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Prefácio

Quando em meados da década de 80 do Séc. XX as baixas cotações dos metais obrigaram a
indústria mineira nacional a iniciar uma longa época de contra-ciclo económico, a Tutela dos
recursos minerais teve clarividência de investir na promoção do potencial das rochas Portugue-
sas para fins ornamentais, alocando-lhe o melhor dos seus recursos em investigação, humanos e
materiais. Nessa época, com o lançamento do Volume I do Catálogo das Rochas Ornamentais Por-
tuguesas (1983), edição da então denominada Direcção-Geral de Geologia e Minas coordenada
por A. Casal Moura, Portugal ascende por competência própria a segundo país no mundo, a seguir
à Itália, a possuir um Catálogo sobre as características dos seus principais litótipos ornamentais.
O sucesso dessa iniciativa foi tal que, a partir de então se sucederam os Volumes II, III e IV, com-
pilando dados sobre cerca de 150 tipos de rochas diferentes, mármores, granitos, calcários e xis-
tos. Este trabalho pioneiro veio a mostrar-se um instrumento de grande valia para os industriais
nacionais e tornou-se obra de referência para a certificação de características e designações de
origem das rochas ornamentais portuguesas, divulgando a qualidade desses materiais pelos mer-
cados de todo o mundo, marcando presença continuada durante vários anos em feiras internacio-
nais, de Carrara, Los Angeles, Miami/Orlando, Munique e Nuremberga.

Já mais próximo do fim do Séc. XX, beneficiando da participação activa no Technical Commit-
tee 246 – Natural Stone do Comité Europeu de Normalização, a Instituição Pública foi mais uma
vez capaz de antecipar que o futuro imediato iria ser comandado pela entrada em vigor dos nor-
mativos comunitários, hoje designados por “Marcação CE de Produtos em Pedra Natural”. Assim,
na vigência do então Instituto Geológico e Mineiro e de novo sob a autoria e coordenação de A.
Casal Moura, surge a publicação da primeira Monografia – Granitos e Rochas Similares de Portu-
gal (2000) – reunindo, numa mesma obra, capítulos de divulgação científica a suportar capítulos
de natureza eminentemente tecnológica e apresentando, pela primeira vez em Portugal, especifi-
cações técnicas para a prescrição e para o dimensionamento de elementos de construção em
rocha natural. O ponto de vista principal destas Monografias consiste em defender que a melhor
promoção de um produto são os bons exemplos da sua utilização em obra e que toda a pedra
natural tem uma aplicação recomendada, devendo evitar-se as solicitações para as quais as suas
características não se adequam.  

A publicação da presente Monografia sobre os Mármores e Calcários Ornamentais de Portu-
gal, a segunda a ser dada à estampa, só foi possível com o patrocínio da CCDRCentro – Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, cuja visão estratégica da sua Gestão de
pronto vislumbrou na obra um bom instrumento de promoção de um importante recurso natural
que ocorre na sua área de jurisdição, e do CEDINTEC, instituição parceira do INETI que na obra
reconheceu o carácter de Bem Público cuja divulgação deveria ser apoiada.



Num momento em que a racionalização do Orçamento do Estado está na ordem do dia, a
publicação dos 4 Volumes do Catálogo e das 2 Monografias já disponibilizadas ao público vêm
mostrar como os dinheiros públicos podem ser criteriosamente aplicados e ser alavancas para o
desejado desenvolvimento da nossa indústria (mineral).

M.R. Machado Leite
Director do Laboratório (S. Mamede de Infesta)
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Nota do coordenador da edição

Com a publicação deste livro, chegámos ao fim de mais uma etapa das directrizes que traçá-
mos há anos e que se espera venham ao encontro de uma das muitas necessidades da Indústria
das Rochas Ornamentais Portuguesas, nomeadamente quanto à divulgação do conhecimento
actual e ao preenchimento de mais um espaço em prol da garantia que nós, Portugueses, pode-
mos dar do conhecimento mais que suficiente que possuímos sobre as pedras que exploramos.

A elaboração desta obra, em moldes ligeiramente diferentes do livro intitulado “Granitos e
Rochas Similares de Portugal”, anteriormente publicado, foi possível graças à preciosa colabo-
ração de diversos companheiros de trabalho de muitos anos que entendem a cordialidade e a
disponibilidade como elementos essenciais para que algo possa ser realizado - verdade que
temos como insofismável e que esperamos não ver futuramente esvaziada sem qualquer outra
alternativa.

Mas os colaboradores directos poderiam ter sido muitos outros, como se depreende da vasta
bibliografia existente sobre Rochas Ornamentais Portuguesas, corolário da sua esforçada dedi-
cação e repositório do muito conhecimento que têm divulgado. Afirmo que este livro, se lhes
merecer aceitação, também é deles, porque não nos é possível esquecer o seu contributo e o que
com eles aprendemos, sendo menos fácil discriminar quanto e com quem, tão vasto e diversifi-
cado é o seu Saber. 

Os autores dos diferentes capítulos esperam que esta publicação sirva, efectivamente, para
uma melhor compreensão dos assuntos referentes à nossa produção de mármores e de calcá-
rios ornamentais. Nela se focam temas diversos, desde a geologia, exploração, transformação,
caracterização, domínios de aplicação, etc., até à conservação do património construído. Em par-
ticular, deseja-se que constitua um útil instrumento de consulta para engenheiros, arquitectos,
prescritores e utilizadores das pedras carbonatadas, uma vez que fornece meios para a com-
preensão das suas características e para a sua adequada utilização. Indo ao encontro da actual
Directiva UE para os produtos de construção, também poderá servir de orientação para uma
qualificação preliminar das nossas pedras face às utilizações previstas.

Relevem-nos os leitores as repetições, ainda que breves, de noções idênticas em diversas
ocasiões, as quais não pudemos ou não quisemos evitar quando as julgámos oportunas em favor
de uma melhor compreensão dos assuntos abordados em cada um dos capítulos.

Cometendo, seguramente, uma discriminação que me desculparão, as minhas primeiras
palavras de apreço pelos apoios recebidos vão para o meu excelente amigo Dr. José Grade, a
quem me encontro ligado por muito particular entendimento desde os bancos da Universidade
e com o qual partilhei inesquecíveis e entusiásticos trabalhos dentro e fora da temática aqui tra-
tada, e para o dedicado Engº Rabaçal Martins, a quem a Indústria do Sector muito deve e ao qual
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é mais que justo que agradeça o desenvolvimento de muitas tarefas essenciais em prol do
conhecimento das Rochas Ornamentais Portuguesas. Lembrar o Dr. Giuseppe Manuppella tam-
bém se impõe, pelo que lhe é prestada uma singela homenagem em local próprio. E, como estas
coisas são “como as cerejas”, destaco, também com muito apreço, o proveitoso contributo do Dr.
Balacó Moreira, profissional com notáveis atributos e seu distinto colaborador na saga dos cal-
cários ornamentais e industriais portugueses. 

Mas não termino sem deixar, aqui, o meu tributo de gratidão ao Prof. Machado Leite, Direc-
tor do Laboratório do INETI em S. Mamede de Infesta, pelo seu profícuo empenhamento, e a
todos aqueles que me ajudaram e encorajaram, e foram tantos, que, se tivesse a veleidade de os
querer nomear a todos, dir-se-ia, com razão, que me teria esquecido de muitos deles.

A. Casal Moura







1
O mármore e o 
calcário na tradição
portuguesa nota breve

A. Casal Moura (ineti)
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A produção de mármores e de calcários no território continental de Portugal remonta já a
alguns séculos, conhecida como é a exploração de algumas das rochas carbonatadas aí ocorren-
tes durante o período da ocupação da Península Ibérica pelos Romanos - época de que datam as
suas primeiras utilizações fora das regiões produtoras. Com efeito, mármores da região de Estre-
moz-Vila Viçosa foram amplamente utilizados em diversas obras no sudoeste Peninsular (CEVA-

LOR, 1996; RABAÇAL MARTINS, 2004; BARRAL, 2005), inclusive, segundo a tradição, nos elementos
decorativos do palco do Teatro de Mérida, em Espanha, datado do ano 18 A.C..

Ainda relativamente ao período do domínio romano, e constituindo testemunho vivo da sua
presença na Lusitânia, chegaram até nós alguns monumentos, construções arquitectónicas e
elementos decorativos. Uma referência especial deverá ser feita às ruínas do chamado Templo
de Diana, em Évora, datado do século II D.C. - onde os capitéis das colunas graníticas, de estilo
coríntio, foram igualmente talhados em mármore - e aos requintados mosaicos em rocha calcá-
ria polícroma de Conimbriga, cidade romana erigida perto de Coimbra que, fundada no século II
A.C. e engrandecida nos tempos de Augusto, atingiu o seu apogeu entre os Séculos II e III da
nossa era e viria ser destruída pelo Suevos em 486. 

1.1 
Teatro de Mérida e pormenor da colunata (pág. anterior)
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O elevado nível arquitectónico destas obras, em que a pedra é o elemento mais nobre, dá-
nos uma demonstração real do alto padrão de vida atingido pelos romanos e da apurada sensi-
bilidade artística desse Povo.

Com o desenrolar dos tempos, continuaram a ficar bem marcados, em Portugal, os traços da
incessante e eficiente utilização da pedra calcária e do mármore, patenteada pelos variados
exemplos de construções fortificadas e de outros monumentos históricos e artísticos de épocas
mais ou menos remotas e pelas obras de engenharia, de arquitectura ou de escultura dos tem-
pos mais recentes. Na verdade, a beleza ornamental e as perspectivas de durabilidade da gran-
de variedade de tipos de mármores, calcários e brechas calcárias que abundam em vastas áreas
do território nacional fazem deles, ainda hoje, a matéria-prima preferida por arquitectos, enge-
nheiros, construtores civis, escultores, decoradores e canteiros para muitos dos seus trabalhos
mais emblemáticos.

Destacam-se, em particular, muitos dos castelos dos primeiros tempos da nacionalidade
erguidos em Coimbra, Leiria, Soure, Porto de Mós, Tomar, Santarém, Lisboa, etc., e muitos outros
monumentos importantes em rochas carbonatadas construídos ao longo de várias épocas e

1.3
Torre de Menagem do Castelo de Estremoz

1.2
Mosaicos polícromos de Conimbriga

1.4 a
Mosteiro dos Jerónimos: pormenor
da nave do templo
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mostrando, muitas vezes, a sobreposição de vários estilos arquitectónicos, como a Igreja de
Santa Cruz (Séc. XII, remodelada no Séc. XVI), a Sé Velha (Séc. XII) e o mosteiro de Sta Clara-a-
Velha (Séc. XIII-XIV), todos em Coimbra, os mosteiros de Alcobaça (Séc. XII) e da Batalha (Séc.
XIV-XV), este considerado como o mais refinado exemplar da arquitectura gótica em Portugal, o
Convento de Cristo (Séc. XV-XVII), em Tomar, de estilo manuelino tal como o magnífico mostei-
ro dos Jerónimos (Séc. XVI), cujo altar é envolvido por um semicírculo de 32 colunas de mármo-
re de Borba e Estremoz, e, ainda como exemplar relevante, o grandioso convento de Mafra (Séc.
XVIII). Para além deles, são de enumerar diversos palácios e muitas outras obras monumentais
e escultóricas com elevado significado histórico, cuja robustez, sumptuosidade ou valor orna-
mental e artístico patenteiam a evolução contínua do aprofundamento da arte de trabalhar o
mármore e o calcário em terras portuguesas, ao longo dos tempos.

A partir do século XV, as rochas carbonatadas portuguesas começaram a ter uma maior uti-
lização a nível internacional, sendo transportadas para África, Índia e Brasil na época da Expan-
são Portuguesa. Durante os séculos seguintes, deu-se um novo incremento na procura dos már-
mores para fins ornamentais, aparecendo agora embutidos e em associações policromáticas em
diversas obras de vulto nacionais e internacionais, como o Mosteiro do Escorial (Espanha) e
monumentos diversos em Roma e no Vaticano, Louvre e Versalhes, alguns deles considerados
como Património Mundial (MILHEIRO, 2003).

Sobretudo nas principais cidades do centro e do sul de Portugal e das antigas colónias, par-
ticularmente no Brasil, podem ser apreciados excelentes exemplares de obras em que foram uti-
lizados estes tipos de rochas nacionais, com finalidade profana ou religiosa, sendo de destacar,
dentre eles, a Baixa Pombalina, em Lisboa, majestoso conjunto urbanístico erigido na sequência
do terramoto de 1755, diversas basílicas, igrejas e estátuas, os pisos de calçada à portuguesa,
artesanais mas de tão belo efeito, bem como edifícios de tempos mais recentes em que é paten-
te a adequação da pedra carbonatada às modernas soluções arquitectónicas e às novas técni-
cas construtivas.

1.4 b
Mosteiro dos Jerónimos: 
pormenor da fachada
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É de referir, no entanto, que, em Portugal, a industrialização do sector das rochas ornamen-
tais não se fez senão a partir do século XIX e correspondeu, no fundo, a uma resposta ao incre-
mento da procura das rochas nacionais no comércio internacional. 

Hoje em dia, os mármores constituem o principal produto mineral português porque, como
nos tempos antigos, as suas qualidades naturais não passam despercebidas aos clientes mais
exigentes. De facto, transcenderam os limites da Península Ibérica e ganharam, de há muito, uma
preferência seleccionada em muitos países Europeus e do Oriente. Por seu turno, a facilidade de
exploração da maioria dos calcários portugueses, a abundância de reservas, o tamanho dos blo-
cos disponíveis e a sua grande homogeneidade textural e cromática têm permitido a oferta de
pedra ornamental de boa qualidade a preços favoráveis, pelo que, nas décadas mais recentes,
estas rochas têm vindo a ser muito reclamadas pelos principais mercados da Europa, da Améri-
ca e da Ásia. 

A modernização das indústrias extractiva e transformadora, que se processou especialmen-
te a partir da década de 70 do século XX como consequência primeira da abertura da economia
portuguesa ao exterior, contemplando a adopção de novos métodos de desmonte e de serragem

1.5
Torre de Belém

1.6
Arco da Rua Augusta 
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1.7
Centro Cultural de Belém
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e a utilização das mais recentes técnicas de transformação e de acabamento, tem contribuído
decisivamente para a geração de importantes mais-valias, úteis ao desenvolvimento regional e
à economia nacional, e para a manutenção e incremento da procura internacional que, tradicio-
nalmente, distingue as rochas ornamentais portuguesas.

Em concomitância com essa modernização, têm sido estudadas e lançadas estruturas
empresariais mais flexíveis e dinâmicas, permitindo a conveniente resposta do sector face ao
aumento da competitividade no mercado global, a fases de conjuntura económica adversa ou,
mesmo, a simples flutuações do mercado.

