grained greyish granite, with some feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Porto

Concelho / Municipality Marco de Canaveses

Freguesia / Parish Alpendorada

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1643 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1788 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 169 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2652 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.20 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.55 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.1x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~32% Apatite, zircão e minerais opacos ~1%

Microcline Apatite, zircon and opaque minerals

Plagioclase  ~30%

Plagioclase

Quartzo ~23%

Quartz

Moscovite + biotite ~14%

Muscovite + biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular e ligeira alteração sericítica.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing slight weathering of
sericitic type.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior purposes.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 71.75%

Al2O3 14.30%

Fe2O3 (total) 2.26%

MnO 0.03%

CaO 0.91%

MgO 0.36%

Na2O 3.53%

K2O 5.07%

TiO2 0.19%

P2 O5 0.32%

H2O+ 0.96%

H2O- 0.11%

.



Cinzen to  de  P inhe l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de tom cinzento, de duas micas com biotite predominante, 
granulado médio e alguns megacristais de feldspato.
Greyish two-mica granite, dominantly biotitic, medium grained and with 
some megacrystals of feldspar.

Localização / Localization

Distrito / District Guarda

Concelho / Municipality Pinhel

Freguesia / Parish Freixedas

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1143 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1097 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 105 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2628 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.28 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.74 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.2x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~55% Apatite, zircão e minerais opacos ~1%

Microcline Apatite, zircon and opaque minerals

Plagioclase ~15%

Plagioclase

Quartzo ~20%

Quartz

Moscovite + biotite  ~10%

Muscovite + biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 70.86%

Al2O3 13.74%

Fe2O3 (total) 2.62%

MnO 0.05%

CaO 1.40%

MgO 0.48%

Na2O 3.48%

K2O 5.87%

TiO2 0.35%

P2 O5 0.06%

H2O+ 0.58%

H2O- 0.13%

.



Azu l  Cr i s t a l  Trans montano

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de grão médio com tonalidade azulada, essencialmente biotítico, 
porfiróide, contendo alguns megacristais de feldspato dispersos.
Medium grained bluish porphyroïd granite, essentially biotitic and showing some
dispersed feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Vila Real

Concelho / Municipality Chaves

Freguesia / Parish Águas Frias

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1910 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1630 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 120 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2624 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.23 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.60 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 45 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Feldspato potássico ~35% Moscovite, clorite, apatite, ~3%

(essencialmente microclina) monazite, esfena, epídoto, rútilo, 

Potash feldspar (essentially microcline) zircão, silimanite e minerais opacos 

Plagioclase (oligoclase a andesina)  ~31% Muscovite, chlorite, apatite, monazite,

Plagioclase (oligoclase to andesine) titanite, epidote, rutile, zircon,

Quartzo ~25% sillimanite and opaque minerals

Quartz

Moscovite ~6%

Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica porfiróide com textura hipidiomórfica granular. 
Porphyroïd granitic rock with granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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.
SiO2 71.04%

Al2O3 15.01%

Fe2O3 (total) 2.03%

MnO <0.05%

CaO 1.85%

MgO 1.07%

Na2O 3.61%

K2O 4.73%

TiO2 0.32%

P2 O5 0.15%

H2O+ 0.60%

H2O- 0.11%



Azu l  Traga l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de grão médio com cor cinzenta-azulada, de duas micas e leve
tendência porfiróide.
Medium grained two-mica bluish-grey granite, showing slight porphyroïd
tendency.

Localização / Localization

Distrito / District Bragança

Concelho / Municipality Mogadouro

Freguesia / Parish Bruçó

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1935 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1705 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 179 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2649 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.28 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.75 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Microclina ~18% Apatite, zircão, monazite, ~2%
Microcline turmalina, clorite, sericite, calcite,
Plagioclase ~27% rútilo e ilmenite
Plagioclase Apatite, zircon, monazite, tourmaline,
Quartzo ~38% chlorite, sericite, calcite, rutile and ilmenite
Quartz
Moscovite ~9%
Muscovite
Biotite ~6%
Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica de textura hipidiomórfica inequigranular, com leve tendência
porfiróide.
Granitic rock with inequigranular hypidiomorphic texture, showing sligth porphyroïd
tendency.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 70.00%

Al2O3 15.84%

Fe2O3 (total) 1.80%

MnO 0.03%

CaO 1.23%

MgO 0.39%

Na2O 3.64%

K2O 5.48%

TiO2 0.23%

P2 O5 0.31%

H2O+ n.d.

H2O- 0.13%

P.R./L.O.I. 1.06%

.



Cinzen to  Monch iq ue

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Sienito nefelínico de granulado médio a grosseiro, com tonalidade geral 
acinzentada, da qual se destacam grãos de nefelina castanho-avermelhados.
Medium to coarse grained nepheline syenite with a greyish general colour, 
from which reddisb-brown grains of nepheline stand out.

Localização / Localization

Distrito / District Faro

Concelho / Municipality Monchique

Freguesia / Parish Monchique

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1055 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 856 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência  à flexão 136 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2553 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.25 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.65 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Feldspato potássico ~46% Apatite, calcite, cancrinite ~6%
(ortoclase, microclina, micropertite) e minerais opacos
Potash feldspar (ortoclase, microcline, Apatite, calcite, cancrinite
microperthite) and opaque minerals
Nefelina  ~20%
Nepheline
Aegirina e aegirina-augite ~12%
Aegirine and aegirine-augite
Biotite ~8%
Biotite
Esfena ~8%
Titanite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha sienítica com textura hipidiomórfica granular, algo microfracturada e com
ligeira alteração de tipo caulinítico.
Syenite with granular hypidiomorphic texture, somewhat microfractured and showing
slight weathering of the kaolinitic type.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Alvenarias. Revestimentos interiores e exteriores.
Masonry. Interior and exterior facing.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 54.44%

Al2O3 21.64%

Fe2O3 (total) 3.56%

MnO 0.07%

CaO 1.78%

MgO 0.47%

Na2O 8.52%

K2O 6.78%

TiO2 0.18%

P2 O5 0.07%

H2O+ 1.34%

H2O- 0.31%.



Gna isse  da  Cha inça

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha de textura gnáissica com granulado médio a grosseiro e foliação
acentuada, biotítica, de cor cinzenta-azulada com laivos esverdeados.
Medium to coarse grained rock with gneissic texture, biotitic, clearly foliated,
showing a bluish-grey tonality with greenish spots.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Castelo de Vide

Freguesia / Parish S. João Baptista

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1846 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1757 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 139 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2638 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.14 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.37 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.2x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura. 
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~40% Moscovite   ~5%

Microcline Muscovite

Plagioclase  ~7% Biotite, sericite, zircão, vest.

Plagioclase apatite e minerais opacos

Quartzo ~48% Biotite, sericite, zircon, apatite and

Quartz opaque minerals

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha com textura orientada, granolepidoblástica, composta por bandas 
predominantemente granoblásticas e exibindo foliação acentuada e
microfracturação.
Grano-lepidoblastic stone with oriented texture where granoblastic strips dominate,
and showing very clear foliation and microfracturation.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 74.92%

Al2O3 12.53%

Fe2O3 (total) 1.80%

MnO 0.03%

CaO 0.70%

MgO 0.11%

Na2O 3.40%

K2O 4.93%

TiO2 0.12%

P2 O5 0.17%

H2O+ 0.68%

H2O- 0.17%

.



Branco  da  N eve

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea de granulado médio e duas micas, foliada, dominantemente
biotítica, com cor acinzentada de tom levemente azulado.
Two-mica medium grained igneous rock, foliated, dominantly biotitic, with 
bluish-grey colour.

Localização / Localization

Distrito / District Aveiro

Concelho / Municipality Arouca

Freguesia / Parish Moldes

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias, embora com fraca exploração actual.
Fairly good, although with small actual exploitation. 