1.8
Imponente edifício moderno em pedra carbonatada



2
Geologia
Jorge Carvalho e Paulo Henriques (ineti)
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2.1 Introdução

Portugal, na sua área continental, é formado por três grandes unidades geológicas: o Maci-
ço Antigo, as Orlas Meso-Cenozóicas e as Bacias do Tejo e do Sado. 

No esboço geológico de Portugal continental apresentado na Figura 2.1, as formações geo-
lógicas são escalonadas, de modo simplificado, quanto à sua idade relativa. 

O Maciço Antigo ocupa cerca de dois terços do território e corresponde a parte de um anti-
go soco que compreende, essencialmente, séries dominantemente xistentas Pré-Câmbricas e
Paleozóicas, estas de idades compreendidas entre o Câmbrico e o Pérmico e em algumas das
quais se geraram massas de mármores. Encontra-se localmente coberto por depósitos detríticos
discordantes de idades Secundária (ou Mesozóica), Terciária (ou Cenozóica) e Quaternária, cuja
espessura não ultrapassa os 200-300 metros.

As séries xistentas do Maciço Antigo foram intruídas, durante fases de intenso magmatismo
relacionadas com as orogenias hercínica e alpina, por massas de rochas ígneas de natureza
diversa, predominando os granitos.

As Orlas sedimentares Meso-Cenozóicas formaram-se, a partir do Pérmico, nas margens
continentais a Oeste e a Sul da Península Ibérica, estando relacionadas com os fenómenos tec-
tónicos distensivos que deram lugar à abertura do Oceano Atlântico. Incluem os Períodos Triás-
sico, Jurássico e Cretácico da Era Mesozóica, durante a qual, com relevo para o Jurássico, teve
lugar a formação de espessas séries de calcários. Durante o Terciário (ou Cenozóico) a sedimen-
tação foi essencialmente de natureza arenosa e argilosa. Destacam-se as Bacias do Tejo e do
Sado, que resultaram da instalação de dois importantes golfos subdividindo a Orla Meso-Ceno-
zóica Ocidental durante o Terciário. Funcionaram como zonas de subsidência onde se deposita-
ram espessas sequências de sedimentos de natureza detrítica, com um máximo de 1400 m na
Bacia do Tejo. Nelas predominam níveis arenosos, mais ou menos grosseiros, com intercalações
conglomeráticas e argilosas, e calcários lacustres.
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2.1
Esboço geológico de Portugal continental. Escala aproximada de 1/5 000 000. SGP (Ed.)
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2.2 Geologia das áreas produtoras

Calcários e mármores são rochas semelhantes do ponto de vista químico-mineralógico,
tendo como constituinte principal o mineral calcite (carbonato de cálcio). Como resultado de pro-
cessos genéticos diferenciados, estas rochas distinguem-se pelos seus aspectos texturais, os
quais se repercutem em características estéticas e tecnológicas bem diferentes.

Os calcários são rochas de origem sedimentar, cuja formação está relacionada com proces-
sos de precipitação química e/ou bioquímica sob condições de pressão e temperatura idênticas
ou pouco diferentes das que actualmente ocorrem em alguns pontos da superfície da Terra.
Neles é comum a ocorrência de fósseis e de estruturas sedimentares diversas, reflectindo as
condições ambientais que presidiram à sua formação e que podem constituir atributos estéticos
importantes, em particular no que respeita a laminações sedimentares.

Os mármores derivam dos calcários por metamorfismo. A sujeição de rochas calcárias, por
efeito de processos tectónicos, a condições de elevada pressão e temperatura que normalmen-
te ocorrem a grandes profundidades no interior da crosta terrestre, conduz a uma completa
recristalização dos carbonatos, aparecimento de minerais de neoformação e obliteração das
estruturas primitivas. Assim, os mármores são também constituídos essencialmente por cristais
de calcite, mas neoformados. Dependendo da natureza dos calcários que lhes deram origem e
das condições de metamorfismo, os mármores podem ocorrer com as mais diferentes varieda-
des em função da granularidade ou tamanho dos grãos constituintes, em função da maior ou
menor orientação preferencial desses grãos e em função da sua mineralogia, a qual é reflexo da
maior ou menor pureza dos calcários originais. Este último aspecto é um dos principais factores
condicionadores da grande variedade de cores que os mármores podem ostentar.

Quanto às quantidades de mármores e calcários extraídas e à evolução da produção, reme-
temos o leitor para o Capítulo 9, onde esses elementos são circunstanciadamente apresentados
e comentados.

2.2
Microfotografias de a) calcário ornamental (Moca creme) e b) mármore ornamental (Rosa venado), sendo notáveis as diferenças entre ambos
embora se trate de rochas com composição química e mineralógica semelhante

a) b)
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2.2.1 Mármores

Em Portugal, podemos encontrar mármores principalmente no Maciço Antigo da região
alentejana, integrados em terrenos da Zona de Ossa-Morena (LOTZE, 1945), nomeadamente no
Sector de Estremoz – Barrancos e no Sector Montemor – Ficalho (OLIVEIRA et al., 1991) (Figura
2.3). Apesar destes mármores evidenciarem maior expressão no Anticlinal de Estremoz (Sector
de Estremoz – Barrancos), ocorrem também em diversas outras estruturas dos sectores Monte-
mor – Ficalho e Maciço de Beja, nomeadamente Ficalho – Moura, Viana do Alentejo – Alvito,
Escoural, Serpa, e Trigaches. 

Neste três sectores, os mármores ocorrem integrados em Complexos Vulcano-Sedimentares
(respectivamente de Estremoz e de Ficalho – Moura) que, apesar das diferenças de local para
local, apresentam uma sequência litoestratigráfica similar, sendo essencialmente constituídos
por mármores, xistos e intercalações de rochas vulcânicas. A sua datação tem sido alvo de con-
trovérsia, principalmente devido à escassez de dados de natureza bioestratigráfica e geocrono-
lógica. No que respeita aos aflorantes no anticlinal de Estremoz, os mais bem conhecidos devi-
do à sua importância económica, têm sido consideradas datações desde o Câmbrico inferior
(CARVALHO et al., 1971) até, mais recentemente e segundo SARMIENTO et al., 2000, Silúrico (superior?)
– Devónico.

Os mármores do Alentejo, em particular os provenientes da região Norte Alentejana conhe-
cida por Anticlinal de Estremoz, têm sido explorados, desde a antiguidade, como recurso geoló-
gico de inegável importância. 

2.3
Divisões tectono-estratigráficas da Zona de Ossa – Morena com localização das estruturas produtoras de mármores
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O Anticlinal de Estremoz (Figura 2.4) é uma estrutura resultante da actuação de duas fases
de deformação da Orogenia Hercínica com cerca de 42 Km de comprimento por 8 Km de largu-
ra e direcção NW-SE, em que os mármores afloram em aproximadamente 27 Km2. É o principal
centro nacional de exploração de mármores e um dos mais importantes a nível internacional. Os
principais núcleos de exploração são: Cruz dos Meninos/Glória, no concelho de Estremoz; Car-
rascal/Encostinha, no concelho de Borba; Vigária/Monte d’El Rei, Pardais, Lagoa e Nora, no con-
celho de Vila Viçosa.

Apesar de, nesta região, a topografia relativamente plana e a abundante cobertura de solo
não serem muito propícias à ocorrência de afloramentos com grande exposição, os mármores
beneficiam de singulares condições de observação devido ao vastíssimo conjunto de pedreiras
distribuídas por todo o anticlinal, inactivas ou em laboração, que são autênticas “janelas geoló-
gicas”, algumas atingindo actualmente 140 m de profundidade (Figura 2.5).

2.4
Carta Geológica do Anticlinal de Estremoz, simplificada (adaptado de MOREIRA e VINTÉM, 1997)



2.5
Pedreira de mármore no Anticlinal de Estremoz
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Devido à complexa estrutura geológica que os afecta, com duas fases de dobramento bem
marcadas a que se sobrepõe a deformação frágil, os mármores afloram de modo descontínuo e
podem ocorrer a grandes profundidades, na ordem das centenas de metros, criando condições
para a exploração em lavra subterrânea. Este tipo de exploração tem sido tentado localmente
como forma de melhorar o aproveitamento económico deste vasto recurso, na ordem de milhões
de toneladas, e, simultaneamente, gerar impactes menos significativos sobre o ambiente.

Os “Mármores de Estremoz” apresentam excelentes características físico-mecânicas e ele-
vada beleza estética, razões pelas quais a sua utilização é apreciada desde os tempos de ocupa-
ção da Península Ibérica pelo Império Romano. Apresentam normalmente grão fino a médio e
cor branca, creme, rosa, cinzenta ou negra, podendo exibir uma interminável variedade de con-
jugações de cores e vergadas (por exemplo, branco com vergada rosa, creme com vergada cin-
zenta, rosa com vergada verde, etc.). As variedades de mármore rosa são dignas de destaque
devido à sua qualidade, beleza e raridade a nível internacional. Localmente, são extraídos blocos
de mármore branco ou creme, de grão médio, de superior qualidade e por isso mesmo utilizados
em estatuária. A qualidade destes mármores, por vezes excepcional, é também comprovada
pelos elevados preços a que os melhores blocos são comercializados e pelo grande volume de
rocha explorada, contribuindo significativamente para a posição de relevo que Portugal ocupa a
nível da produção mundial de rochas ornamentais.

No que respeita às restantes regiões produtoras de mármores, há a destacar em primeiro
lugar a região de Viana do Alentejo - Alvito pela singularidade de cores e padrões estéticos que
os mármores aqui ostentam. Afloram nos flancos de uma estrutura antiforma que se estende
desde Viana do Alentejo, a Norte, até Alvito, a Sul, ao longo de aproximadamente 7,5 km2 (Figu-
ra 2.6). Estes mármores, de granularidade média a grosseira, apresentam em geral uma alter-
nância entre bandas claras (brancas, cinzentas, verdes, amarelas e rosadas) e escuras (verdes e
cinzentas escuras), provavelmente relacionadas com o bandado original (sedimentar) mas tam-
bém com o metamorfismo. Por vezes, estas bandas evidenciam a sobreposição de duas fases de
dobramento, razão para a singularidade dos padrões estéticos que exibem.

Os mármores provenientes deste centro de exploração apresentam-se, por vezes, bastante impu-
ros ou mesmo alternantes com bandas de metadolomias ou de rochas calcossilicatadas. Tal tem vindo
a condicionar o seu aproveitamento ornamental e contribuído para o declínio da sua exploração.

No concelho de Beja, na zona de S. Brissos, ocorrem os mármores do chamado núcleo de
Trigaches. Apresentam cor cinzenta, por vezes com laivos cinzentos-escuros, e grão grosseiro a
muito grosseiro. Tal como no núcleo de Viana do Alentejo, também aqui a exploração se encon-
tra actualmente bastante reduzida.

Na região de Ficalho, concelho de Serpa, ocorrem mármores de cor branca anilada com ver-
gadas e manchas de tons esverdeados e cinzento-azulados, de grão fino, e de cor esverdeada
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2.6
Carta litoestratigráfica temática do Anticlinal Viana do Alentejo – Alvito (HENRIQUES, 2001)
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com vergadas de tonalidade verde mais acentuada, de grão fino a médio. São conhecidos pelas
variedades Branco Ficalho e Verde Ficalho, respectivamente. Nas proximidades da sede de con-
celho, junto ao Monte de Dª Brites, ocorre a variedade Verde Serpa, com granularidade média e
cor cinzenta-esverdeada clara com leve tonalidade azulada e manchas calcíticas esbranquiça-
das. Em ambos estes locais, a exploração é actualmente efectuada de forma exporádica.

2.2.2 Calcários

A ocorrência de rochas calcárias em Portugal verifica-se fundamentalmente nas chamadas
Orlas Meso-Cenozóicas Ocidental e Meridional ou Algarvia (ver Figura 2.1). Os principais centros
produtores para fins ornamentais localizam-se no Maciço Calcário Estremenho, que se enquadra
no contexto paleogeográfico da Orla Ocidental (Figura 2.7), onde durante o Jurássico se depo-
sitaram espessos depósitos de rochas calcárias. É uma região montanhosa sobrelevada relativa-
mente às circundantes por efeito de fenómenos tectónicos compressivos iniciados há cerca de
20 milhões de anos e que se seguiram à abertura do Oceano Atlântico.

2.7
Enquadramento dos principais centros produtores de rochas ornamentais no MCE (adaptado de CARVALHO et al., 2003)
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Os calcários que ocorrem no Maciço Calcário Estremenho distribuem-se, em termos de ida-
des, desde o Jurássico inferior ao superior, realçando-se os do Jurássico médio por serem o prin-
cipal alvo de exploração para fins ornamentais iniciada em meados do século passado e com um
forte incremento a partir da década de 80. De um modo geral, são calcários de tons cremes cla-
ros e de granularidade fina a grosseira em que se distingue uma grande variedade de elementos
constituintes, em proporções diversas, desde oólitos a fragmentos fósseis, aglutinados numa
matriz essencialmente esparítica, ou seja, formada por cristais translúcidos de calcite. Ocorrem
em bancadas maciças, de espessura métrica, pouco deformadas e dispostas de modo sub-hori-
zontal. No interior das bancadas, é frequente verificar a ocorrência de estruturas sedimentares
planares, com particular destaque para estratificação entrecruzada, o que pode contribuir para
o aumento do valor estético das rochas.

Os principais núcleos de exploração no Maciço Calcário Estremenho são os de Pé da Pedrei-
ra, Codaçal, Moleanos, Salgueiras (Arrimal), Fátima e Cabeça Veada. Estudos geológicos detalha-
dos destas áreas têm suportado uma adequada avaliação e valorização das suas potencialida-
des, como forma de apoio à actividade extractiva e contribuindo para ordenamento do territó-
rio. A área de Pé da Pedreira (Figura 2.8) é a mais relevante desta região e dela são provenien-
tes as variedades Moca Creme e Relvinha. Fazem parte do lote das principais variedades comer-
ciais do MCE, onde se incluem, ainda, o Semi Rijo, o Vidraço de Moleanos e o Alpinina. Estima-se
em largas dezenas de milhões de toneladas a totalidade de recursos disponíveis. Destaque,
ainda, para um pequeno núcleo imediatamente a Sul da povoação de Pé da Pedreira (concelho
de Santarém), pelo forte desenvolvimento que tem tido recentemente e onde é explorada a
variedade conhecida por Azul Valverde. Trata-se de um calcário datado do Jurássico superior
que se evidencia dos restantes pela cor cinzenta ligeiramente azulada que ostenta e que aflora
junto ao encosto com um filão dolerítico bastante alterado. Caracteriza-se por uma baixa pro-
porção de elementos granulares relativamente ao cimento que os aglutina e que, nesta varieda-
de, é de natureza microesparítica e micrítica, ou seja, constituído por cristais calcíticos de redu-
zidas a extremamente reduzidas dimensões.