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1175 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1402 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 155 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2677 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.28 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.77 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.1 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 75 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram alterações
significativas na cor nem na estrutura. A eventual ocorrência de pirite poderá 
acarretar a génese de manchas ferruginosas.
No relevant colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost
cycles carried out. The eventual occurrence of pyrite may cause rusty spots to appear.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Plagioclase (oligoclase)  ~56% Microclina   ~2%

Plagioclase (oligoclase) Microcline

Quartzo ~30% Esfena, moscovite, clorite ~2%

Quartz e minerais opacos

Biotite  ~10% Titanite, muscovite, chlorite 

Biotite and opaque minerals

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha quartzodiorítica com textura hipidiomórfica granular.
Quartz diorite with granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 68.76%

Al2O3 16.11%

Fe2O3 (total) 3.27%

MnO 0.04%

CaO 3.14%

MgO 1.12%

Na2O 4.55%

K2O 1.69%

TiO2 0.22%

P2 O5 0.15%

H2O+ 0.73%

H2O- 0.14%.



Branco -P re to  do  Ba r roca l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea de cor cinzenta, matizada por elementos brancos e negros, com
granulado médio e aspecto homogéneo, dominantemente biotítica.
Grey coloured medium grained igneous rock, shaded with white and black
elements, with homogeneous appearance and dominantly biotitic.

Localização / Localization

Distrito / District Évora

Concelho / Municipality Évora

Freguesia / Parish Senhora da Tourega

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1138 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1220 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 130 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2663 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.16 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.43 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.9x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina   ~12% Zircão, apatite, esfena, clorite ~1%

Microcline e minerais opacos

Plagioclase ~40% Zircon, apatite, titanite, chlorite

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~41%

Quartz

Biotite  ~6%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha quartzodiorítica com textura hipidiomórfica granular.
Quartz diorite with granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 68.94%

Al2O3 15.50%

Fe2O3 (total) 3.93%

MnO 0.06%

CaO 2.96%

MgO 1.07%

Na2O 4.50%

K2O 2.37%

TiO2 0.29%

P2 O5 0.06%

H2O+ 0.55%

H2O- 0.20%

.



Cinzen to  Escu ro

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea de granulado médio, biotítica, com foliação acentuada e cor
cinzenta escura.
Medium grained biotitic igneous rock, with clear foliation and dark-grey colour.

Localização / Localization

Distrito / District Évora

Concelho / Municipality Évora

Freguesia / Parish S. Vicente do Pigeiro

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1390 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1433 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 260 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2685 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.17 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.45 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.4 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 75 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~15% Zircão e minerais opacos ~2%

Microcline Zircon and opaque minerals

Plagioclase   ~48%

Plagioclase

Quartzo ~25%

Quartz

Biotite ~10%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granodiorítica com textura hipidiomórfica granular.
Granodiorite with granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 66.18%

Al2O3 15.42%

Fe2O3 (total) 5.36%

MnO 0.06%

CaO 3.51%

MgO 1.22%

Na2O 4.50%

K2O 2.37%

TiO2 0.35%

P2 O5 0.06%

H2O+ 0.87%

H2O- 0.16%.



Cinza  Te lões

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito cinzento-azulado de grão médio a grosseiro, essencialmente biotítico,
com alguns cristais de feldspato levemente rosados ou amarelados.
Medium to coarse grained bluish-grey porphyroïd granite, essentially biotitic, 
with some rosy or yellowish feldspar crystals.

Localização / Localization

Distrito / District Vila Real

Concelho / Municipality Vila Pouca de Aguiar

Freguesia / Parish Telões

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good. 

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1712 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1626 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 134 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2664 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.12 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.33 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65-70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~15% Apatite, monazite, alanite, vest.

Microcline esfena e minerais opacos

Plagioclase ~45% Apatite, monazite, allanite, titanite 

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~30%

Quartz

Biotite ~10%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, contendo microclina
pertítica e poicilítica e plagioclase zonada ligeiramente alterada. 
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, containing perthitic and poikilitic
microcline and slightly weathered zoned plagioclase. 

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 62.97%

Al2O3 14.73%

Fe2O3 (total) 5.36%

MnO 0.05%

CaO 2.37%

MgO 0.67%

Na2O 3.71%

K2O 4.47%

TiO2 0.62%

P2 O5 0.17%

H2O+ 0.55%

H2O- 0.10%

.



Cr i s t a l  Azu l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito biotítico porfiróide de granulado grosseiro e cor cinzenta-azulada, 
caracterizado pelo desenvolvimento e abundância dos megacristais de
feldspato, em geral de contornos mal definidos.
Coarse grained porphyroïd biotitic granite, of bluish-grey tonality, characterized by
the large size and abundance of feldspar megacrystals, generally with roughly
defined contours. 

Localização / Localization

Distrito / District Braga

Concelho / Municipality Guimarães

Freguesia / Parish Costa

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1646 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1254 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 124 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2684 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.19 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.52 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.0x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 75 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo registou-se, em alguns provetes, a ocorrência de
ligeiras manchas superficiais, amarelo-acastanhadas, sem que a estrutura dos mesmos
fosse afectada.  
In some of the samples some slight superficial brownish-yellow stains occurred after the 25
frost-defrost cycles carried out. Their structure was not affected.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~35% Moscovite, apatite, zircão  ~4%

Microcline e minerais opacos

Plagioclase  ~25% Muscovite, apatite, zircon 

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~20%

Quartz

Biotite ~16%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura porfiróide e matriz hipidiomórfica granular.
Granitic rock with porphyroïd texture and granular hypidiomorphic matrix.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 67.36%

Al2O3 15.91%

Fe2O3 (total) 4.22%

MnO 0.06%

CaO 1.86%

MgO 0.88%

Na2O 3.24%

K2O 5.07%

TiO2 0.35%

P2 O5 0.29%

H2O+ 0.82%

H2O- 0.13%

.



Cinzen to  de  Paços  de  Fe r re i r a

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea de cor cinzenta escura e granulado médio a fino,
dominantemente biotítica, com raros megacristais de feldspato.
Dark-grey medium to fine grained igneous rock, dominantly biotitic, with rare
feldspar megacrystals. 

Localização / Localization

Distrito / District Porto

Concelho / Municipality Paços de Ferreira

Freguesia / Parish Sanfins de Ferreira

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1383 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1380 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 176 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2700 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.15 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.41 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.1x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~32% Moscovite, apatite, zircão,   vest.

Microcline fluorite e minerais opacos

Plagioclase ~30% Muscovite, apatite, zircon,

Plagioclase fluorite and opaque minerals

Quartzo ~20%

Quartz

Biotite ~16%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granodiorítica com textura hipidiomórfica granular.
Granodioritic rock with granular hypidiomorphic texture. 

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores
Interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 64.47%

Al2O3 15.93%

Fe2O3 (total) 5.00%

MnO 0.08%

CaO 2.61%

MgO 1.72%

Na2O 3.15%

K2O 5.18%

TiO2 0.56%

P2 O5 0.07%

H2O+ 0.64%

H2O- 0.21%

.



Cinzen to  Favaco

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea de tonalidade cinzenta escura, com granulado médio a fino, 
horneblêndica e biotítica.
Dark-grey medium to fine grained igneous rock, hornblendic and biotitic.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Elvas

Freguesia / Parish S. Vicente e Ventosa

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1262 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 964 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 163 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2851 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.21 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.60 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.7x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Plagioclase (andesina) ~56% Esfena, apatite, piroxena, ~3%

Plagioclase (andesine) clorite e minerais opacos

Horneblenda ~19% Titanite, apatite, pyroxene

Hornblende chlorite and opaque minerals

Quartzo ~8%

Quartz

Biotite ~14%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha quartzodiorítica com textura hipidiomórfica granular.
Quartz dioritic rock with granular hypidiomorphic texture. 

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 53.45%

Al2O3 16.49%

Fe2O3 (total) 9.13%

MnO 0.13%

CaO 7.63%

MgO 4.24%

Na2O 3.54%

K2O 1.76%

TiO2 2.82%

P2 O5 0.21%

H2O+ 0.64%

H2O- 0.15%.



Grande  Cr i s t a l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito porfiróide, biotítico, de granulado grosseiro e cor cinzenta escura, 
caracterizado pela forma perfeita e alongada dos megacristais de feldspato
potássico. 
Dark-grey biotitic coarse grained porphyroïd granite, characterized by the 
perfect and elongated shape of the potash feldspar megacrystals. 

Localização / Localization

Distrito / District Braga

Concelho / Municipality Braga

Freguesia / Parish Espinho

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 813 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 715 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 147 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2698 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.16 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.42 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.1x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~33% Apatite, zircão e minerais opacos  ~2%

Microcline Apatite, zircon and opaque minerals

Plagioclase ~30%

Plagioclase

Quartzo ~25%

Quartz

Biotite ~10%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Granito com tendência monzonítica e textura hipidiomórfica granular.
Granite with monzonitic tendency and granular hypidiomorphic texture. 

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 65.50%

Al2O3 16.31%

Fe2O3 (total) 4.51%

MnO 0.07%

CaO 2.38%

MgO 1.11%

Na2O 3.21%

K2O 5.73%

TiO2 0.47%

P2 O5 0.27%

H2O+ 0.52%

H2O- 0.20%

.



“Gabrod io r i t o”  de  A r ronches

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea de tonalidade cinzenta escura, com granulado fino a médio e
aspecto homogéneo.
Dark-grey fine to medium grained igneous rock, with homogeneous appearance.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Arronches

Freguesia / Parish Arronches

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Pequenas. No momento, a lavra encontra-se suspensa. 
Low. At the moment, exploitation is canceled.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1660 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1822 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 173 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2841 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.14 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.39 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 75 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Plagioclase (andesina) ~58% Quartzo  ~4%

Plagioclase (andesine) Quartz

Horneblenda verde ~25% Clorite e minerais opacos ~1%

Green hornblende Chlorite and opaque minerals

Biotite ~12%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Diorito horneblendo-biotítico de textura hipidiomórfica granular, com alteração
sericítica da plagioclase e alteração clorítica da biotite.
Hornblende biotitic diorite with granular hypidiomorphic texture and showing sericitic
weathering of plagioclase and chloritic weathering of biotite.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 52.56%

Al2O3 17.94%

Fe2O3 (total) 9.53%

MnO 0.12%

CaO 7.63%

MgO 4.48%

Na2O 3.87%

K2O 1.45%

TiO2 1.12%

P2 O5 0.08%

H2O+ 0.94%

H2O- 0.18%.



Pre to  de  Od ive l as

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea com tonalidade negra-acinzentada, de granulado médio e
aspecto homogéneo.
Homogeneous greyish-black igneous rock, medium grained.

Localização / Localization

Distrito / District Beja

Concelho / Municipality Ferreira do Alentejo

Freguesia / Parish Odivelas

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias. No momento, a lavra para pedra ornamental está suspensa. 
Fairly good. At the moment, exploitation for ornamental purposes is cancelled.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1405 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1681 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 290 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2985 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.02 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.06 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.0x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.5 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Plagioclase (labradorite) ~63% Biotite, serpentina   ~2%

Plagioclase (labradorite) e minerais opacos

Piroxena ~25% Biotite, serpentine and opaque minerals

Pyroxene

Olivina ~10%

Olivine

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Gabro olivínico com textura hipautomórfica granular.
Olivine gabbro with granular hypautomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 47.64%

Al2O3 21.31%

Fe2O3 (total) 7.92%

MnO 0.09%

CaO 11.31%

MgO 7.19%

Na2O 3.21%

K2O 0.17%

TiO2 0.21%

P2 O5 0.02%

H2O+ 0.54%

H2O- 0.20%

.



Verde  Dona i

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha de tonalidade verde escura, com lentículas cinzentas-escuras
metalizadas.
Dark-green rock with dark-grey metallized zones.

Localização / Localization

Distrito / District Bragança

Concelho / Municipality Bragança

Freguesia / Parish Donai

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 2795 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 3092 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 318 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2669 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.07 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.19 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.2x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.7 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Serpentina (antigorite + crisótilo) ~98% Talco, calcite e minerais opacos ~2%

Serpentine (antigorite + chrysotile) Talc, calcite and opaque mineral

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha metamórfica com textura fibro-lamelar, microfracturada.
Microfractured metamorphic rock with fibrous-lamellar texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 40.63%

Al2O3 3.52%

Fe2O3 (total) 7.55%

MnO 0.02%

CaO 0.10%

MgO 35.68%

Na2O 0.11%

K2O 0.07%

TiO2 0.19%

P2 O5 0.07%

H2O+ 11.07%

H2O- 0.73%

.



Verde  do  Redondo

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea com textura granular e grão médio, dominantemente biotítica e
anfibólica, de coloração cinzenta-esverdeada escura com finas manchas
esbranquiçadas.
Medium grained igneous rock with granular texture, essentially biotitic and
amphibolic, showing dark-greenish colour with thin white spots.

Localização / Localization

Distrito / District Évora

Concelho / Municipality Redondo

Freguesia / Parish Redondo

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Pequenas. No momento, a lavra é intermitente. 
Low. At the moment, exploitation is intermittent.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1647 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1760 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 188 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2943 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.09 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.27 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.1x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Plagioclase (andesina) ~50% Quartzo   ~5%

Plagioclase (andesine) Quartz

Horneblenda verde ~30% Esfena e minerais opacos ~2%

Green hornblende Titanite and opaque minerals

Biotite ~12%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Diorito horneblendo-biotítico de textura hipidiomórfica granular, com quartzo.
Hornblende biotitic diorite, with quartz, showing granular hypidiomorphic texture.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 53.59%

Al2O3 13.94%

Fe2O3 (total) 10.13%

MnO 0.14%

CaO 7.74%

MgO 8.55%

Na2O 2.15%

K2O 1.73%

TiO2 0.53%

P2 O5 0.07%

H2O+ 0.92%

H2O- 0.15%

.



Amare lo  V i l a  Rea l

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito amarelo-esbranquiçado a amarelo-acastanhado, de granulado médio
ou médio a grosseiro e leve tendência porfiróide, de duas micas, com ligeira
alteração e foliação incipiente.
Medium or medium to coarse grained whitish-yellow to brownish-yellow two-mica
granite, showing some pophyroïd tendency, slight weathering and incipient
foliation.

Localização / Localization

Distrito / District Vila Real
Concelho / Municipality Vila Real
Freguesia / Parish S. Tomé do Castelo / Pinhão Cel

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas A B
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 828 1322 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 799 1242 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 80 141 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2577 2633 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 1.05 0.40 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 2.70 0.90 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilat. linear térmica (valor máx.) 7.1x10-6 8.2x10-6 /ºC

Thermal linear expansion coefficient (max. value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.7 mm 0.1 mm /200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
Dada a ocorrência de diversas variedades em função do grau de alteração, foram
estudados dois tipos de granito, um mais brando (variedade A) e outro mais duro
(variedade B). No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer
alteração na cor nem na estrutura.
Because of the different weathering stages occurring, two types of granites have been studied,
one of them softer (A type) and the other harder (B type). No colour or structural changes on
the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles carried out. 

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

A B A B
Microclina ~32% ~32% Biotite  ~3% ~3%
Microcline Biotite
Plagioclase   ~26% ~29% Clorite, zircão, apatite, ~1% ~1%
Plagioclase rútilo, ilmenite e outros minerais opacos
Quartzo ~27% ~36% Chlorite, zircon, apatite, rutile, ilmenite
Quartz and other opaque minerals
Moscovite ~11% ~8%
Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica inequigranular e leve tendência
porfiróide, exibindo ligeira alteração dos feldspatos.
Granitic rock with inequigranular hypidiomorphic texture, showing slight porphyroïd
tendency and slight weathering of feldspars.

Análise Química / Chemical Analysis
A B A B

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Todo o tipo de obra em pedra maciça. Sob a forma de placas, em interiores
ou zonas exteriores abrigadas. Algumas variedades mais “duras” poderão ser
utilizadas em exteriores, sem restrições. 
All types of works as massive stone. As slabs, in interior or exterior sheltered zones.
Some of the “harder” types are also suitable for all exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 73.23% 72.95%
Al2O3 14.64% 14.32%
Fe2O3 (total) 1.44% 2.15%
MnO <0.05% <0.05%
CaO 0.58% 0.65%
MgO 0.17% 0.24%

Na2O 3.45% 3.45%
K2O 4.89% 4.95%
TiO2 0.24% 0.25%
P2 O5 0.45% 0.43%
H2O+ 0.78% 0.92%
H2O- 0.05% 0.12%

.