Para além do Maciço Calcário Estremenho, outras regiões do país têm contribuído para a
produção de calcários ornamentais, embora actualmente denotem, por razões várias, forte
declínio. Estão nesta situação os núcleos de extracção da região de Pero Pinheiro, a Norte de
Lisboa, e os de São Brás de Alportel – Tavira, na região Algarvia.

Na região de Pero Pinheiro, o grupo principal de afloramentos de calcários ornamentais
localiza-se entre as povoações de Lameiras e Negrais, donde provêm algumas das mais tradi-
cionais rochas ornamentais portuguesas, nomeadamente o Lioz, o Amarelo de Negrais, o
Encarnado de Negrais, o Encarnadão de Lameiras e o Abancado. São calcários de idade Cre-
tácica, bioconstruídos e bioclásticos, ou seja, resultantes da consolidação de estruturas cora-



2.8
Mapa geológico temático da Área de Pé da Pedreira e corte geológico E – W 
(adaptado de CARVALHO, 1997)
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líferas em conjunto com outros restos fósseis. O seu elevado valor económico deriva, não só
das cores vivas que ostentam e da sua comprovada durabilidade, como também das baixas
taxas de produção actuais.

A actividade extractiva nesta região ocorreu em duas fases temporais distintas, bem marca-
das. Uma fase antiga, que começou há pelo menos 6 séculos, conforme evidenciado pelo uso
destas pedras nos antigos edifícios, igrejas e monumentos da região de Lisboa, dos quais se des-
taca o emblemático Convento de Mafra, pelo seu carácter impulsionador no uso desta pedra, e
de que resultaram pedreiras de grandes dimensões. Face à forte expansão urbanística nesta
região, a maioria está actualmente inactiva. Recentemente e perante uma fase de edificação de
novos edifícios públicos de grandes dimensões, verificou-se um ressurgimento da actividade
extractiva, particularmente incidente sobre as muito apreciadas variedades de Encarnado.

No que respeita às potencialidades futuras da região de Pêro Pinheiro, embora a existência
de recursos na ordem dos 5 milhões de toneladas seja bastante atractiva, a pressão urbanística
continua muito forte, pelo que é bastante limitativa da actividade.

2.9
Pedreira de calcário ornamental no Maciço Calcário Estremenho
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Da região Algarvia provêm três variedades de calcários ornamentais conhecidas por Brecha
Pérola, Brecha Avermelhada e Brecha Acinzentada mas que ultimamente têm vindo a ser comer-
cializadas sob a única designação de Brecha Algarvia, dadas as suas semelhanças e os baixos
valores de produção. Estes calcários calciclásticos e bioclásticos, impropriamente designados
por “brechas”, resultam fundamentalmente da acumulação de fragmentos fósseis e fazem parte
de uma unidade litológica denominada Formação da Cabeça, datada do Jurássico superior, que
aflora entre as regiões de São Brás de Alportel e Tavira (Figura 2.10).

Actualmente, as explorações desta área estão restritas a dois núcleos de pequenas dimen-
sões: um na área da Mesquita, concelho de São Brás de Alportel, e outro na área de Santo Estê-
vão, concelho de Tavira. Embora os recursos existentes sejam na ordem das dezenas de milhões
de toneladas, a produção tem vindo a decrescer bastante nos anos mais recentes.

2.10
Mapa geológico esquemático de enquadramento da Brecha Algarvia (adaptado de MANUPPELLA et al., 2000)
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Giuseppe Manuppella
In memoriam

Não previam os autores deste capítulo virem a encarregar-se de o elaborar, uma vez que o
Dr. Giuseppe Manuppella, com a boa vontade e a amizade com que sempre os distinguiu, se tinha
prontificado para o fazer.

Mas... “o Homem põe e Deus dispõe” e quis o incontornável destino que os seus propósitos
se não concretizassem. Assim, optaram pela alternativa de recolher elementos do seu extenso
trabalho de caracterização petrográfica e enquadrá-los num texto que, convenientemente, os
suportasse.

Necessariamente, o capítulo ficou mais pobre, tanto quanto o estudo das rochas carbonata-
das ficou com o desaparecimento de tão qualificado vulto da nossa Ciência.

Italiano de origem, cedo veio para Portugal acompanhando a família (seu pai, um erudito, foi
Professor Catedrático das Universidades de Lisboa e de Coimbra e Doutorado Honoris-Causa por
esta última) e se tornou tanto ou mais português que italiano por força da sua plena integração
na nossa sociedade.

De muito novo, pouco após se ter licenciado na Universidade de Milão, passou a trabalhar
nos Serviços Geológicos de Portugal, colaborando, entre outros, com o Dr. Georges Zbyszewski,
e paulatinamente se tornou uma referência para o Jurássico português, que cartografou e reviu
com o interesse de um verdadeiro investigador. Esse interesse levou-o a associar-se ao então
Serviço de Fomento Mineiro, não apenas com o intuito de desenvolver aspectos práticos da Geo-
logia, mas porque lhe era proporcionada a possibilidade da execução das sondagens de que
necessitava para conhecer as séries sedimentares objecto do seu interesse e sobre as quais dei-
xou extensíssima obra escrita e cartográfica.

E, através dessa cumplicidade, vieram os seus colegas do Fomento Mineiro, e do posterior-
mente criado IGM, a beneficiar do seu saber e a tê-lo na conta de um imprescindível consultor,
aliás sempre disponível, em tudo quanto a rochas calcárias dissesse respeito.

Saudoso Manu: 
Aqui fica o manifesto da tristeza dos teus amigos e colegas e a homenagem dos autores.

Que Deus te tenha em bom lugar!
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3.1 Introdução

A caracterização petrográfica de uma rocha ornamental faz-se, habitualmente, por exame
macroscópico e microscópico e tem por finalidade a sua descrição em termos de estrutura, tex-
tura, composição mineralógica, classificação petrográfica e, bem assim, evidenciar todas as carac-
terísticas que poderão influenciar o respectivo comportamento mecânico e a sua durabilidade.

O estudo macroscópico realiza-se por observação visual de amostras de rocha (com o auxí-
lio de uma lupa, se necessário) e consiste na descrição da respectiva cor, estrutura, composição
mineralógica fundamental e tamanho de grão, e em evidenciar, em particular, a presença de des-
continuidades no seio da massa rochosa (fissuras abertas ou preenchidas, poros e cavidades),
grau de alteração da rocha, presença de macrofósseis, se existentes, e outras características
importantes do ponto de vista de padrão ornamental.

O estudo microscópico faz-se a partir de lâminas delgadas, examinadas ao microscópio pola-
rizante. Se se tratar de rochas anisotrópicas, caso frequente nos mármores e calcários, devem
ser observadas, pelo menos, duas lâminas delgadas, uma delas obtida paralelamente ao leito de
pedreira ou ao plano de estratificação e, a outra, perpendicularmente a esses planos.

A observação microscópica permite precisar as observações macroscópicas, nomeadamen-
te quanto à textura, identificação dos minerais constituintes das rochas e suas proporções rela-
tivas, tamanho, forma, orientação e distribuição dos grãos, e determinação do tipo ou tipos de
alteração mineralógica eventualmente presentes. Nas rochas calcárias, torna-se importante,
ainda, a descrição pomenorizada da matriz e a identificação e caracterização dos microfósseis
que fazem parte da estrutura de algumas delas. Um exame microscópico circunstanciado tam-
bém deve ter em especial atenção a distribuição, tamanho, forma e distribuição dos poros, varia-
ções de matriz, microdeformações, microcavidades, microfissuras abertas ou preenchidas e a
presença de filonetes, precisando a natureza do material de preenchimento das fissuras e do que
constitui os veios. 

As observações microscópicas são, frequentemente, complementadas por determinações
mineralógicas auxiliares utilizando a difracção raios-X e a análise química.

Propriedades como a resistência mecânica à compressão ou à flexão, ao choque, ao desgas-
te, etc., bem como a durabilidade e o valor estético das rochas ornamentais estão intrinseca-
mente relacionadas com a sua composição mineralógica, tonalidade, arranjo textural dos ele-
mentos que as constituem, tamanho dos grãos, presença de bandas, venados e/ou vergadas,
dobramentos, microfissurações, alterações mineralógicas, etc., características essas que variam
com os diferentes tipos petrográficos e podem ser fácil e convenientemente definidas por
microscopia óptica. 
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3.2 Mármores 

3.2.1 Conceitos gerais sobre metamorfismo

As rochas eruptivas, sedimentares e, mesmo, as rochas metamórficas preexistentes, quan-
do submetidas a condições físico-químicas de pressões e temperaturas diversas daquelas em
que foram geradas, por acção de processos geológicos com actuação de forças tectónicas que
determinam enrugamento e espessamento da crusta, afundimento em zonas de fracturação ou
em zonas de colisão de placas tectónicas, etc., ou por contacto com massas ígneas intrusivas,
sofrem modificações mineralógicas e texturais importantes, no estado sólido, como resposta às
novas condições a que ficam sujeitas. As rochas metamórficas resultantes são, assim, caracteri-
zadas por texturas, estruturas e composição mineralógica que reflectem a composição da rocha
original e o tipo e grau de metamorfismo que sofreram. 

Com efeito, como consequência da acção dos agentes de metamorfismo - temperatura e
pressão hidrostática ou dirigida (Figura 3.1) - e da actuação de fluidos circulantes e do factor
tempo, as rochas preexistentes sofrem as chamadas transformações metamórficas, que se tra-
duzem principalmente pela recristalização global da rocha, formação de novos minerais estáveis
a outras pressões e temperaturas a partir dos minerais pré-existentes, disposição paralela ou
sub-paralela dos minerais alongados ou tabulares, esmagamento dos constituintes, dobramen-
tos, etc. O agente tempo é determinante para a amplitude das transformações induzidas pelos
outros agentes de metamorfismo.

Consoante o predomínio relativo das condições P/T (gradiente metamórfico), das deforma-
ções mecânicas da recristalização das rochas e do enquadramento tectónico em que se desen-
volveram essas acções, considera-se que as rochas metamórficas se originaram por um dos pro-
cessos seguintes: 

- metamorfismo de contacto ou termal – em geral, origina recristalização nas formações
adjacentes a uma instrusão ígnea, sem produzir reorientação significativa dos cristais da rocha
encaixante. As transformações metamórficas induzidas são essencialmente resultado da eleva-
ção de temperatura causada pela intrusão do material magmático e, eventualmente, pela acção
de fluidos dele provenientes (Figura 3.2).

O metamorfismo de contacto ocorre numa estreita auréola à volta da intrusão magmática e
vai diminuindo gradualmente com a distância a essa intrusão, acabando por se passar à rocha não
afectada pelo metamorfismo. A recristalização da rocha encaixante será, pois, sempre mais acen-
tuada nas proximidades da intrusão ígnea. O metamorfismo de contacto e a alteração metasso-
mática são, muitas vezes, mais extensivos nas rochas carbonatadas, em geral mais reactivas.

3.1
Efeitos das pressões hidrostática e dirigida na textura das rochas metamórficas. A acção de pressões dirigidas determina, em geral, a formação
de texturas planares
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- metamorfismo regional - é caracteristicamente desenvolvido em áreas extensas, onde
rochas preexistentes foram sujeitas a enterramento profundo e/ou a movimentos de dobramen-
to responsáveis pela formação de cadeias de montanhas. Tem lugar em zonas onde, por vários
processos, as rochas da crusta são carreadas em profundidade, dobradas ou esmagadas e
sofrem a acção de temperaturas elevadas e pressões (hidrostáticas e/ou dirigidas) muito impor-
tantes. É o tipo de metamorfismo que se desenvolve nas áreas geossinclinais, onde espessas
pilhas de rochas são depois comprimidas e deformadas com formação de cadeias de montanhas.
As rochas que sofreram condições de altas pressões e/ou elevadas temperaturas também
podem ser trazidas para próximo da superfície ou para a superfície e sofrerem ajustamentos
mineralógicos e texturais que originam efeitos metamórficos retrógrados.

O esquema da Figura 3.3 pretende mostrar a evolução dos materiais rochosos afectados
por um dos processos conducentes a este tipo de metamorfismo, desde a fase de sedimentação
e compactação dos sedimentos (A), seguida do seu afundimento, compressão, enrugamento e
espessamento da crusta (B), metamorfização, fusão parcial das rochas originando fenómenos de
vulcanismo e de intrusão magmática (C), até uma etapa final (D) de afloramento das rochas

3.3
Representação esquemática da evolução dos materiais rochosos na crusta, onde se evidencia um dos principais processos conducentes a meta-
morfismo regional (modificado de FERREIRA, 1972)

3.2
Formação de alguns tipos de rochas metamórficas numa auréola de metamorfismo de contacto. Os diferentes tipos de rochas gerados depen-
dem da natureza da rocha original e do grau de aquecimento sofrido (RAMOS, 1992)
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metamórficas e das intrusões ígneas plutónicas por acção dos agentes de erosão. Um processo
deste tipo pode demorar uns 150 milhões de anos!

Os mármores, os xistos e os gnaisses são os principais tipos de rochas metamórficas uti-
lizadas com fins ornamentais. Outro tipo de rochas com importância do ponto de vista orna-
mental, geralmente originadas por metamorfismo regional, são as rochas verdes. Dentre
estas, destacam-se os serpentinitos, rochas essencialmente constituídas por silicatos magne-
sianos e em geral decorrentes de metamorfismo de rochas ígneas básicas ou ultrabásicas,
constituídas dominantemente por serpentina (antigorite + crisótilo) e contendo, ainda, óxidos
de ferro ou de ferro e titânio, cromite, talco, magnesite, entre outros minerais acessórios. Pelo
facto de se tratar de uma rocha silicatada, o Serpentinito de Donai encontra-se descrito, por
meras razões de índole comercial, no livro “Granitos e rochas similares de Portugal”, publica-
do pelo IGM no ano de 2000.

3.2.2 Textura dos mármores, no contexto das rochas metamórficas

Em geral, as acções metamórficas acarretam, como já foi dito, a deformação e a génese de
novas estruturas e de novos minerais nos materiais rochosos. 

Neste contexto, e na dependência da composição mineralógica da rocha inicial e do grau de
intensidade dos agentes tectónicos em acção, os mármores, tal como muitas outras rochas
metamórficas, são, em muitos casos, estruturalmente caracterizados por apresentarem folea-
ções, lineações, clivagens e dobramentos.

As texturas microscópicas das rochas metamórficas são numerosas e complexas. Em primei-
ra aproximação, poderemos reparti-las em dois grupos fundamentais:

a) Texturas cristaloblásticas - são directamente resultantes de neoformação e recristaliza-
ção e/ou crescimento dos minerais originados pelo metamorfismo.

b) Texturas cataclásticas – são devidas ao esmagamento dos minerais recristalizados, por
acção de tensões geralmente tardias relativamente ao metamorfismo.

Dentre as texturas cristaloblásticas mais comuns nas rochas ornamentais portuguesas de
origem metamórfica, distinguem-se as texturas granoblásticas, as mais características dos már-
mores (Figura 3.4), em que os minerais neoformados são granulares, isométricos e justapostos,
em geral sem orientação preferencial.

3.2.3 Mineralogia e classificação dos mármores

Consoante o tipo de rocha original, cada grau de metamorfismo (função da pressão e tem-
peratura a que se processa a acção metamórfica e da quantidade e natureza dos fluidos circu-
lantes) é caracterizado pela formação de minerais índice. 

O metamorfismo de calcários e dolomitos, que pode ocorrer tanto a temperaturas baixas
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como a temperaturas elevadas, quer por contacto quer por metamorfismo regional, dá lugar a
rochas metamórficas caracterizadas pelo predomínio de carbonatos recristalizados, às vezes
acompanhados por sílica ou silicatos de Ca e/ou de Mg em proporções variadas (ver Figura 3.5).

Os mármores mais puros denominam-se calcíticos, dolomíticos, dolomito-calcíticos ou calci-
to-dolomíticos, em função das proporções relativas de calcite e de dolomite (Quadro 3. I). 

Classificação Calcite Dolomite

Mármore calcítico ≥ 90 % < 10 %

Mármore calcito-dolomítico < 90 a ≥ 50 % ≥ 10 a < 50 %

Mármore dolomito-calcítico < 50 a ≥ 10 % ≥ 50 a < 90 %

Mármore dolomítico < 10 % ≥ 90 %

Quadro 3.I – Classificação dos mármores em função do respectivo conteúdo em calcite e dolomite

3.5
Diagrama simplificado de classificação das rochas metamórficas em função dos principais componentes mineralógicos, onde se encontra defi-
nido o domínio dos mármores sensu latu e sensu strictu (modificado da EN 12670:2001)

3.4
Mármore, rocha 
metamórfica com textura
granoblástica resultante 
da completa recristalização
de uma rocha calcária
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Consoante a composição da rocha original e o grau de metamorfismo a que foi submetida,
os mármores podem apresentar alguns minerais índice, que incluem biotite, clorite, serpentina,
anfíbolas (tremolite-actinolite), horneblenda, piroxenas, granada, etc., quando as condições
variam de baixo a elevado grau.

A presença de alguns destes e de outros minerais acessórios é a principal causa da colora-
ção dos mármores. A presença de clorite ou serpentina confere à rocha (ou a parte dela) tonali-
dade esverdeada; a grafite, cor acinzentada ou azulada; a hematite, cor rosada; e os compostos
de manganés, tonalidades violáceas. Assim, de um modo geral, se a rocha original for um calcá-
rio muito puro poderá formar-se, por metamorfismo, um mármore branco; se a rocha original
for, como frequentemente acontece, um calcário impuro (com matéria orgânica, pirite, limonite
ou minerais silicatados) ou um calcário margoso ou dolomítico, etc., poderá formar-se um már-
more acinzentado, acastanhado, rosado, creme, verde ou gerarem-se mármores com venados ou
vergadas xistentas ou de outra natureza.

3.2.3.1 Composição mineralógica dos mármores portugueses
Lançando mão dos estudos de caracterização mineralógica dos mármores nacionais, cujos

resultados constam do Catálogo de Rochas Ornamentais Portuguesas (I.G.M., 1983/84/85 e 95), veri-
fica-se que eles são predominantemente constituídos por calcite (a dolomite é subordinada ou está
ausente), sendo acessórios (em regra não ultrapassando os 5 %) ou vestigiais os seguintes minerais:
quartzo, moscovite, sericite, clorite, dolomite, biotite, piroxenas (diópsido, em particular, e ocasional-
mente volastonite), anfíbolas (tremolite, em especial), feldspatos e minerais opacos diversos. 

O Quadro 3.II sintetiza a composição mineralógica média dos mármores das principais
regiões produtoras de Portugal:

Área de Estremoz - Borba - Vila Viçosa (36 amostras)

Mineral % Notas

Calcite 90 – 100 27 amostras continham 99 a 100 % de calcite

Dolomite 0 - 10 presente em 6 das amostras

Quartzo 0 - 2 ocorre em 34 amostras 

Moscovite e/ou sericite < 1 ocorrem em 14 amostras

Biotite vestígios ocorre em 2 amostras 

Feldspato vestígios ocorre em 2 amostras 

Turmalina vestígios ocorre em apenas uma das amostras

Zircão, apatite, esfena, clorite, 

matéria carbonosa, óxidos de ferro 

hidratados e minerais opacos < 1 ocorrem em algumas das amostras 



Áreas de Viana do Alentejo e Escoural (7 amostras)

Mineral % Notas

Calcite 80 - 100 apenas uma das amostras continha menos de 95 % de calcite

Dolomite 0 - 18 apenas uma das amostras continha mais de 2 % de dolomite

Quartzo 0 - 2 bastante comum 

Piroxena  < 1 ubíqua 

Mica, clorite, anfíbola (tremolite-actinolite), 

esfena, epídoto, vesuvianite, feldspatos 

e minerais opacos vestígios ocorrem em algumas das amostras

Área de Beja (Ficalho, Serpa e Trigaches) (6 amostras)

Mineral % Notas

Calcite 94 - 100 apenas uma das amostras continha menos de 95 % de calcite

Moscovite vestígios apenas uma das amostras continha mais de 2 % de moscovite

Clorite vestígios presente apenas nos mármores com tons verdes

Anfíbola (tremolite-actinolite) vestígios presente apenas em uma das amostras

Quartzo, feldspatos, epídoto, esfena, zircão

e minerais opacos 0 - 3 ocorrem em algumas das amostras

Quadro 3.II - Composição mineralógica média dos mármores das principais regiões produtoras de Portugal

3.2.3.2 Nomenclatura e classificação petrográfica dos mármores 
Habitualmente, a classificação petrográfica das rochas metamórficas baseia-se na combina-

ção de critérios texturais e composicionais. No caso concreto dos mármores, a respectiva desig-
nação petrográfica está sobretudo relacionada com a sua composição mineralógica fundamen-
tal (calcite ou dolomite e suas proporções relativas), mas muitas vezes utilizam-se os minerais
acessórios ou os minerais índice para melhor os definir, como por exemplo, mármore clorítico ou
sericítico, mármore com piroxenas, mármore com tremolite, etc. 

Em muitos casos, a composição mineralógica essencial dos mármores proporciona algumas
indicações sobre a sua textura. Por exemplo, se ocorrem mármores constituídos, fundamental-
mente, por carbonatos bem cristalizados, infere-se que possuem textura granoblástica e as
rochas correspondentes designam-se simplesmente em função dos minerais principais (mármo-
re calcítico, mármore dolomítico, etc.), apenas complementados com o nome de alguns dos
minerais acessórios, se muito característicos. Não esqueçamos, porém, que alguns mármores
famosos são comercialmente conhecidos pelo nome das localidades geográficas onde são
extraídos, casos excepcionais em que ao nome da rocha imediatamente associamos indicações

43



sumárias sobre a sua textura e composição mineralógica (por exemplo, mármore de Carrara,
mármore branco de Estremoz, mármore verde de Viana do Alentejo, etc.).

Na sua quase totalidade, os mármores ornamentais portugueses são, como já foi referido,
mármores calcíticos (apenas dois deles são mármores calcito-dolomíticos) e apresentam, sem-
pre, textura granoblástica, por vezes sacaróide. A maioria é de grão médio, vários são de grão
fino ou fino a médio e, mais raramente, de grão grosseiro. Nalguns deles, observa-se a existên-
cia de zonas de granulado médio alternando com faixas de granularidade fina ou, com muito
menos frequência, de granulado grosseiro. Em raros casos, os grãos de calcite evidenciam micro-
deformação tectónica e/ou clivagem dupla.

Na Figura 3.6, apresentam-se aspectos macroscópicos e microscópicos típicos de diversos
mármores portugueses e a respectiva descrição petrográfica.

3.3 Rochas calcárias 

3.3.1 Aspectos gerais

Conforme foi circunstanciadamente referido no capítulo dedicado à geologia (Capítulo 2), os cal-
cários são rochas sedimentares compostas por mais de 50 % de carbonato de cálcio, podendo ser
formados por processos inorgânicos (precipitação química) ou orgânicos (por acumulação de partí-
culas provenientes da maior ou menor fragmentação de estruturas orgânicas carbonatadas, como
conchas, esqueletos, carapaças, etc., ou da sua consolidação in situ, como nos calcários recifais). 

Em consequência, podem ser constituídos por elementos não detríticos, resultantes de pre-
cipitados químicos e bioquímicos, ou pela associação, em proporções variadas, de elementos
clásticos, tais como fragmentos de rochas preexistentes, minerais e restos de conchas, etc., e

BRANCO CORRENTE
Mármore branco levemente venado
de rosa e cinzento, com grão fino
predominante

Mármore calcítico com textura 
granoblástica,, exibindo ligeira
deformação

BRANCO ROSADO
Mármore de cor branca com 
tonalidade rósea, de grão médio 
e estrutura fina e sacaróide

Mármore calcítico de textura 
granoblástica com os grãos 
ligeiramente deformados, exibindo,
por vezes, clivagem dupla

CREME DO MOURO
Mármore de cor creme e grão fino a
médio, por vezes com vergadas de
tom acastanhado ou acinzentado

Mármore calcítico de grão fino a
médio e textura granoblástica

ROSA DE ROSAL
Mármore de grão médio e de cores
rosa e branco, predominando a cor
rosa, com algumas vergadas
cinzento claras

Mármore calcítico com textura 
granoblástica e granularidade
média

RUIVINA DE FONTE DA MOURA
Mármore cinzento-escuro com
zonas de cinzento mais claro, de
granularidade média

Mármore calcítico de grão médio a
fino, com textura granoblástica

ROSA VENADO DO POÇO BRAVO
Mármore rosa de grão médio, com
algumas vergadas avermelhadas,
acinzentadas e branco-aniladas

Mármore calcítico com textura 
granoblástica e granularidade
média, ocorrendo dispersos alguns
agregados de grão fino

VERDE VIANA DA TAPADA 
DA TALISCA
Mármore de cor verde, 
equigranular, venado de verde
escuro e acastanhado

Mármore calcítico com textura 
granoblástica, de grão médio, com
zonas de quartzo microgranular

CINZENTO ANEGRADO DE TRIGACHES
Mármore cinzento de grão médio
a grosseiro, com forte venado
irregular cinzento escuro

Mármore calcítico com textura 
granoblástica e grão médio 
a grosseiro

3.6
Alguns aspectos macroscópicos e microscópicos típicos de mármores portugueses e respectiva descrição petrográfica
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3.7
Conglomerado calcário (Brecha
Portuguesa) – Elementos detríti-
cos arredondados, fracamente
calibrados, aglutinados por um
cimento carbonatado

3.9
Um calcário bioclástico a biocons-
truído, constituído essencialmente
por restos de plantas (Travertino)

3.8
Calcário oolítico (Semi-rijo do
Codaçal)

3.10
Um calcário bioclástico a biocons-
truído e calciclástico com cimento
muito esparítico (Lioz Azulino) 

dos referidos precipitados, com composição essencialmente carbonatada. 
Tal como na maioria das rochas sedimentares, nos calcários predominam as estruturas estratifi-

cadas, nomeadamente a disposição em bancadas (ou camadas) separadas por planos de estratificação.
As formações calcárias (e as de mármores, na sua qualidade de equivalentes metamórficos

dos calcários) são geralmente afectadas pela dissolução dos carbonatos, que ocasiona diversos
tipos de estruturas cársicas superficiais (lápias, algares, dolinas, etc.), por vezes preenchidas por
argilas residuais de tom avermelhado (terra-rossa).  

3.3.2 A textura e a classificação das rochas calcárias

A textura das rochas calcárias é função da proporção relativa dos três tipos de componen-
tes a que já aludimos sumariamente. São eles: 

- constituintes detríticos ou terrígenos: compreendem, sobretudo, fragmentos de rochas
(rolados ou não) e/ou de minerais transportados pelas águas para as bacias de sedimentação e
que resistiram ao transporte e à alteração (quartzo, feldspatos, argilas, etc.). 

Os termos litológicos mais correntes, classificados de acordo com o calibre dos materiais
constituintes, são os arenitos e os conglomerados ou as brechas calcárias (Figura 3.7). 

- constituintes aloquímicos: trata-se de materiais detríticos, como restos de conchas, oóides
ou oólitos (agregados de carbonato, sub-esféricos, com estrutura radiada ou concêntrica e que se
formaram em ambientes onde a calcite precipitou em condições de forte e contínua agitação das
águas), pelóides ou pellets (nódulos carbonatados e restos de excrementos, rolados e de peque-
na dimensão, sem estrutura interna) e outros, depositados na bacia de sedimentação, mas que
poderão ter sofrido transporte nas zonas de deposição, por exemplo por acção da ondulação. 

Nota: um pisóide (ou pisólito) é um oóide de maiores dimensões (maior que 3 mm e, em regra, até 10 mm). 

Entre as rochas calcárias em que os constituintes aloquímicos são preponderantes contam-
se, por exemplo, os calcários oolíticos (Figura 3.8) e os calcários biogénicos, predominando,
neste caso, restos fossilizados de animais ou de plantas (Figuras 3.9 e 3.10). 

- constituintes ortoquímicos: são materiais formados por precipitação química na bacia de sedi-
mentação e que não sofreram qualquer transporte. Tomam a designação de micrite ou de esparite
consoante desempenhem o papel de matriz subcristalina ou de cimento carbonatado cristalino. 

Como micrite considera-se a calcite ultrafina (< 4 µm) precipitada quimicamente e acumula-
da no fundo do mar, quer intersticialmente aos constituintes aloquímicos, quer como depósito



individualizado. Como esparite considera-se a calcite cristalina grosseira (> 10 µm) que actua
como cimento e preenche os interstícios entre os componentes aloquímicos; toma o nome de
microsparite se o respectivo grão oscilar entre > 5 µm e < 10 µm.