Amare lo  de  F igue i r a

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de cor branca-amarelada a amarelo-acastanhada, homogénea,
de grão médio, com raros megacristais de feldspato.
Yellowish-white to brownish-yellow homogeneous medium grained granite, 
with rare feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Guarda

Concelho / Municipality Figueira de Castelo Rodrigo

Freguesia / Parish Vilar de Amargo

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 847 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 717 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 66 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2590 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.85 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 2.21 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.5x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 85 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~36% Biotite + Moscovite ~7%

Microcline Biotite + Muscovite

Plagioclase ~33% Apatite, zircão e minerais opacos ~1%

Plagioclase Apatite, zircon and opaque minerals

Quartzo ~23%

Quartz

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Granito de duas micas com textura hipidiomórfica granular, ligeiramente
microfracturado. 
Two-mica granite with granular hypidiomorphic texture, slightly microfractured. 

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Todo o tipo de trabalhos em pedra maciça. Sob a forma de placas, em
interiores ou zonas exteriores abrigadas. 
All types of massive stone works. As slabs, in interior or exterior sheltered zones. 
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 71.03%

Al2O3 14.55%

Fe2O3 (total) 2.38%

MnO vest.

CaO 0.63%

MgO 0.46%

Na2O 3.33%

K2O 5.46%

TiO2 0.23%

P2 O5 0.07%

H2O+ 0.69%

H2O- 0.25%
.



Amare lo  de  Luze los

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito amarelado de granulado médio e duas micas, com leve tendência
porfiróide, deformado e foliado.
Medium grained two-mica yellowish granite, slightly porphyroïd, showing tectonic
deformation and foliation.

Localização / Localization

Distrito / District Bragança

Concelho / Municipality Carrazeda de Ansiães

Freguesia / Parish Marzagão

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 932 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 571 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 71 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2662 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.23 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.62 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.6 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura; apesar disso, é significativo o abaixamento verificado na resistência
mecânica à compressão após o teste de gelividade.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out; notwithstanding, the decrease of the compression breaking load after frost test is
significant.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Microclina ~32% Biotite   ~3%
Microcline Biotite
Plagioclase ~17% Zircão, turmalina e min. opacos ~1%
Plagioclase Zircon, tourmaline and opaque minerals
Quartzo ~33%
Quartz
Moscovite ~16%
Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica algo microfracturada e alterada, com textura hipidiomórfica
granular. 
Granite with granular hypidiomorphic texture, slightly weathered and microfractured.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Em interiores e exteriores, desde que não sujeita a condições atmosféricas 
adversas, incluindo, em particular, acções do gelo.
Interior and also exterior works, provided not exposed to adverse atmospheric 
conditions, specially when including frost-defrost events.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 71.03%
Al2O3 15.29%
Fe2O3 (total) 1.97%
MnO n.d.
CaO 1.07%
MgO 0.20%

Na2O 3.30%
K2O 5.38%
TiO2 0.20%
P2 O5 0.33%
H2O+ 0.97%
H2O- 0.08%

.



Amare lo  de  Fon te  A rcada

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de granulado médio e duas micas, com cor branca-amarelada a
branca-acastanhada, foliado, de leve tendência porfiróide.
Two-mica medium grained whitish-yellow to whitish-brown foliated granite, with a
slight porphyroïd tendency.

Localização / Localization

Distrito / District Viseu

Concelho / Municipality Sernancelhe

Freguesia / Parish Fonte Arcada

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Fracas.
Low.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1254 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 947 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 89 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2664 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.44 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 1.16 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.4x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.4 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 70 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Microclina ~32% Biotite  ~3%
Microcline Biotite
Plagioclase ~23% Apatite, rútilo e clorite vest.
Plagioclase Apatite, rutile and chlorite
Quartzo ~35%
Quartz
Moscovite ~7%
Muscovite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular apresentando certa
deformação e microfracturação, em particular da plagioclase. 
Granite with granular hypidiomorphic texture, showing some deformation and
microfracturation features, namely of the plagioclase elements. 

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Em interiores e exteriores, desde que não sujeito a condições atmosféricas
agressivas.
Interior and also exterior works, provided not exposed to severe atmospheric
conditions.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 71.03%
Al2O3 15.29%
Fe2O3 (total) 1.97%
MnO n.d.
CaO 1.07%
MgO 0.20%

Na2O 3.30%
K2O 5.38%
TiO2 0.20%
P2 O5 0.33%
H2O+ 0.97%
H2O- 0.08%

.



Cr i s t a l  Amare lo

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito porfiróide biotítico de granulado grosseiro e cor amarelada,
caracterizado pelo desenvolvimento e abundância dos megacristais de
feldspato, em geral de contornos mal definidos.
Coarse grained porphyroïd biotitic granite, of yellowish tonality, characterized by
the abundance of large size feldspar megacrystals, usually showing roughly defined
contours. 

Localização / Localization

Distrito / District Braga

Concelho / Municipality Guimarães

Freguesia / Parish Costa

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1442 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1387 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 113 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2668 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.31 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.84 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.1x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 75 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo verificou-se a ocorrência de manchas 
amarelo-acastanhadas nos megacristais de feldspato. Contudo, nem a estrutura nem o
aspecto geral dos provetes sofreram modificações de importância.
After the 25 frost-defrost cycles carried out, the occurrence of brownish-yellow spots on the
feldspar megacrystals was noticed. However, neither the structure nor the general looking of
the samples showed relevant changes.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~35% Moscovite, apatite, zircão e ~4%

Microcline minerais opacos

Plagioclase   ~25% Muscovite, apatite, zircon

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~20%

Quartz

Biotite ~16%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica de textura porfiróide com matriz hipidiomórfica granular.
Granitic rock with porphyroïd texture and granular hypidiomorphic matrix.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 67.24%

Al2O3 15.42%

Fe2O3 (total) 4.28%

MnO 0.08%

CaO 1.61%

MgO 0.86%

Na2O 3.09%

K2O 5.76%

TiO2 0.49%

P2 O5 0.35%

H2O+ 0.96%

H2O- 0.16%

.



Cr i s t a l  Rosa

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de granulado grosseiro, porfiróide, dominantemente biotítico, com
cor rosada determinada pela tonalidade dos megacristais de feldspato
potássico.
Coarse grained porphyroïd granite, dominantly biotitic, of light rosy colour 
determined by the tonality of potash feldspar megacrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Viana do Castelo

Concelho / Municipality Monção

Freguesia / Parish Taias

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Elevadas.
Very large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1425 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1492 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 145 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2638 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.25 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.67 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 6.5x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 75 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~34% Horneblenda verde, zircão, alanite,  ~3%

Microcline fluorite, apatite, esfena, monazite(?)

Plagioclase   ~28% e minerais opacos

Plagioclase Green hornblende, zircon, allanite,

Quartzo ~26% fluorite, apatite, titanite, monazite(?)

Quartz and opaque minerals

Biotite verde ~9%

Green biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica porfiróide de matriz hipidiomórfica granular, com muito ligeira 
caulinização dos feldspatos.
Porphyroïd granite with granular hypidiomorphic matrix, showing very slight kaolinitic
weathering of feldspars.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 71.39%

Al2O3 13.79%

Fe2O3 (total) 3.39%

MnO 0.06%

CaO 1.53%

MgO 0.38%

Na2O 3.67%

K2O 4.69%

TiO2 0.22%

P2 O5 0.14%

H2O+ 0.78%

H2O- 0.16%

.



Rosado  C la ro

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito porfiróide de granulado médio, biotítico, de coloração acinzentada
com tonalidade levemente rosada, determinada pela cor dos fenocristais de
feldspato.
Medium grained porphyroïd biotitic granite, with greyish colour and showing a
slight rosy tonality due to the feldspar phenocrystals.