Os constituintes ortoquímicos são predominantes na matriz dos calcários micríticos, dos cal-
cários esparíticos, dos dolomitos, etc. 

Embora seguindo perspectivas algo diferentes, as classificações de FOLK (1972) e de DUNHAM

(1962), as mais utilizadas para descrever petrograficamente as rochas calcárias fazendo apelo às
várias modalidades da sua composição textural, baseiam-se precisamente no facto de que, nor-
malmente, as rochas calcárias são uma mistura, em proporções variáveis, de componentes detrí-
ticos e químicos. 

A primeira delas, bastante elaborada e definindo texturas objectivamente diferentes ao
microscópio, utiliza a distinção entre componentes aloquímicos e ortoquímicos, bem como con-
templa a natureza do(s) elemento(s) detrítico(s) e aloquímico(s) dominante(s) denominando-o(s)
sob a forma de prefixos - intra (clastos provenientes do meio de deposição), bio (fósseis), oo (oói-
des ou oólitos) ou pel (pelóides ou pellets) – e a natureza da matriz ou do cimento (micrite, espa-
rite ou microsparite). Um grupo distinto é constituído pelos calcários recifais e bioconstruídos
em geral, na sua qualidade de rochas autóctones. 

A Figura 3.11 permite ter-se uma ideia gráfica das diferentes texturas e da nomenclatura dos
calcários segundo essa classificação. 
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3.11
Representação gráfica das estruturas das rochas calcárias e sua nomenclatura, segundo FOLK, 1972 (modificado de CASTROVIEJO, 1998) 



É de assinalar que, no caso das estruturas suportadas pela vasa micrítica da matriz (tipo muds-
tone e wackestone) e nas estruturas suportadas por grãos do tipo packstone, a deposição dos detri-
tos e da vasa matricial se processou simultaneamente. O mesmo não aconteceu nas estruturas
suportadas por grãos do tipo grainstone, em que o cimento é posterior ao depósito dos grãos.

Algumas rochas calcárias mostram aspectos de terem sofrido tectonização após a deposição,
salientando-se, dentre as estruturas secundárias resultantes, os estilólitos de carga (ver última imagem
da Figura 3.13), que são superfícies de dissolução geradas, por pressão, no seio da massa carbonatada.

Do ponto de vista puramente mineralógico, também os calcários, analogamente aos mármo-
res, são tradicionalmente classificados em função das proporções relativas de calcite (ou arago-
nite) e de dolomite (Quadro 3.III). 

Classificação Calcite Dolomite

Calcário calcítico ≥ 90 % < 10 %

Calcário dolomítico < 90 a ≥ 50 % ≥ 10 a <50 %

Dolomito calcítico < 50 a ≥ 10 % ≥ 50 a < 90 %

Dolomito < 10 % ≥ 90 %

Quadro 3.III – Classificação dos calcários em função do respectivo conteúdo em calcite e dolomite
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Por seu turno, DUNHAM classifica as texturas dos calcários em função das respectivas estrutu-
ras deposicionais do modo que, esquematicamente, se apresenta na Figura 3.12. Dá relevo ao papel
dos elementos finos (vasa) e dos grãos (uns e outros função da energia do ambiente de deposição)
na constituição da estrutura das rochas calcárias e inclui os calcários recifais (gerados in situ) no
campo das rochas com texturas deposicionais reconhecíveis. As texturas deposicionais são comple-
tamente obliteradas nos calcários de matriz inteiramente cristalina (totalmente esparitizados). 

3.12
Classificação dos calcários segundo DUNHAM (1962) e representação esquemática das respectivas texturas (modificado de CASTROVIEJO, 1998)
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3.2.3 Classificação petrográfica e mineralogia dos calcários portugueses
Na prática corrente, os calcários são classificados com base numa descrição macroscópica,

usando termos mais comuns e mais compreensíveis. Após exame microscópico detalhado, é pos-
sível enquadrá-los nas classificações propostas quer por FOLK quer por DUNHAM, utilizando,
quando se justifique, ambas as classificações. 

Apresenta-se, no Quadro 3.IV, a correspondência da descrição macroscópica com a classi-
ficação petrográfica aplicada aos calcários portugueses com utilização ornamental – calcários
microcristalinos da região de Lisboa e calcários comuns (subcristalinos) explorados em várias
áreas das orlas sedimentares ocidental e meridional do país.

Os calcários designados por microcristalinos caracterizam-se por serem predominantemen-
te constituídos por um cimento espatizado de granulado microscópico, enquanto os calcários
designados por subcristalinos são predominantemente constituídos por um cimento micrítico,
por vezes parcialmente espatizado.

Deve referir-se, entretanto, que muitas vezes se usam classificações petrográficas referindo,
apenas, os atributos considerados relevantes, obtidos através de observações macrocópicas ou de
observações microscópicas. Daí o dizer-se, por exemplo, que o calcário Semi-rijo do Codaçal é um
calcário oolítico calcibioclástico e que o Encarnadão “Chainette” é um calcário microcristalino de
tonalidade arroxeada abundantemente bioclástico e com estilólitos, do tipo Bioesparite. 

Na Figura 3.13 apresentam-se os aspectos macroscópicos e microscópicos mais típicos dos
calcários nacionais e a respectiva classificação petrográfica, sendo que os elementos que podem
ser definidos por simples observação da rocha são os mais vulgarmente utilizados para as des-
crever sumariamente.

3.13
Aspectos macroscópicos e microscópicos mais típicos dos calcários nacionais e respectiva classificação petrográfica

BRECHA PORTUGUESA
Conglomerado calcário composto por
elementos sub-arredondados amare-
lo-acastanhados, cinzentos e negros
de diferentes calibres, aglutinados por
um cimento carbonatado

Intramicriteesparite suja (Wackestone)

ANÇÃ
Calcário de cor clara, branco-amarelada,
compacto e homogéneo, com granulado
muito fino, bioclástico e calciclástico, de
tendência oolítica, com cimento micrítico
pouco esparitizado

Pelbioextramicrosparite suja (Packstone)

BRECHA DE Sto ANTÓNIO 
Calcário dolomito-calcítico acinzentado
a castanho claro com manchas doura-
das e aspecto brechóide, com zonas
recristalizadas e tectonizado

Biodoloesparite (Packstone/Grainstone)

BRECHA AVERMELHADA 
Calcário de tonalidade avermelhada
com zonas acinzentadas, de aspecto
brechóide, calciclástico e bioclástico,
com oncólitos

Biopeldolomicrite, com oncólitos
(Packstone/Grainstone) 

SEMI-RIJO
Calcário esbranquiçado, fino, 
de calciclástico a oolítico

Pelbiomicriteesparite (Grainstone)

MOCA CREME
Calcário bege, grosseiramente calci-
clástico e abundantemente bioclástico

Biopelintraesparite 
(Packstone/Grainstone) 

MOLEANOS RIJO
Calcário de cor bege clara com leve
tonalidade acinzentada, calciclástico e
bioclástico, de tendência oolítica, com
finas pontuações e nódulos acastanha-
dos dispersos e esparite abundante

Oopelintrabioesparite (Grainstone)

BANCO DO FUNDO
Calcário branco-acinzentado a creme claro,
por vezes com leve tonalidade acastanha-
da, grosseiramente calciclástico e bastante
bioclástico, pouco oolítico, com esparite
abundante e agregados de calcite

Peloointrabioesparite (Grainstone) 

AZUL VALVERDE 
Calcário cinzento-azulado, calciclástico 
e pouco bioclástico, contendo geral-
mente pequenas manchas dispersas 
de tonalidade mais clara

Intramicrobiopelesparite (Grainstone)

ALPININA
Calcário de cor bege e grão fino, 
com estilólitos e finos veios calcíticos
e ferruginosos, fracturado 
e intensamente recristalizado

Pelbiomicriteesparite parcialmente
tectonizada (Grainstone) 

St FLORIENT ROSE
Calcário microcristalino bege e 
rosado, bioclástico a bioconstruído 
e calciclástico, com elementos 
grosseiros, esparitizado

Bioesparite (Grainstone/Boundstone)

ENCARNADÃO “CHAINETTE”
Calcário microcristalino de 
tonalidade arroxeada com manchas
amareladas, abundantemente 
bioclástico e com estilólitos

Bioesparite (Grainstone/Boundstone)
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Mineralogicamente, os calcários ornamentais portugueses são constituídos predominante-

mente por calcite, que é, muitas vezes, o único mineral presente (Quadro 3.V). Trata-se, essen-
cialmente, de calcários calcíticos. Exceptuam-se os poucos casos em que a dolomite ocorre com
relativa abundância, sendo dominante apenas num deles (Brecha de S.to António, um dolomito
calcítico), essencial em dois outros (Brecha acinzentada e Brecha avermelhada, ambos calcários
dolomíticos) e acessória nos restantes casos em que se encontra presente. Também acessoria-
mente, podem ocorrer quartzo e minerais argilosos, além de óxidos de ferro no estado amorfo.
É de salientar, todavia, que algumas das massas de calcários não ornamentais portugueses
incluem nódulos de sílica criptocristalina sob a forma de sílex, cherte, etc.

Tipos litológicos Mineralogia

Calcite (%) Dolomite (%) Quartzo (%) Minerais argilosos (%)

Calcários microcristalinos
Abancado 100
Amarelo de Negrais 94 6 vestígios
Cinzento azulado de Cascais 94 6 vestígios
Encarnadão 100
Encarnadão "Chainette" 99 1
Encarnadão de Lameiras 100
Encarnado da Pedra Furada 100
Lioz 100
Lioz Azulino 100
Lioz de Montemor 100
St Florient Rose 100

Calcários comuns (subcristalinos)

Alpinina 100
Alpinina rosa Atlântida 100
Ançã 99 vestígios
Azul Moleanos 100
Azul Valverde 93 3 4
Banco de baixo 100
Banco do fundo 100
Branco do Mar 100
Brecha acinzentada 77 23
Brecha avermelhada 58 42
Brecha pérola 95 5
Brecha Portuguesa 98 2
Brecha de S.to António 28 72
Moca creme 100
Moleanos macio 100
Moleanos rijo 100
Olho de Sapo 100
Relvinha 100
Rosado de Ansião 100
Semi-rijo 100
Semi-rijo do Codaçal 100
Topázio 99 1
Travertino 99 1
Vidraço de Ataíja creme 99 1
Vidraço de Ataíja azul 99 1
Vidraço de Moleanos 100

Quadro 3.V – Composição mineralógica dos calcários ornamentais portugueses

Os autores agradecem aos prezados colegas Prof. Miguel Ramalho e Doutora Luísa Ribeiro a amabilidade de se
terem disponibilizado para a leitura do original deste capítulo e terem sugerido alterações muito pertinentes.
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4.1 Introdução

A análise química das rochas ornamentais tem por objectivo mais corrente a sua classifica-
ção, mas muitas vezes visa quantificar determinados elementos para se estudar a sua origem,
datar as formações, estabelecer relações entre elas, distinguir rochas similares, etc.

Classicamente, as determinações eram realizadas por via húmida, utilizando métodos gravi-
métricos, volumétricos e colorimétricos, e os respectivos resultados, tal como ainda é comum
para os elementos maiores e alguns dos menores, exprimem a percentagem da massa dos óxi-
dos dos elementos doseados. Actualmente, as análises químicas das rochas são realizadas,
sobretudo, com recurso a métodos instrumentais. É habitual apresentarem-se os respectivos
resultados sob a forma de óxidos para os elementos maiores (> 1%) e menores (0,1 a 1 %) e sob
a forma de mg/kg (ou ppm) para cada um dos “elementos traço” (< 0,1 % ou < 1000 mg/kg). A
proporção relativa de isótopos estáveis de alguns elementos, ou a razão de isótopos de diferen-
tes elementos, poderão, igualmente, fazer parte dos boletins de análise química (por exemplo,
87Sr/86Sr, 232Th/204Pb, etc.). 

4.1.1 Principais métodos de análise química

No Quadro 4.I, enumeram-se os principais métodos utilizados para análise química de
rochas e os respectivos campos de aplicação. A determinação da composição química circuns-
tanciada de uma rocha pode requerer a utilização de duas ou mais dessas técnicas de análise. 

Tipo de Análise Elementos Elementos Elementos Isótopos
maiores menores traço

Análise química por via húmida X X

Espectrofotometria de Absorção Atómica X X X

Espectroscopia por Fluorescência de Raios-X X X X

Espectrometria por Plasma Indutivo X X X

Análise por Activação Neutrónica X

Espectrometria de Massa acoplada a Plasma Indutivo X X

Quadro 4.I - Principais métodos utilizados para análise química de rochas e respectivos campos de aplicação (OSNET, 2002)

Todos os métodos analíticos acima referidos são “destrutivos”, porque a amostra tem de ser
previamente moída e solubilizada ou fundida. Por isso, cada um deles tem limitações em termos de
quantidade de amostra, quando se trata do estudo de materiais do património histórico construído.
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4.2 Composição química dos calcários e dos mármores portugueses

Nas rochas carbonatadas são comuns variações verticais ou laterais da litologia, que
incluem passagens dos calcários calcíticos ou dolomíticos puros aos calcários siliclásticos e, no
caso de muitas das formações marmóreas, contemplam transições dos mármores puros a már-
mores siliciosos, silicatados ou micáceos, inclusive a micaxistos, sendo corrente a ocorrência de
vergadas xistentas mais ou menos espessas no seu seio. 

As condições de sedimentação, diagénese e de metamorfismo das formações carbonatadas
também têm uma forte influência na cor dos sedimentos. As rochas calcárias depositadas em
meio redutor podem conservar restos de carbono orgânico, que aparece também em muitos már-
mores sob a forma de um pigmento grafitoso, em geral responsável pelas cores cinzentas escu-
ras ou negras que podem exibir. A génese, por metamorfismo, de diversos minerais acessórios
com coloração típica – clorites, anfíbolas, piroxenas, óxidos de ferro ou de manganés, etc., é, como
já foi referido no Capítulo 3, a causa da cor esverdeada, azulada, rosada, creme, etc., que muitos
mármores exibem. 

4.2.1 Elementos maiores e menores mais comuns e perda ao rubro

Dos valores médios, máximos e mínimos apresentados no Quadro 4.II para cada princípio
químico doseado nos principais fácies de calcários ornamentais portugueses, infere-se que o ele-
mento químico dominante é o cálcio, presente sob a forma de carbonato, dado o largo predomí-
nio da calcite, mineral sempre essencial e apenas excedido pelo mineral dolomite, de composi-
ção (Ca,Mg) CO3, numa das rochas estudadas.