Localização / Localization

Distrito / District Évora

Concelho / Municipality Arraiolos

Freguesia / Parish S. Pedro da Gafanhoeira

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1072 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 899 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 173 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2639 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.20 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.54 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~25% Moscovite, apatite, zircão, ~4%

Microcline alanite e minerais opacos 

Plagioclase ~25% Muscovite, apatite, zircon, 

Plagioclase allanite and opaque minerals

Quartzo ~38%

Quartz

Biotite ~8%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, microfracturada e
ligeiramente alterada.
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, microfractured and slightly
weathered.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 70.37%

Al2O3 15.63%

Fe2O3 (total) 2.37%

MnO 0.05%

CaO 2.29%

MgO 0.53%

Na2O 4.79%

K2O 3.24%

TiO2 0.30%

P2 O5 0.03%

H2O+ 0.48%

H2O- 0.10%.



Rosa  A r ronches

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito de granulado grosseiro e aspecto homogéneo, porfiróide, de coloração
levemente rosada determinada pela tonalidade dos megacristais de feldspato, os
quais se destacam de uma matriz branco-acinzentada com pontuações escuras.
Coarse grained homogeneous porphyroïd granite, with a light rosy colour 
determined by the tonality of the feldspar megacrystals that stand out from 
a greyish-white matrix containing dark grains.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Arronches

Freguesia / Parish Arronches

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1335 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1527 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 120 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2632 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.15 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.40 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.4 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~40% Zircão, apatite e minerais opacos   ~2%

Microcline Zircon, apatite and opaque minerals

Plagioclase ~30%

Plagioclase

Quartzo ~20%

Quartz

Biotite ~8%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica de textura porfiróide e matriz hipidiomórfica granular.
Granitic rock with porphyroïd texture and granular hypidiomorphic matrix.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 70.72%

Al2O3 14.73%

Fe2O3 (total) 2.74%

MnO 0.03%

CaO 1.74%

MgO 0.67%

Na2O 3.87%

K2O 4.43%

TiO2 0.23%

P2 O5 0.06%

H2O+ 0.64%

H2O- 0.18%

.



Rosa  S ta .  Eu lá l i a

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito porfiróide de grão médio a grosseiro, biotítico, de tonalidade rosada 
homogénea, determinada pela coloração dos cristais de feldspato potássico.
Medium to coarse grained porphyroïd granite, with homogeneous rosy colour
determined by the tonality of the potash feldspar crystals.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Elvas

Freguesia / Parish Santa Eulália

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1703 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1678 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 153 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2635 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.16 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.44 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~35% Zircão, esfena, apatite,  ~2%

Microcline alanite e minerais opacos

Plagioclase (oligoclase-albite)  ~25% Zircon, titanite, apatite, allanite

Plagioclase (oligoclase-albite) and opaque minerals

Quartzo ~30%

Quartz

Biotite ~8%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica de textura porfiróide e matriz hipidiomórfica granular, com
microfracturação evidente e muito ligeira caulinização dos feldspatos. 
Granitic rock with porphyroïd texture and granular hypidiomorphic matrix,
showing clear microfracturation and very slight kaolinitic weathering of feldspars.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior applications.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 71.26%

Al2O3 14.12%

Fe2O3 (total) 2.66%

MnO 0.07%

CaO 1.72%

MgO 0.74%

Na2O 3.87%

K2O 4.64%

TiO2 0.13%

P2 O5 0.10%

H2O+ 0.56%

H2O- 0.10%

.



Rosa  de  Cov ide

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito porfiróide de tonalidade rosada, com granulado grosseiro a muito
grosseiro e aspecto geral homogéneo.
Coarse to very coarse grained porphyroïd granite, with rosy colour and
homogeneous appearance.

Localização / Localization

Distrito / District Braga

Concelho / Municipality Terras de Bouro

Freguesia / Parish Covide

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Fracas a nível local, mas satisfatórias a nível regional.
Low at local level, but fairly good at regional level.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1268 kg/cm2

Compressive strength 
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1045 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 119 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2635 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.10 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.26 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~37% Horneblenda verde, zircão, apatite,  ~1%

Microcline alanite e minerais opacos

Plagioclase ~40% Green hornblende, zircon, apatite,

Plagioclase allanite and opaque minerals

Quartzo ~12%

Quartz

Biotite ~10%

Biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com granulado grosseiro, textura porfiróide e matriz
hipidiomórfica granular. 
Coarse grained granitic rock with porphyroïd texture and granular hypidiomorphic
matrix.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
Interior and exterior uses.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 73.00%

Al2O3 12.92%

Fe2O3 (total) 2.86%

MnO 0.03%

CaO 1.07%

MgO 0.22%

Na2O 3.48%

K2O 6.22%

TiO2 0.13%

P2 O5 0.04%

H2O+ 0.22%

H2O- 0.12%

.



For te  Rosa

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito biotítico de cor rosada intensa determinada pela abundância de
feldspato potássico róseo, com granulado médio e aspecto geral homogéneo.
Biotitic homogeneous medium grained granite, with strong rosy colour due to the
tonality of the potash feldspar.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Monforte

Freguesia / Parish Monforte

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Grandes.
Large.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 2140 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 2046 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 141 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2642 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.20 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.55 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 55 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~40% Esfena, zircão, alanite, rútilo   ~1%

Microcline e minerais opacos

Plagioclase ~20% Titanite, zircon, allanite, rutile

Plagioclase and opaque minerals

Quartzo ~29%

Quartz

Biotite verde-escura ~10%

Dark-green biotite

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular, ligeiramente
microfracturada. 
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, slightly microfractured.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior works.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 72.35%

Al2O3 13.66%

Fe2O3 (total) 2.48%

MnO 0.07%

CaO 1.40%

MgO 0.38%

Na2O 3.87%

K2O 5.14%

TiO2 0.13%

P2 O5 0.08%

H2O+ 0.29%

H2O- 0.08%.



Verme lho  de  Ba rbacena

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Granito biotítico de tonalidade vermelha-rosada intensa, com granulado
médio e aspecto geral homogéneo.
Biotitic homogeneous medium grained granite, with strong rosy-reddish colour.

Localização / Localization

Distrito / District Portalegre

Concelho / Municipality Elvas

Freguesia / Parish Barbacena

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Pequenas a satisfatórias.
Low to fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 2125 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 2216 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 161 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2627 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.14 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.36 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.3x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.2 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 65 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor
nem na estrutura.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 frost-defrost cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals

Microclina ~50% Biotite  ~4%

Microcline Biotite

Plagioclase (oligoclase) ~20% Moscovite, clorite, esfena, zircão, ~1%

Plagioclase (oligoclase) alanite e minerais opacos

Quartzo ~25% Muscovite, chlorite, titanite, zircon

Quartz allanite and opaque minerals

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha granítica com textura hipidiomórfica granular e ligeira alteração da
plagioclase. 
Granitic rock with granular hypidiomorphic texture, showing slight weathering of
plagioclase.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores.
All interior and exterior works.
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O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone

SiO2 75.07%

Al2O3 11.50%

Fe2O3 (total) 2.20%

MnO n.d.

CaO 1.30%

MgO 0.32%

Na2O 4.07%

K2O 5.14%

TiO2 0.12%

P2 O5 0.09%

H2O+ 0.39%

H2O- 0.14%
.



Pór f i ro  Ác ido

Descrição Macroscópica / Macroscopic Description
Rocha ígnea brechificada de granularidade variável, com cor castanha-
avermelhada e pontuações escuras esverdeadas.
Breccious igneous rock, of variable granularity, with reddish-brown colour and dark
green punctuations.

Localização / Localization

Distrito / District Setúbal
Concelho / Municipality Alcácer do Sal
Freguesia / Parish Torrão

Reservas Disponíveis / Reserves Available
Satisfatórias.
Fairly good.

Características Físico-mecânicas
Physico-mechanical Properties
1. Resistência à compressão 1432 kg/cm2

Compressive strength
2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1532 kg/cm2

Compressive strength after frost test
3. Resistência à flexão 262 kg/cm2

Bending strength
4. Massa volúmica aparente 2635 kg/m3

Volumetric weight
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.12 %

Water absorption at atmospheric pressure 
6. Porosidade aberta 0.31 %

Apparent porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.8x10-6/ ºC

Thermal linear expansion coefficient (maximum value)
8. Desgaste Amsler-Laffon 0.3 mm / 200 m

Amsler abrasion test
9. Resistência ao choque: altura mínima de queda 60 cm

Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram alteração significativa 
na cor nem na estrutura; no entanto, em alguns casos, verificou-se ligeira acentuação
das manchas esverdeadas e acastanhadas.
No relevant colour or structural changes on the samples were noticed after the 
25 frost-defrost cycles carried out; however, in some samples there is a slight tendency for
greenish and brownish spots to stand out.

Microscopia / Microscopic Features
Minerais Essenciais / Essential Minerals Minerais Acessórios / Accessory Minerals
Plagioclase ácida ~36% Calcite, biotite, sericite, apatite   vest.
Acid plagioclase e minerais opacos
Quartzo ~42% Calcite, biotite, sericite, apatite 
Quartz and opaque minerals
Cristobalite ~15%
Cristobalite
Feldspato ~7%
Feldspar

Descrição Microscópica / Microscopic Description
Rocha ígnea de textura porfírica, com matriz microcristalina de composição
quartzo-feldspático-sericítica.
Igneous rock with porphyritic texture, with a microcrystalline matrix of quartz-
feldspar-sericitic composition.

Análise Química / Chemical Analysis

Utilização Recomendada / Prevailing Applications
Interiores e exteriores, neste caso com algumas reservas em zonas húmidas,
face à possibilidade de ocorrência de leves manchas. 
All interior and exterior application, with some restrictions, in the later option,  for
humid climates, due to the possibility of development of light spots.

O I.G.M. garante que os presentes elementos transcrevem os resultados dos estudos de laboratório efectuados e autoriza que a presente ficha seja utilizada como CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS
MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e seja acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço
I.G.M. certifies that these data refer to results obtained by laboratory tests carried out and states that this file can be used as a CERTIFICATE OF MEAN CHARACTERISTICS when integrally exhibited and
accompanied by a sample of the concerned type of stone
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SiO2 73.30%
Al2O3 12.67%
Fe2O3 (total) 2.98%
MnO 0.02%
CaO 0.90%
MgO 0.41%

Na2O 4.08%
K2O 3.78%
TiO2 0.10%
P2 O5 0.06%
H2O+ 0.99%
H2O- 0.29%.
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Rochas  Ornamenta i s  Po r tugues as  
P r inc ipa i s  Empres as  Exp lo radoras  e  Trans fo rmadoras  de  Gran i tos  e  Rochas  A f ins

Empresas Endereços Observações

1 A. NEVES & CORREIA, LDA. Av. Conde Margaride p. 257 - 4800 Guimarães Transformação
Tel. 253 412 664 / 253 412 665  Fax. 253 412 665

2 ALEXANDRINO PAIS LEITÃO Av. Aviação Portuguesa 84, Lameiras - 2715-022 Pêro Pinheiro Expl. / Transf.
Tel. 219 270 369  Fax. 219 270 240

3 ÂNGELO JOSÉ  FERREIRA RODRIGUES & CA. LDA. S. Martinho de Dume - 4700 Braga Transformação
Tel. 253 607 090  Fax. 253 607 099

4 BARBOSA, ANTUNES & CRUZ, LDA. Av. da Povoença, 650 - Areosa - 4900 Viana do Castelo Expl. / Transf.
Tel. 258 823 108  Fax. 258 824 636

5 BARDEIRAS - MÁRMORES E GRANITOS DE PORTUGAL Av. Nova 2 - 7045 Vimieiro Exploração
Tel. 066 46 000  Fax. 066 46 494

6 BRITAMINHO - GRANITO E BRITAS do MINHO, LDA. Lugar de Simões -  Fonte D’Arcada - 4830 Póvoa de Lanhoso Exploração
Tel. 253 551 877  Fax. 253 551 112

7 BVC - GRANITOS DE STA. EULÁLIA, LDA. Aldeia da Nora - 7150 Borba Exploração
Tel. 26 890 321  Fax. 26 890 321

8 C. MATA - EXPORT- MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Apartado 67 - 2396 Minde Codex Expl. / Transf.
Tel 249 890 652 / 249 890 636  Fax. 249 890 660

9 CALEMAR - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Av. 25 de Abril, 10 Dto - 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel. 268 408 096  Fax. 268 408 095

10 CARFEMA - SOC. TECN. DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Casais Robustos - 2396 Minde Codex Exploração
Tel. 249 890 652  Fax. 249 890 660

11 CARLOS VIDA LARGA, LDA. Nave de Monchique , Ap. 180 - 8 500 Monchique Exploradora
Tel. 282 912 332  Fax. 282 912 781

12 CIGRAN, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS, LDA. R. das Pedreiras, 73, 20 Dto - 3000 Coimbra Exploração
Tel. 239 828 079  Fax. 239 837 983

13 COOPERATIVA DOS PEDREIROS, C.R.L. Lg. José Moreira da Silva - 4 000-312 Porto Explor. / Transf.
Tel. 225 370 517 / 225 369 441  Fax. 225 370 849

14 DECORMAR - SOC. TRANSF. DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Matos, Marinha das Ondas - 3080  Figueira da  Foz Transformação
Tel. 233 950 323  Fax. 233 950 095

15 DIMPOMAR-ROCHAS PORTUGUESAS, LDA. Ap. 6 (Herdade da Vigária) - 7160 Vila Viçosa Expl. / Transf.
Tel 268 408 128  Fax. 268 408 201

16 DOMINGOS GENTIL MIRANDA GALRÃO Lg. Dos Serrados, 3 - Negrais - 2715 Pero Pinheiro Transformação
Tel. 219 670 770  Fax. 219 670 77

17 DOMINGOS POLIDO &  FILHOS, LDA. Av. Dr. João Raul B. Guerreiro - Odrinhas - 2710 Sintra Transformação
Tel. 219 611 373 / 219 611 092  Fax. 219 611 092
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18 EDUARDO MARQUES & ROSA, LDA. Valinho de  Fátima - 2495 Fátima Transformação
Tel. 249 521 179  Fax. 249 521 684

19 EGRAN, EMPRESA DE GRANITO, S.A. Zona Industrial - Alto do Padrão - 3200 Lousã Transformação
Tel. 239 992 535 / 239 993 273  Fax. 239 993 329

20 EMPREMAR - EMP. DE MÁRM. E GRANI. DE  FÂNZERES, LDA. Trav. do Seixo, 376 - Fânzeres - 4420 Gondomar Transformação
Tel. 224 806 164  Fax. 224 804 6 71

21 DOMINGOS VALENTIM P. INÁCIO, LDA. Estrada da Maceira - 2715 Pêro Pinheiro Transformação
Tel. 219 270 225  Fax. 219 279 765

22 EMPRESA DE GRANITOS POLIDOS E CANTARIAS, LDA. R. do Monte Estação, 288 - 4300 Porto Expl. / Transf.
Tel. 22 579 215 / 22 561 480  Fax. 22 573 787

23 ERNESTO VIEIRA DE QUEIROZ, ESP. E  FILHOS, LDA. Av. Lopes de Oliveira, 31 - 3450 Pedras Salgadas Expl. / Transf
Tel. 259 434 269  Fax. 259 434 269

24 EUGÉNIOS - COM. E IND. MÁRMORES E LAREIRAS, LDA. Casal do Carvalho - 2475 Benedita Transformação
Tel. 262 92 91 47  Fax. 262 92 90 96

25 EUROGRANITOS - IND. TRANSF. DE GRANITOS, LDA. Vale do Grou - 3750 Águeda Transformação
Tel. 234 666 878 / 666 935  Fax. 234 667 020

26 EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA. Rua Capitão Américo Santos, 48, 10, Esq., Morelena - 2715 Pero Pinheiro Expl. / Transf.
Tel. 219 279 797  Fax. 21927 97 05

27 FABRIMAR - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA. Av. Defensores de Chaves, 83 , 10 - 1000 Lisboa Exploração
Tel. 217 932 670  Fax. 217 962 352

28 FACN - FÁB. DE ARTEFACTOS DE CONST. DO NORDESTE, LDA. Estr. Cedães- B0. S. Martinho - 5370 Mirandela Transformação
Tel. 278 265 817  Fax. 278 265 217

29 FAMA - FÁBRICA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Lugar Granda, Várzea - 4750 Barcelos Transformação
Tel 253 831 734 / 253 821 442  Fax. 253 821 441