Calcários microcristalinos Calcários comuns 
(subcristalinos)

(11 amostras) (26 amostras)
x Max Min x Max Min

SiO2 % 0,44 1,59 0,09 0,47 2,77 0,03
Al2O3 % 0,31 0,48 0,00 0,42 1,55 0,00
Fe2O3 total % 0,08 0,37 0,02 0,15 0,60 0,03
MnO % 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00
CaO % 54,94 55,86 53,02 53,34 55,91 37,35
MgO % 0,52 1,29 0,12 1,56 15,60 0,00
Na2O % 0,06 1,18 0,02 0,11 0,59 0,02
K2O % 0,04 0,07 0,02 0,06 0,18 0,00
TiO2 % 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00
P. rubro % 43,44 44,07 42,86 43,66 46,05 41,87

Quadro 4.II - Características químicas médias dos calcários microcristalinos e subcristalinos portugueses
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A composição química destas rochas reflecte, com exactidão, o cortejo mineralógico descri-
to no Capítulo anterior e confirma a elevada pureza dos calcários portugueses, característica
que lhes tem conferido aptidões para serem utilizados em diversas indústrias, para além da
indústria das rochas ornamentais.

Para os mármores com utilização ornamental das principais regiões produtoras de Portugal,
resumem-se no Quadro 4.III, de modo idêntico, os teores médios, máximos e mínimos dos óxidos
dos elementos maiores e menores doseados, bem como os valores da perda ao rubro.

Verifica-se que se trata de mármores essencialmente cálcicos, bastante puros, cabendo aos da
área de Viana do Alentejo-Alvito os valores mais elevados em termos do conteúdo em SiO2, Al2O3 e
MgO, decorrentes, pelo menos em parte, de metassomatismo durante o metamorfismo de contacto
que sofreram.

Estremoz/Borba/Vila Viçosa Viana Alentejo e Escoural Beja (Ficalho, Serpa e Trigaches)
(36 amostras) (7 amostras) (6 amostras)

x Max Min x Max Min x Max Min

SiO2 % 1,66 4,67 0,10 4,94 19,44 0,71 3,36 9,97 0,08

Al2O3 % 0,64 1,69 0,10 1,16 3,06 0,20 0,64 1,86 0,18

Fe2O3 total % 0,18 1,15 0,04 0,30 0,76 0,06 0,25 0,76 0,03

MnO % 0,05 0,05 0,00 0,07 0,13 0,05 0,03 0,05 0,00

CaO % 53,77 55,55 51,65 51,91 54,79 43,99 52,79 54,79 47,92

MgO % 0,64 2,76 0,04 0,96 3,53 0,08 0,75 0,95 0,62

Na2O % 0,20 1,80 0,03 0,13 0,40 0,04 0,20 0,57 0,04

K2O % 0,24 0,82 0,04 0,39 1,70 0,06 0,26 0,89 0,03

TiO2 % 0,04 0,05 0,00 0,07 0,27 0,00 0,03 0,05 0,00

P. rubro % 42,77 43,60 41,32 39,76 43,39 28,84 41,42 43,88 35,04

Quadro 4.III - Características químicas médias dos mármores portugueses (por regiões produtoras)

4.2.2 O interesse do doseamento de elementos “traço” e de isótopos

No momento, já se dispõe do doseamento de certos constituintes menores e de elementos
“traço” nos mármores portugueses, cuja presença pode ser responsável por determinadas tona-
lidades ou por outras particularidades estéticas comuns neste tipo de rochas e poderá viabilizar
a distinção entre si e entre eles e alguns dos mais famosos mármores estrangeiros.

Na Figura 4.1, comparam-se as concentrações de “Terras raras” e de “Metais” nos mármo-
res portugueses de Estremoz - Borba - Vila Viçosa e nos mármores de algumas das zonas pro-
dutoras mais representativas de Carrara (Itália), obtidas por Espectrometria de Massa acoplada
a Plasma Indutivo (Machado e Santos, 2002). 





4.1 
Comparação gráfica entre os teores em “Terras raras” e em “Metais” dos mármores portugueses e italianos estudados
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Este estudo evidenciou que, relativamente ao cortejo das “Terras raras”, os mármores
nacionais em apreço são sobretudo mais ricos em La, Ce, Pr, Sm e Nd, constatando-se que os
valores mais elevados pertencem, em geral, aos mármores de tonalidade rosa e que o Ce assu-
me valores acima da média num dos mármores brancos nacionais e num de tonalidade creme
(respectivamente Branco Vigária e Creme Pardais, ambos de Vila Viçosa). Dentre os mármores
de Carrara, apenas o de Boccanaglia possui um cortejo de “Terras raras” com teor semelhante
à média do dos mármores portugueses estudados.

No que se refere a “Metais”, é de salientar que os mármores portugueses possuem, em
média, nitidamente mais Cr, Mn, Ni e Ba que os de Carrara, sendo alguns deles (da zona de Par-
dais, Vila Viçosa) também mais ricos em Sr e em Pb. Refira-se, entretanto, que os “Metais” mais
representados em ambos os grupos de mármores são o Sr e o Mn e que o mármore de Boccana-
glia se salienta nitidamente dos restantes mármores de Carrara pelo seu maior conteúdo em Mn
e em As, elemento este que, por esse mesmo facto, também o diferencia dos mármores portu-
gueses em questão. A correlação entre os metais Cr e Ni é positiva e elevada tanto nos mármo-
res de Estremoz-Borba-Vila Viçosa (r = 0,85) como nos mármores de Carrara (r = 0,89) e daí que
se considere como uma característica de ambos.

Os resultados obtidos por análise multivariada (análise factorial) dos dados analíticos dispo-
níveis revelam que certos “Metais” (V, Cu, Zn, Cr, Ni, Ba e Pb) se destacam como os que melhor
definem as amostras das duas regiões e que os factores [Cr, Ni] e [Ba, Pb], cuja representação
gráfica se apresenta na Figura 4.2, contribuem, de certo modo, para a sua discriminação, embo-
ra nos pareça reflectirem essencialmente características cromáticas. Com efeito, verifica-se que,
nesse diagrama, os mármores de Carrara (brancos) se agrupam num domínio muito próprio e
com grande homogeneidade, ao passo que os mármores de Estremoz-Borba-Vila Viçosa se dis-
persam bastante, indicando uma maior variabilidade a nível dos elementos em apreço, provavel-
mente ligada à complexidade litológica da estrutura em que ocorrem, com destaque para a abun-
dância de filões de rochas básicas que a cortam, e, eventualmente, à composição das próprias
rochas calcárias originais ou à dos elementos texturais particulares (vergadas, venados, etc.). Os
mármores brancos ou esbranquiçados de Estremoz-Borba-Vila Viçosa situam-se na periferia do
conjunto dos de Carrara, mas, na globalidade, ocupam um domínio ligeiramente distinto.
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No Quadro 4.IV encontram-se anotados os valores médios, máximos e mínimos determina-
dos para os elementos que, por via da análise factorial realizada, foram considerados mais dis-
criminativos entre as duas regiões:

Estremoz-Borba-Vila Viçosa Carrara

Elemento x Max Min x Max Min

Cr (ppm) 16,1 46,2 < 3 3,5 9,0 < 3

Ni (ppm) 13,8 29,9 5,3 6,7 9,8 5,7

Ba (ppm) 18,6 62,5 2,6 2,2 3,3 1,1

Pb (ppm) 1,7 6,3 0,6 0,6 0,9 < 0,6

Quadro 4.IV – Dados analíticos referentes aos elementos Cr, Ni, Ba, e Pb existentes nos mármores de Estremoz-Borba-Vila Viçosa e de Carrara

4.2
Diagrama dos factores [Cr,Ni] “versus” [Ba,Pb] onde se identificam domínios distintos para os mármores de Estremoz-Borba-Vila Viçosa e para
os de Carrara. Notar a grande homogeneidade deste último conjunto no contexto dos factores discriminativos considerados
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Ainda que realizada de modo muito sumário, a comparação dos mármores portugueses e
italianos com alguns mármores gregos evidenciou que estes últimos exibem teores em “Terras
raras” e em “Metais” sistematicamente inferiores, de modo geral. O mármore de Pentelico cons-
tituirá uma excepção, já que apresenta valores médios de “Terras raras” e de alguns “Metais”
(Mn, As e Sr) dentro da média dos mármores portugueses e italianos e exibe, também, uma con-
centração mais elevada de Zn, apesar do teor a que nos referimos se limitar a 7 mg/kg. A redu-
zida população de mármores gregos estudada (aliada à conhecida diversidade tipológica e gené-
tica desses mármores) não permite, contudo, uma comparação suficientemente conclusiva,
ainda que se possa afirmar que é possível distingui-los pelo facto de não ser significativa a cor-
relação Cr<>Ni, a qual já apontámos como característica dos mármores portugueses e italianos
das regiões em apreço.

CABRAL et alia (l990) apresentam resultados de determinações de isótopos estáveis (de C e O,
no caso vertente) em alguns mármores do Alto Alentejo. Tais tipos de determinações são por
muitos considerados (vide HERZ, 1988; MELONI et alia, 1988) como um potente instrumento de iden-
tificação da proveniência das rochas carbonatadas e, em princípio, ajudariam a distinguir com
maior precisão os mármores de origem portuguesa relativamente aos da produção estrangeira.

Com efeito, embora CABRAL et alia (l990) concluam que as análises isotópicas efectuadas não
permitiram, por si só, a distinção inequívoca entre os diferentes mármores nacionais analisados,
apresentam um diagrama ∂ 13C ‰ «versus» ∂ 18O ‰ (Figura 4.3) em que eles aparecem nitida-
mente separados dos mármores de Carrara, evidenciando, portanto, as promissoras capacidades
da análise isotópica na destrinça entre mármores de diferentes origens.

4.3
Domínios das razões isotópicas ∂ 13C ‰ «versus» ∂ 18O ‰  que enquadram os mármores do Alentejo e os de Carrara, apresentadas por CABRAL

et alia, 1990, em termos do desvio relativamente ao padrão PDB, um calcário fossilífero da Carolina do Sul (EUA)
(Legenda: S – Sousel; E – Estremoz; B – Borba; V – Vila Viçosa; P – Pardais (Vila Viçosa); C - Carrara)
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5.1 Generalidades

Da leitura dos capítulos anteriores, constata-se que são razoavelmente diversificadas as
variedades de mármores e de calcários existentes em Portugal. Sendo assim, e porque também
são inúmeras as situações em que são susceptíveis de ser utilizadas, em particular na construção
civil, levanta-se, logo à partida, a necessidade de se definirem as características de cada uma des-
sas variedades como um meio para a selecção das mais convenientes para cada aplicação.

Torna-se evidente que, como todas as substâncias naturais, estes tipos de rochas raramente são
materiais de características homogéneas ao longo de todo um maciço ou, até frequentemente, ape-
nas ao nível de cada pedreira. Por esse motivo, serão de esperar, dentro de certos limites, variações
mais ou menos importantes de algumas das propriedades em cada uma das variedades exploradas.

Cabe aos Laboratórios, como foi amplamente referido no Capítulo 3, o estudo e descrição de
detalhe de cada tipo de rocha ao nível da composição mineralógica e da textura (ou seja, a forma,
dimensões e arranjo dos diversos componentes mineralógicos), da microfracturação e do even-
tual grau de alteração de alguns minerais constituintes (e respectivas causas), no sentido de com-
plementar e precisar as sempre importantes observações macroscópicas correntes. De igual
modo, cabe-lhes a determinação das características físico-mecânicas relevantes de cada tipo de
pedra, tendo em vista defini-las sob o ponto de vista da qualidade e fornecer elementos que habi-
litem à definição da sua utilização mais adequada em obra.

5.2 Características macroscópicas

Algumas características das rochas naturais, tão peculiares e fundamentais como a cor, forma e
tamanho dos cristais, aspecto geral da textura e do padrão ornamental, presença de manchas e vena-
dos, de geóides calcíticos ou de cavidades de dissolução, etc., são avaliáveis à simples vista desarma-
da e fornecem, indubitavelmente, indicações de grande significado prático, já que o aspecto visual de
uma rocha ou, pelo menos, o facto de o seu aspecto corresponder às exigências estéticas de cada
época ou momento, é, por parte do utilizador, um factor determinante para a sua selecção.

5.2.1 Mármores
A tonalidade e o padrão ornamental dos mármores são características de muito elevada impor-

tância, porque se assumem como os elementos fundamentais que determinam o seu valor no mer-
cado. Numa escala convencional, e quando de padrão homogéneo, os mármores brancos, rosados e,
pela sua raridade relativa, os esverdeados, são geralmente considerados mais nobres e, logo, atin-
gem maior valor comercial que os mármores cinzentos e grande parte dos beges. Mas muitos dos
mármores apresentam venados ou vergadas de cores diversas (cinzento, acastanhado, avermelha-
do, esverdeado, etc.) determinados pelas características litológicas das rochas a partir das quais se
originaram ou decorrentes do tipo de metamorfismo que sofreram, sendo o seu valor relativo con-
dicionado, em primeira instância, pelo partido que se possa tirar do padrão ornamental que exibem. 

Deve salientar-se, entretanto, que são raros os maciços de mármore com tonalidade e carac-
terísticas ornamentais completamente homogéneas (exceptuam-se alguns dos mármores brancos
e rosados e, mesmo, alguns dos beges), sendo um facto frequente observarem-se, na mesma
pedreira, zonas de coloração, textura e motivo ornamental diversos, mostrando, por vezes, disposi-
ção em faixas ou passagens graduais de um dado tipo a outros (Figura 5.1). 



5.1
Pedreira de mármore na região de Pardais (Vila Viçosa) mostrando variações da tonalidade e do padrão ornamental da massa rochosa
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A tendência da indústria extractiva orienta-se para a produção de blocos correspondentes a
uma ou mais variedades com aspecto e qualidade o mais homogéneos possível.

São característicos da produção portuguesa os tipos de mármores abaixo indicados, agru-
pados segundo o critério da sua tonalidade fundamental, referindo-se, para cada um deles, a
área de extracção e a granularidade habitual:

Mármores de tonalidade esbranquiçada:
• Branco (Vila Viçosa): grão médio
• Branco estatuária (Vila Viçosa): grão fino a médio
• Branco anilado (Vila Viçosa): grão médio
• Branco de Cabanas (Vila Viçosa): grão fino a médio
• Branco do Olival Grande (Vila Viçosa): grão fino a médio
• Branco levemente venado (Vila Viçosa): grão médio, com zonas de grão fino
• Branco venado do Poço Bravo (Borba): grão fino a médio
• Branco venado da Fonte da Moura (Vila Viçosa): grão médio
• Branco venado da Lagoa (Vila Viçosa): grão médio
• Branco com vergadas (Vila Viçosa): grão médio
• Branco corrente (Estremoz): grão fino predominante
• Branco venado da Cruz dos Meninos (Estremoz): grão fino
• Branco Ficalho (Serpa): grão fino
• Branco de Vimioso (Vimioso): grão fino; actualmente sem produção 

Mármores de tonalidade creme:
• Cor de mel (Vila Viçosa): grão fino ou médio
• Creme da Lagoa (Vila Viçosa): grão fino ou médio
• Creme Rosado (Vila Viçosa): grão fino a médio
• Creme Rosado da Fonte da Moura (Vila Viçosa): grão fino a médio
• Creme (Borba): grão fino
• Creme do Mouro (Borba): grão fino a médio
• Creme venado (Borba): grão médio
• Creme venado (Estremoz): grão médio

Mármores de tonalidade rosada:
• Branco rosado (Estremoz): grão médio
• Rosa (Vila Viçosa): grão fino e médio
• Rosa Aurora (Vila Viçosa): grão fino a médio
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• Rosa claro (Vila Viçosa): grão fino a médio
• Rosa venado de cinzento (Borba): grão médio
• Rosa venado de cinzento e acastanhado (Borba): grão médio
• Rosa venado de S. Marcos (Vila Viçosa): grão fino ou médio
• Rosa venado da Maroteira (Vila Viçosa): grão médio ou médio a fino
• Rosa puro (Borba): grão fino a médio
• Rosa de Rosal (Borba): grão médio
• Rosa venado da Lagoa (Vila Viçosa): grão fino ou médio
• Rosa venado do Poço Bravo (Borba): grão médio
• Rosa venado do Olival da Encostinha (Borba): grão médio e fino
• Rosa com venado esverdeado (Borba): grão médio ou fino a médio

Mármores de tonalidade esverdeada:
• Verde Viana Cristal (Viana do Alentejo): grão médio a grosseiro
• Verde claro da Herdade de Baiões (Viana do Alentejo): grão médio a grosseiro
• Verde claro de João Marques (Viana do Alentejo): grão grosseiro; actualmente sem produção
• Verde Viana da Herdade das Perdizes (Viana do Alentejo): grão médio
• Verde Viana da Tapada da Talisca (Viana do Alentejo): grão médio
• Verde escuro da Herdade das Perdizes (Viana do Alentejo): grão médio
• Verde Escoural (Montemor-o-Novo): grão médio a grosseiro; actualmente sem produção 
• Verde Ficalho (Serpa): grão fino a médio
• Verde de Serpa (Serpa): grão fino e médio

Mármores acinzentados e cinzento-azulados:
• Cinzento anegrado de Trigaches (Beja): grão médio a grosseiro
• Cinzento claro com bandas escuras de Trigaches (Beja): grão médio ou grosseiro
• Cinzento claro com laivos escuros de Trigaches (Beja): grão grosseiro
• Azul Lagoa (Vila Viçosa): grão médio
• Ruivina da Fonte da Moura (Vila Viçosa): grão médio a fino
• Ruivina escuro (Borba e Vila Viçosa): grão médio e fino
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5.2.2 Calcários 

Na sua qualidade de rochas sedimentares, os calcários ocorrem, como se sabe, em sequên-
cias de camadas de espessura variável, as quais são susceptíveis de apresentarem variações
composicionais laterais e verticais. Por esse motivo, as diferentes tipologias comerciais corres-
pondem a fácies com características específicas, quer pertençam à mesma unidade geológica,
quer a unidades diferentes. 

As rochas calcárias apresentam texturas bastante diversas, em função da natureza, tama-
nho e percentagem dos elementos detríticos que as constituem, do tipo de cimento e do grau de
aglutinação desses elementos (ver Capítulo 3). As mais comuns em Portugal são de origem clás-
tica, constituídas por elementos finos ou grosseiros ligados por um cimento carbonatado origi-
nado por precipitação química. Dentro deste grupo, são de realçar os calcários duros, quase
sempre muito esparíticos, e aqueles em que a estrutura de alguns dos elementos clásticos ficou
preservada, constituindo, normalmente, um atributo estético importante.

Em geral, possuem cor clara, esbranquiçada, creme, amarelada ou acastanhada, mas assumem,
também, tonalidades mais fortes (cinzentas, azuladas ou avermelhadas), em função da natureza e
abundância das impurezas dispersas na massa da rocha (matéria orgânica, óxidos de ferro, etc.).

5.2
O mármore está profusamente representado em belas fachadas de edifícios antigos (Palácio Ducal de Vila Viçosa) 
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5.3 e 5.4 (figura abaixo)
A combinação de elementos com tonalidades e texturas diversas enriquece o aspecto ornamental que as rochas carbonatadas são susceptíveis de fornecer
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Indicam-se, seguidamente, as variedades de calcários ornamentais exploradas no País, agru-
padas segundo a sua tonalidade geral, referindo-se, para cada uma delas, a respectiva área de
extracção e o aspecto macroscópico. 

Calcários esbranquiçados, bege-claros e bege–acastanhados: 
• Ançã (Ançã e Portunhos, Cantanhede): calcário branco-amarelado, fino, calciclástico e

bioclástico, fundamentalmente oolítico
• Branco do Mar (Porto de Mós): calcário esbranquiçado, fino, calciclástico a oolítico, bio-

clástico
• Semi-rijo (Porto de Mós): calcário esbranquiçado, fino, calciclástico a oolítico
• Semi-rijo do Codaçal (Porto de Mós): calcário bege claro de granulado fino, calciclástico

e oolítico 
• Relvinha (Alcanede, Santarém): calcário bege de aspecto finamente oolítico, calciclásti-

co e bioclástico
• Moleanos macio (Moleanos, Alcobaça): calcário cinzento-esbranquiçado a creme-claro,

um pouco grosseiro, calciclástico e bioclástico, de tendência oolítica
• Moleanos rijo (Moleanos, Alcobaça): calcário bege claro com leve tonalidade acinzenta-

da, calciclástico e bioclástico, de tendência oolítica, finamente esparítico
• Banco de baixo (Porto de Mós): calcário branco a bege, grosseiro, calciclástico e bioclástico.
• Banco do fundo (Moleanos, Alcobaça): calcário branco-acinzentado a creme claro, gros-

seiro, calciclástico e bioclástico
• Olho de Sapo (Porto de Mós): calcário branco-acastanhado, grosseiro, calciclástico e bio-

clástico 
• Moca creme (Alcanede, Santarém): calcário bege, grosseiramente calciclástico e abun-

dantemente bioclástico
• Vidraço de Ataíja creme (Aljubarrota, Alcobaça): calcário bege-acinzentado claro, fino,

calciclástico
• Vidraço de Moleanos (Moleanos, Alcobaça): calcário branco-acastanhado, grosseiro, cal-

ciclástico e bioclástico
• Lioz (Lameiras, Sintra): calcário bege grosseiro, bioclástico e calciclástico
• Alpinina (Porto de Mós): calcário de cor bege e grão fino, com estilólitos e finos veios

calcíticos e ferruginosos, tectonizado e intensamente recristalizado
• Topázio (Abrã e Monsanto, Santarém): calcário de cor bege e grão fino, com laivos aver-

melhados e finos veios calcíticos calcíticos esbranquiçados e estilólitos, intensamente
tectonizado e recristalizado



Calcários amarelados e acastanhados:
• Amarelo de Negrais (Negrais, Sintra): calcário amarelo-dourado, com elementos grossei-

ros, calciclástico e bioclástico
• Brecha de Santo António (Porto de Mós): calcário acinzentado a castanho claro com

manchas douradas, de aspecto brechóide, com zonas recristalizadas e tectonizado 
• Brecha Portuguesa (Ota, Alenquer): conglomerado calcário de tonalidade geral amare-

la-acastanhada, com elementos cinzentos e negros, grosseiro, calciclástico
• Travertino (Condeixa, Coimbra): tufo calcário bege-acastanhado, grosseiro, com aspec-

to concrecionado

Calcários rosados a avermelhados ou arroxeados: 
• Alpinina rosa Atlântida (Alburitel, Ourém): calcário de cor bege-rosada e grão fino, com esti-

lólitos e finos veios calcíticos e ferruginosos, intensamente recristalizado e tectonizado
• Lioz de Montemor (Loures): calcário branco-rosado a creme-rosado com manchas ama-

reladas, com elementos grosseiros, bioclástico a bioconstruído e esparitizado
• Rosado de Ansião (Ansião, Leiria): calcário rosado com manchas amareladas e pontua-

ções escuras dispersas, calciclástico, esparitizado

5.5
Pedreira de calcário da zona do Codaçal (Maciço Calcário Estremenho), sendo notória a homogeneidade geral das bancadas de pedra
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• Encarnadão “Chainette” (Lameiras, Sintra): calcário arroxeado com manchas amarela-

das, com elementos grosseiros, bioclástico a bioconstruído e muito esparitizado
• Encarnado da Pedra Furada (Montelavar, Sintra): calcário de tom geral encarnado com

manchas salmonadas ou amarelo-alaranjadas, com estilólitos finos e elementos grossei-
ros, bioclástico, esparitizado e com zonas recristalizadas

• Abancado (Fervença, Sintra): calcário rosado, com elementos grosseiros, bioclástico a
bioconstruído e esparitizado

• Brecha avermelhada (S. Brás de Alportel, Faro): calcário avermelhado com zonas acin-
zentadas, de aspecto brechóide, calciclástico e bioclástico, com oncólitos

• Encarnadão (Fervença, Sintra): calcário rosado, com elementos grosseiros, bioclástico a
bioconstruído e esparitizado

• Encarnadão de Lameiras (Lameiras, Sintra): calcário rosado com vénulas rosa-salmona-
do, com elementos grosseiros, bioclástico a bioconstruído, tectonizado e esparitizado

• St. Florient rose (Lameiras, Sintra): calcário bege e rosado, bioclástico a bioconstruído
e calciclástico, com elementos grosseiros, esparitizado

Calcários acinzentados e cinzento-azulados:
• Brecha pérola (Moncarapacho, Olhão): calcário acinzentado, levemente nacarado e com

laivos rosados, de aspecto brechóide, calciclástico, com zonas espatizadas
• Lioz Azulino (Maceira, Sintra): calcário cinzento-azulado, bioclástico a bioconstruído e

calciclástico, com elementos grosseiros e zonas espatizadas
• Vidraço de Ataíja azul (Aljubarrota, Alcobaça): calcário cinzento a cinzento-azulado,

fino, calciclástico
• Brecha acinzentada (S.ta Catarina da Fonte do Bispo, Tavira): calcário acinzentado com

manchas douradas e avermelhadas, de aspecto brechóide, bioclástico, por vezes calci-
clástico, com oncólitos

• Azul Moleanos (Aljubarrota, Alcobaça): calcário creme-acinzentado a cinzento-azulado,
grosseiro, calciclástico e bioclástico

• Azul Valverde (Alcanede, Santarém): calcário cinzento-azulado com pequenas manchas
mais claras e elementos grosseiros, calciclástico e pouco bioclástico

• Cinzento azulado (Cascais): calcário cinzento-azulado com manchas ou concreções cas-
tanho-claras e pontuações negras dispersas, essencialmente calciclástico e com raras
zonas espatizadas

5.6
O calcário bege é largamente utilizado nas fachadas de edifícios modernos 
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5.7 e 5.8 (figura abaixo)
Outros exemplos da combinação de elementos com tonalidades e texturas diversas em que sobressai a capacidade ornamental das rochas carbonatadas



5.9
Padrões fundamentais da produção portuguesa de mármores (A) e de calcários (B)

A



B
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5.3 Caracterização físico-mecânica

5.3.1 Introdução 

Mesmo tendo em consideração que o valor de mercado das rochas ornamentais passa, de um
modo geral, por particularidades da sua tonalidade e da sua textura, definidoras do respectivo
padrão ornamental, não restam dúvidas de que se torna fundamental a determinação das suas
características físico-mecânicas através da execução de estudos e ensaios específicos, alguns de
cariz tecnológico, porque só desse modo se torna possível aconselhar, para uma dada pedra natu-
ral, a utilização mais adequada, que deverá ser aquela em que alcance o seu valor técnico, esté-
tico e comercial mais elevado.

Muitos dos insucessos ocorridos com o uso das rochas ornamentais foram devidos à falta de
conhecimento apropriado dos materiais seleccionados e são tanto mais gravosos quanto é sabi-
do que uma utilização mal sucedida compromete, por largo tempo e muitas vezes injustamente,
um determinado tipo de pedra.

Avaliar a adequação de cada rocha ornamental às condições em que será utilizada implica,
pois, a execução de estudos e ensaios laboratoriais que fornecerão elementos para a respectiva
caracterização, qualificação tecnológica e dimensionamento. Esses estudos reflectir-se-ão favo-
ravelmente nas preferências dos mercados e nos preços que estão dispostos a pagar por uma
qualidade controlada; concorrerão, ainda, para rebater os preconceitos de empirismo do sector,
legados do passado, mas que não mais podem ser usados relativamente a Portugal desde que
se passou a utilizar os meios convenientes para a caracterização sistemática da pedra natural.

Deste modo, para além da mera descrição da superfície da pedra, com relevo para a sua
tonalidade, dimensão relativa dos grãos e seu arranjo estrutural, elementos que, habitualmente,
são completados através de um estudo petrográfico mais aprofundado, procede-se à execução
de um certo número de ensaios físico-mecânicos que podem ser agrupados em três categorias
fundamentais, consoante a sua finalidade: 

Ensaios de identificação - têm por objectivo determinar as características básicas das rochas:
• Determinação da resistência à compressão
• Determinação da resistência à flexão
• Determinação do peso por unidade de volume (massa volúmica aparente ou densidade

aparente)
• Determinação da porosidade aberta (ou porosidade aparente)
• Determinação da absorção de água à pressão atmosférica e por capilaridade
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Ensaios de desempenho em obra - permitem avaliar o comportamento em obra dos produ-
tos obtidos por transformação das rochas: 

• Determinação do coeficiente de dilatação linear térmica
• Determinação da resistência ao choque (altura mínima de queda)
• Determinação da resistência às ancoragens
• Determinação da resistência ao escorregamento

Ensaios de durabilidade - destinam-se à previsão do período de tempo durante o qual o ele-
mento em pedra natural desempenhará, sem colapsos, as funções para que foi concebido: 

• Determinação da resistência ao gelo
• Determinação da resistência à cristalização de sais
• Determinação da resistência ao choque térmico
• Determinação da resistência ao desgaste por abrasão, etc.