30 FERMARGA-MARMORES E GRANITOS, S.A. Rua Jorge de Sena, Lote E - Esc. 5 e 10 - 1700 Lisboa Transformação
Tel. 217 599 685 / 217 599 732 / 217 583 831  Fax. 217 599 687 / 217 583 973

31 FIGALJOR - IND. E COM. DE GRANITOS E MÁRMORES, LDA. Ap. 1 - 2715-097 Pêro Pinheiro Expl. / Transf.
Tel. 219 279 914 / 219 279 889 / 219 279 552  Fax. 219 672 724

32 FILIPES - MÁRMORES  E GRANITOS , LDA. R. das Piçarras, Maceira - 2716 Pêro Pinheiro Exploração
Tel. 219 270 517 / 219 671 650  Fax. 219 271 200

33 FLÁVIO & ALMEIDA, LDA. Centiães - Gonça - 4800 Guimarães Transformação
Tel. 253 551 770  Fax. 253 552 330

34 GALPEDRAS - IND. TRANSF. DE PEDRAS DE PORTUGAL, LDA. Lugar da Breia - Cardielos - 4900 Viana do Castelo Explor. / Transf.
Tel 258 830 472 / 258 830 452  Fax. 258 831 365

35 GERMANO & CORDEIRO, LDA. Rua do Olho, 16 - 2485 Mira d’Aire Exploração
Tel. 244 440 423   Pedreira 262 502 225
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36 GONDOGRAM, GRANITOS, LDA. Lugar da Cruz - Sanfins - 4590 Paços de Ferreira Explor. / Transf.
Tel. 255 964 566  Fax. 255 861 561

37 GRALPE - SOC. INDUSTRIAL DE GRANITOS, LDA. Rua da Barroca, 106  Freixieiro - Perafita - 4500 Matosinhos Explor. / Transf.
Tel. 229 955 776  Fax. 229 959 684

38 GRAMINHO, GRANITOS DO MINHO, LDA. Alto de Airão - Airão S. João - 4800 Guimarães Transformação
Tel. 252 921 624  Fax. 252 991 318

39 GRANBEIRA - SOC. EXPL. E COM. DE GRANITOS, LDA. Repeses - 3500 Viseu Exploração
Tel. 232 424 444 / 232 996 606  Fax. 232 422 510

40 GRANETOS - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Mira d’Aire - 2390 Minde Transformação
Tel. 249 840 163 / 840 579 

41 GRANICAR - GRANITOS DE CARRAZEDA, S.A. Praça do Município - 5140 Carrazeda de Anciães Expl. / Transf.
Tel. 278 616 499  Fax. 278 616 276

42 GRANICENTRO - SOC. COM. DE MÁRM. E GRANITOS, LDA. Casal da Amieira - 2440 Batalha Transformação
Tel. 24 496 217 / 24 498 582  Fax. 24 496 529

43 GRANILOR - GRANITOS DE LORDELO, LDA. Enxudres - Lordelo -  4815 Caldas de Vizela Transformação
Tel. 252 841 503  Fax. 252 841 503

44 GRANIMÁRMORES - MANUEL G. &  FILHOS, LDA. Santa Maria de Geraz do Lima - 4900 Viana do Castelo Transformação
Tel. 258 731 811 / 732 618  Fax. 258 732 345

45 GRANIMUNDO - SOC. DE GRANITOS, LDA. Ap. 33 - 3680 Oliveira de  Frades Codex Expl. / Transf.
Tel. 232 761 251 / 232 762 091  Fax. 232 762 005

46 GRANIPLAC - GRANITOS DO CENTRO, LDA. Ap.26 - 3150 Condeixa-a-Nova Transformação
Tel. 239 941 477  Fax. 239 941 051

47 GRANIPOR - GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. Estrada Marginal do Cávado - Ap. 61 Palmeira - 4701 BragaCodex Transformação
Tel. 253 621 823  Fax. 253 621 103

48 GRANISINTRA - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Granja dos Serrões Ap. 102 - 2715 Pêro Pinheiro Expl. / Transf.
Tel. 219 279 390  Fax. 219 279 415

49 GRANISUL - CONST., MÁRMORES E GRANITOS, LDA. R. Plácido Abreu, 6A, Miraflores - 1495 Lisboa Transformação
Tel. 214 103 040  Fax. 214 103 064

50 GRANITAL - GRANITOS DE PORTUGAL, LDA. R.  Filipe  Folque - 26, 20 - 1050-113 Lisboa Expl. / Transf.
Tel. 213 192 470  Fax. 213 537 586

51 GRANITOS D. JOÃO - SOC. EXPL. DE GRANITOS, LDA. Herdade de D. João - 7450 Monforte Exploração
Tel. 266 705 036  Fax. 266 701 695

52 GRANITOS DA MACEIRA, S.A. Ap. 21, Maceira - 2715-954 Pêro Pinheiro Expl. / Transf.
Tel. 219 678 600  Fax. 219 270 715 / 279 093

53 GRANITOS E MÁRMORES MARUJO, LDA. Freixedas - 6400 Pinhel Expl. / Transf.
Tel. 251 653 979

54 GRANITOS GALRÃO NORTE, LDA. Quinta da Gândara, Cortes, Ap. 52 - 4950 Monção Transformação
Tel. 251653 979  Fax. 251 652 065
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55 GRANISEL REAL R. do Calvário, 9 - Sabroso - 5000 Vila Real Expl. / Transf.
Tel. 259 331939

56 GRANITOS IBERO-LUSOS Apartado 17 - 6350 Almeida Exploração

57 GRANITRANS - FRANSFORMADORA DE GRANITOS, LDA. R. dos Serrados - Negrais - 2715 Pêro Pinheiro Transformação
Tel. 219 671 016  Fax. 219 670 801

58 GRANVISA - SOC. EXPLOR. E COMERC. DE GRAN. DA BEIRA Zona Industrial de Campla - 3760 Vouzela Transformação
Tel. 232 751 468  Fax. 232 751 304

59 GRAPER - GRANITOS DE PERO PINHEIRO, LDA. Estrada da Serra, Ap. 41 - 2716 Pêro Pinheiro Codex Transformação
Tel. 219 678 240  Fax. 219 678 248

60 GRATEL - EXTR. E TRANSF. DE ROCHAS, LDA. Rua Pereira e Sousa, 8- 10 Esq. - 1300 Lisboa Expl. / Transf.
Tel. 213 887 505 / 213 887 969  Fax. 21 693 864

61 GRIEX - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, LDA. Lugar do Barrôco - Gondomar - 4800 Guimarães Expl. / Transf.
Tel. 253 941 520 / 253 942 651  Fax. 253 941 520

62 IGOR ARAÚJO & ARAÚJO, LDA. Av. Dr. Tito  Fontes - 4930 Valença Transformação
Tel. 251 824 257  Fax. 251 824 181

63 INCOVECA, GRANITOS, S.A. Veiga - 3640 Sernancelhe Expl. / Transf.
Tel. 232 922 018 / 42  Fax. 232 922 013

64 INDAGRA - IND. DE GRANITOS, S.A. Rua Jorge de Sena, Lote E, Esq. 5 e 10 - 1700 Lisboa Expl. / Transf.
Tel. 217 599 685 / 599 732  Fax. 217 599 687 / 583 973

65 IRMÃOS QUEIRÓS, LDA. R. de Campelinhos, Fojos - Bragado - 5450 Pedras Salgadas Exploração
Tel. 25 944 829  Fax. 25 944 829

66 JOCAMAR, MÁRMORES E GRANITOS, LDA. R. Marquês de Marialva, 51 - 7150 Borba Expl. / Transf.
Tel. 268 980 531  Fax. 268 980 534

67 JOSÉ ALVES, LDA. Apartado 1 - Termas de S. Vicente - 4575 Paredes Expl. / Transf.
Tel. 255 617 110  Fax. 255 615 568

68 JOSÉ DA ROCHA  F. DE MELO, LDA. Casais Novos, S. Martinho de Recezinhos - 4560 Penafiel Transformação
Tel. 255 720 454  Fax. 255 711 092

69 JOSÉ MANUEL M. SANTOS, LDA. Bela Mandil - 8701 Olhão Transformação
Tel. 289 702 596  Fax. 289 704 597

70 JOSÉ RAIMUNDO &  FILHO, LDA. Av. 25 de Abril, 4/10, Ap. 46 - 2716 Pêro Pinheiro Codex Expl. / Transf.
Tel. 219 270 080 / 219 272 314  Fax. 219 271 086

71 LC - GRANITOS, LDA. Fação - Ap. 94 - 2715 Pêro Pinheiro Transformação
Tel. 219 279 540  Fax. 219 279 501

72 LUXIMAR - TRANS. EXP. IMP. DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Av. Henrique Pousão, 15 - 7160 Vila Viçosa Transformação
Tel. 268 980 526  Fax. 268 980 549

73 MAGRATEX - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Av. 25 de Abril. 184 - 20 C - 2750 Cascais Expl. / Transf.
Tel. 214 861 905 / 214 861 916 / 24 / 33 / 48  Fax. 214 861 956
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74 MAGRAVE - SOC. ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA. Lugar da Pesqueira - S. Martinho do Campo - 4780 Santo Tirso Transformação
Tel. 252 842 084  Fax. 252 841 799

75 MARLENA - INDÚSTRIA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Jardoeira- 2440 Batalha Transformação
Tel. 24 496 177 / 602 / 98 641  Fax. 24 498 434

76 MÁRMORES BATANETE, LDA. Apartado1 Souselas - 3 020 Souselas Expl. / Transf.
Tel. 239 912 454 / 239 912 486  Fax. 239 913 396

77 MÁRMORES NOVA GAIA, LDA. Rua Soares dos Reis, 737/3 - 4400 Vila Nova de Gaia Transformação
Tel. 223 753 997  Fax. 223 757 006

78 MARPOREL - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. R. das  Fisgas - Alcoitão - 2765 Estoril Transformação
Tel. 214 690 128 / 469 27 79/469 25 29  Fax. 21469 27 54

79 MARTOTI - MÁRMRES E GRANITOS T.T.IMPORT. EXPORT. S.A. Av. D. Dinis de Mello e Castro, 2-A - 7150 Borba Expl. / Transf.
Tel. 268 943 20  Fax. 268 944 94

80 MGTRANSMONTANOS Rua da Paz (Estrada da Seara) - 5400 Chaves Expl. / Transf.
Tel. 276 342 133  Fax. 276 342 754

81 MIRMAR-INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA. Zona Industrial - 5370 Mirandela Expl. / Transf.
Tel. 278 261 200 / 1 / 2  Fax. 278 261 203

82 MONOBI - INDÚSTRIA DE GRANITOS Pr. Nunes Rodrigues dos Santos - 1600 Lisboa Transformação
Tel. 217 267 095  Fax. 217 271 068

83 MONUMAR - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Ap. 20 - 2716 Pero Pinheiro  Codex Expl. / Transf.
Tel. 219 270 170 / 927 11 67 / 967 10 81  Fax. 219 279 243

84 NICOLAU DE MACEDO E  FILHOS, LDA. Lugar de Requião, Gondomar - 4800 Guimarães Expl. / Transf.
Tel. 252 941 290  Fax. 252 941 862

85 OLIGRAMA - MARM. E GRAN. DE OLIVEIRA DE  FRADES, LDA. Zona Industrial- Ap. 31 – 3680 Oliveira de  Frades Transformação
Tel. 232 762 003 / 4  Fax. 232 761 777

86 ORNAMAG - MÁRMORES E GRAN. ORNAMENTAIS, LDA. Av. da Aviação Portuguesa, 7- A -  Fação - 2715 Pero Pinheiro Transformação
Tel. 219 672 340  Fax. 219 672 341

87 PEDRA DO MINHO GRANITOS, LDA Trofa de Cima - Friestas - 4930 Valença Exploração
Tel. 251 913 50 / 914 29  Fax. 251 913 50

88 PEDRAMOCA - SOC.  EXTRACTIVA DE PEDRA, LDA. Pé de Pedreira - 2025-899 Alcanede Exploração
Tel. 243 400 6587400 465  Fax. 243 400 824

89 PEDREIRAS DE GRANITO DAS PEDRAS SALGADAS, LDA. Av. Nuno Álvares (Edif. Imperator  Flavius) Gal. Lj. 4 - 5400 Chaves Exploração
Tel. 276 333 981  Fax. 276 331 578

90 PEGÕES - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Quinta do  Falcão, 33-A - 2300 Tomar Expl. / Transf.
Tel. 249 381 879 / 381 783  Fax. 249 381 879

91 PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, S.A. Estrada do Paúl - Nabarro - 7160-999 Vila Viçosa Expl. / Transf.
Tel. 268 980 531  Fax. 268 980 534 / 214 871 123

92 POLIBLOCO IND. DE MÁRMORES, LDA. R. de 4 Moinhos, 177 - Malveira da Serra - 2750 Alcabideche Expl. / Transf.
Tel. 214 870 186 / 871 123 / 850 301  Fax. 214 871 123
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93 POLIGRANITO - EXP. E IND. E EXPORT. DE GRANITOS, LDA. Mourão, Maceira - 2715 Pêro Pinheiro Expl. / Transf.
Tel. 219 270 692  Fax. 219 279 084

94 POLIGRAVI - GRANITOS POLIDOS DE VISEU, LDA. Zona Industrial Mundão, Ap. 57 - 3500 Viseu Transformação
Tel. 232 921 298 / 9  Fax. 232 921 513

95 RAMIVAZ - MÁRMORES E GRANITOS, LDA. Alto da Na. Sra. da Conceição, 5450 Vila Pouca de Aguiar Expl. / Transf.
Tel. 259417 605  Fax. 259 439 254

96 REAL GRANITO, GRANITOS S.A. R. Visconde de Carnaxide 65A. 67 - 5001-909 Vila Real Expl. / Transf.
Tel. 259 309 260 / 259 309 269  Fax. 259 309 263 / 66

97 ROC - ROCHAS ORNAMENTAIS DA CERVEIRA, S.A. Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira - 4920 V. N. de Cerveira Transformação
Tel. 251 796 355 / 430 432  Fax. 251 796 354

98 SANCHES & BARATA, LDA. Estr. S. Domingos, 20 - 6005 Alcains Expl. / Transf.
Tel. 272 907 986  Fax. 272 907 377

99 SICRÉ - SOC. PORTUGUESA DE GRANITOS, LDA. Fação, Ap. 4 - 2716 Pêro Pinheiro Codex Transformação
Tel. 219 270 122  Fax. 219 270 358

100 SGV SOC. GRANITEIRA DE VALENÇA, LDA. Empreendimento Cidade Nova, Lt. 1 - 5o, SL. 78 - 4950 Monção Exploração
Tel. 251 824 875  Fax. 251 824 868

101 SINGRANOVA - EMPR. TRANSFORMADORA DE GRANITOS, LDA. Carvalhal (Alpalhão) - 6050 Nisa Expl. / Transf.
Tel. 245 742 129 / 742 224  Fax. 245 742 188

102 SOCIEDADE DE MÁRMORES CENTRAL TRANSMONTANA, LDA. Zona Industrial da Seara - 5400 Chaves Expl. / Transf.
Tel. 276 342 133  Fax. 276 342 754

103 SOCIEDADE DE PEDREIRAS DO MARCO Memorial - Alpendurada - 4575 Entre-os-Rios Exploração
Tel. 229 512 926 / 511 496  Fax.

104 SOTRAGAN - SOC. TRANSF. DE GRANITOS, LDA. Zona Industrial - Ap. 94 - 3400 Oliveira do Hospital Transformação
Tel. 238 605 754  Fax. 238 605 756

105 TRANSGRANITOS Telões 5450 - Vila Pouca de Aguiar Expl. / Transf.
Tel. 259 469 346  Fax. 259 469 347

Observação: Para informação mais circunstanciada e actualizada, consultar o anuário “INDÚSTRIA PORTUGUESA. ROCHAS ORNAMENTAIS E INDUSTRIAIS”, 
Ed. da ASSIMAGRA. 
Tel. 217 121 930  Fax 217 121 939.

Adaptado de doc. elaborado por Marília Veiga, I.G.M., em 05.02.98
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