De um ponto de vista muito geral, pode admitir-se que uma pedra natural é tipificada pela
sua cor, textura, composição mineralógica, pelo valor dos seus índices físicos (em particular,
massa volúmica aparente e grau de absorção de água) e pela sua resistência à compressão.

As classificações petrográficas (mármore, calcário, etc.) indiciam, desde logo, diferenças
naturais entre as rochas carbonatadas decorrentes da sua génese e, admitida que é a possibili-
dade da ocorrência de uma certa variabilidade nas propriedades físicas, mecânicas e químicas
em rochas de natureza idêntica, as diversas variedades de calcários e de mármores apresentam
características físico-mecânicas ou comportamentos tecnológicos específicos. 

5.3.2 Descrição dos ensaios laboratoriais físico-mecânicos mais comuns

De seguida, indicam-se sumariamente os procedimentos dos ensaios acima referidos tendo
como base as Normas Europeias (EN) correspondentes, elaboradas pelo grupo de trabalho CEN
TC 246 – “Pedra natural: Métodos de ensaio”, criado, para o efeito, pelo Comité Europeu de Nor-
malização (CEN). 

Alguns tipos de rochas necessitam do emprego de aglutinantes, de massas de preenchimen-
to ou de outros produtos similares para colmatar ou cobrir orifícios, falhas ou fracturas naturais.
Como estes procedimentos podem vir a alterar as propriedades da pedra natural, a caracteriza-
ção físico-mecânica deve ser executada em amostras obtidas após a aplicação desses tratamen-
tos, uma vez que os resultados dos ensaios serão, provavelmente, diferentes dos das amostras
não tratadas.

Regra geral, os provetes a ensaiar são previamente secos até massa constante à tempera-
tura de (70 ± 5) ºC, à excepção dos destinados aos ensaios de cristalização de sais e de choque
térmico, em que a temperatura para o efeito indicada é de (105 ± 5) ºC.
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• Resistência à compressão 
Este ensaio, constante da EN 1926, é normalmente realizado sobre uma amostragem tão homo-

génea quanto possível de, pelo menos, 6 provetes com formato cúbico de 50 ou 70 mm de aresta e
acabamento simplesmente serrado, amaciado ou polido. Também poderão ser utilizados cilindros
rectos de base circular plana, com diâmetro e altura iguais e cortados nas dimensões acima referi-
das. As faces de carga devem 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, os quais deverão ser assinalados, em cada provete, por inter-
médio de dois traços paralelos. Se o plano de utilização mais vulgarizada não coincidir com o do
leito de pedreira ou com nenhum plano de anisotropia, deve-se preparar e ensaiar um outro con-
junto de provetes de modo que a carga possa ser exercida perpendicularmente a tal plano.

Após secagem dos provetes até massa constante (para o seu arrefecimento até à temperatu-
ra ambiente e conservação antes do ensaio utiliza-se um exsicador), cada um deles é medido com
um paquímetro e colocado, devidamente centrado, nos pratos de carga de uma prensa hidráulica
(Figura 5.10). Procede-se à sua compressão a uma taxa 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 = —

A

onde,

F - força de ruptura (N ou kg)
A - área da superfície de carga (mm2 ou cm2)

• Resistência à flexão
Trata-se de um ensaio de grande importância prática, que pode ser executado sob carga

centrada (EN 12372) ou sob momento constante (EN 13161). As Figuras 5.11 A e B dão conta da
principal diferença entre estas duas metodologias. 

Em qualquer dos casos, utiliza-se um número mínimo de 10 provetes de secção rectangular
representativos do lote a ensaiar, com espessura h compreendida entre 25 e 100 mm, largura b
compreendida entre 50 mm e 3h e comprimento L = 6h. O vão entre os cutelos de apoio (l) pre-
conizado é igual a 5h. 

Os provetes devem possuir acabamento simplesmente serrado, amaciado ou polido e serem
cortados de modo a que, no decurso do ensaio, a carga seja exercida sobre o plano da face des-
tinada a sofrer esforços flectores após aplicação em obra, caso esse plano seja conhecido. Se a
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pedra possuir planos de anisotropia notáveis, os quais devem ser devidamente referenciados
nos provetes, podem ser ensaiados provetes cortados paralela ou perpendicularmente a esses
planos. As faces de carga e de apoio devem ser paralelas entre si.

Após secagem até massa constante e arrefecimento até à temperatura ambiente, os prove-
tes são medidos com um paquímetro. Cada um deles é, então, colocado sobre os cutelos de apoio
de um dispositivo de flexão de uma prensa hidráulica, procedendo-se à sua carga, na face con-
trária à apoiada, à taxa de (0,25 ± 0,05) MPa/s até que se dê a ruptura.

A resistência à flexão, Rf, exprime-se em N/mm2 (MPa) ou kg/cm2 e, consoante se trate de
ensaios sob carga centrada (1) ou sob momento constante (2), é dada pelas expressões:

3Fl Fl
Rf = ——— (1) ou ——— (2) 

2bh2 2bh2

onde,
F - força de ruptura (N ou kg)
l - vão (mm ou cm)
b - largura do provete junto da zona de fractura (mm ou cm)
h - espessura do provete junto da zona de fractura (mm ou cm)

5.11 
Pormenor dos dispositivos de ensaio e da ruptura de provetes sub-
metidos a ensaios de flexão sob carga centrada (A) e sob momento
constante (B) (FRASCÁ, 2001)

5.10
Prensa para ensaios de compressão 

A B
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No caso de rochas homogéneas, os resultados obtidos com ambas as modalidades de ensaio
podem ser os mesmos, mas em rochas com textura heterogénea e/ou que apresentam fissuras
naturais, estilólitos, venados, etc., os valores determinados podem ser bastante diferentes. Nes-
tes casos, os resultados obtidos sob momento constante são mais fiáveis posto que, enquanto
no método de flexão sob carga centrada apenas se ensaia a secção correspondente a l/2, o
ensaio sob momento constante equivale a testar, nas mesmas condições experimentais, todas as
secções compreendidas entre l/3 e 2l/3 (Figura 5.12). Por outro lado, no método de carga cen-
trada, sucede, muitas vezes, que a ruptura não ocorre exactamente no meio do provete, do que
resulta uma força de ruptura inferior à verdadeira e, consequentemente, uma resistência à fle-
xão sub-avaliada. 

Como algumas rochas se tornam menos resistentes à flexão quando saturadas de água,
pode também ter interesse realizar-se este ensaio com os provetes nessas condições, caso este-
jam previstas aplicações em exteriores. 

• Massa volúmica aparente, porosidade aberta (ou aparente) e absorção de água 
Uma vez que o valor da massa volúmica aparente de um dada rocha está relacionado com a

porosidade correspondente aos poros acessíveis à água (porosidade aberta ou aparente), essas
duas características físicas são determinadas em simultâneo nas condições de ensaio previstas
na EN 1936.

Por seu turno, a EN 13755 estabelece a metodologia para a determinação da absorção de
água à pressão atmosférica, de fácil execução, que disponibiliza um parâmetro geralmente con-
siderado como tendo um significado prático de certo interesse.

Qualquer destes ensaios requer um mínimo de 6 provetes, geralmente cúbicos, prismáticos
ou cilíndricos, de volume habitualmente compreendido entre 50 e 350 cm3 (as EN 1936 e 13755
indicam, respectivamente, um volume igual ou superior a 25 mm3 e 60 mm3) e com uma relação
área (mm2)/volume (mm3) compreendida entre 0,10 e 0,20 mm-1.

5.12
Representação esquemática das condições de ensaio de resistência à flexão sob carga centrada e sob momento constante, com representação
gráfica do momento de inércia (M) para cada caso 
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Após secagem até massa constante, os provetes são deixados a arrefecer até à temperatu-
ra ambiente num exsicador, depois pesados e gradualmente saturados com água, quer sob vácuo
quer à pressão atmosférica, consoante o objectivo do ensaio seja determinar a massa volúmica
aparente e a porosidade aberta (ou aparente) ou a absorção de água à pressão atmosférica.

No primeiro caso, os provetes são colocados dentro de um recipiente onde se produz um
vácuo de (15 ± 5) mm de Hg, equivalente a (2,0 ± 0,7) kPa, o qual é conservado por um mínimo
de 24 horas para eliminação do ar contido nos poros da pedra. Mantendo o vácuo, introduz-se
lentamente água destilada até completa imersão de todos eles. O vácuo é ainda mantido por
mais 24 horas, após o que se restabelece a pressão normal dentro do recipiente, onde os referi-
dos provetes continuarão imersos durante mais 24 horas e, após enxugados com um pano ou
camurça húmidos, imediatamente pesados.

No segundo caso, os provetes são colocados numa tina na qual se lança água até 1/2 da altura
dos mesmos. Ao fim de 1 hora, o nível da água na tina é elevado para 3/4 e, ao fim de outra hora,
adiciona-se mais água até que o seu nível final se situe (25 ± 5) mm acima do topo de qualquer
deles. Aguarda-se o tempo suficiente para que atinjam massa constante, situação que se verifi-
ca quando, após enxugados do modo atrás referido e pesados, a massa de cada provete, entre
duas pesagens consecutivas realizadas num intervalo de 24 horas, não difere em mais de 0,1 %
da primeira dessas massas.

Para conclusão do procedimento indicado na EN 1936, determina-se o peso imerso dos que
foram saturados sob vácuo, recorrendo à balança hidrostática.

Nestas condições, sendo

Msec – massa do provete seco (g)
Msat – massa do provete saturado (g)
Mim – massa do provete imerso (g) 

e considerando 998 como a densidade da água à temperatura de 20 ºC, tem-se que:

Msec
Massa volúmica aparente (kg/m3) = —————— x 998 

Msat — Mim

Msat — Msec
Porosidade aparente (% do volume) = —————— x 100

Msat — Mim

Msat — Msec
Absorção de água à pressão atmosférica (% do peso) = —————— x 100 

Msec



80

• Absorção de água por capilaridade
O preenchimento, com água, dos espaços intersticiais, poros, fissuras ou canais das rochas,

como resultado da tensão superficial, é uma característica específica de cada tipo de pedra e
designa-se por absorção de água por capilaridade. O método de ensaio para a determinação do
respectivo coeficiente é descrito na EN 1925.

A amostra a ensaiar é constituída por, pelo menos, 6 provetes de forma cúbica com (50 ± 5)
ou (70 ± 5) mm de aresta, simplesmente serrados, obtidos a partir de uma amostragem tão
homogénea quanto possível. Também se podem ensaiar cilindros rectos de base circular plana
com as dimensões referidas e de diâmetro e altura iguais entre si. 

Os ensaios devem ser executados nas três direcções possíveis de ascensão da água relati-
vamente a qualquer plano de anisotropia existente ou, simplesmente, segundo a direcção de
ascensão perpendicular ao plano de utilização mais vulgar, se conhecido. 

Os provetes são previamente secos até massa constante, deixados arrefecer até à tempera-
tura ambiente e pesados (mo). As dimensões da face a imergir em água até uma profundidade
de (3 ± 1) mm são medidas com um paquímetro para cálculo da respectiva área.

O ensaio realiza-se num local climatizado, regulado para uma temperatura de (20 ± 5) ºC, e
desenvolve-se, normalmente, durante um máximo de 72 horas. Os provetes são colocados sobre
suportes adequados num recipiente de nível de água constante, o qual é coberto para se evitar
a evaporação da água absorvida. A intervalos de tempo determinados, a superfície imersa de
cada um dos provetes é rapidamente enxugada, após o que são imediatamente pesados (mi) e
colocados, de novo, 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 área da face imersa do provete (em m2) e, como abcissa, a raiz quadrada dos tempos, expres-
sos em segundos (Figura 5.13)

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 de anisotropia notável), expresso em
g/m2 ts, é representado pelo coeficiente angular do primeiro troço do gráfico obtido e, para
cada provete, é calculado pela relação

m i - m o
——————

A . ts

onde
mi - m0 – diferença, em gramas, entre a massa do provete no extremo superior do primeiro

troço do gráfico e a sua massa seca no início do ensaio
A - área da face imersa do provete, em m2

ts - intervalo de tempo, em segundos, ao fim do qual se obteve o valor mi
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Por vezes, o ensaio de absorção de água por capilaridade é utilizado para avaliação indirec-
ta da resistência ao gelo.

• Dilatação linear térmica
A variação das dimensões das pedras naturais por efeito do calor, importante para o cálcu-

lo 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 ºC (EN 14581).

O ensaio é realizado sobre um mínimo de 2 provetes, cortados com serra diamantada segun-
do as direcções ortogonais maiores do plano principal de cada elemento em pedra (eventual-
mente poderá realizar-se sobre um terceiro provete, talhado perpendicularmente ao plano a que
pertencem os dois provetes anteriores), devidamente secos até massa constante e arrefecidos
até à temperatura ambiente. As respectivas dimensões dependem das características do equipa-
mento a utilizar e do tamanho médio do grão da rocha.

5.13
Curvas típicas de absorção de água por capilaridade em rochas naturais 

5.14
Dilatómetro electrónico e pormenor da colocação do provete
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O coeficiente de dilatação linear térmica (∝) de cada provete, expresso em mm/m por ºC ou
n x 10-6 x ºC-1, é calculado através da expressão

∆l
∝ = ——

l.∆t

onde, 
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 (ºC)

Face ao habitual comportamento anisotrópico desta propriedade, é reportado, por conjunto
de provetes, o maior dos dois (ou três) valores obtidos. 

• Resistência ao choque
Com este ensaio (ver EN 14158), pretende-se avaliar a resistência ao choque, por impacto, da

pedra natural. Submetem-se ao teste 6 placas, cujas faces maiores são cortadas paralelamente
ao plano de utilização mais vulgarizado (se conhecido) ou a qualquer plano de anisotropia (se
existentes). As dimensões das placas são, normalmente, de 200 x 200 x (30 ± 1) mm e o seu aca-
bamento deve ser simplesmente serrado, amaciado ou polido.

Como habitualmente, procede-se à secagem dos provetes até massa constante, seguida de arre-
fecimento até à temperatura ambiente. Um deles (provete de controlo), seleccionado para orientação
do procedimento de ensaio, é colocado sobre um leito de areia siliciosa com 10 cm de espessura, onde
irá sofrer o impacto de uma esfera de aço de 1 kg. A altura inicial de queda da esfera é de 100 mm,
sendo incrementada em intervalos sucessivos de 50 mm até à ruptura do provete. Cada um dos res-
tantes é, então, ensaiado de modo idêntico, mas só a partir de uma altura inicial de queda da esfera
150 mm inferior àquela a que se deu a ruptura do provete de controlo e nunca menor que 100 mm.

Para cada placa ensaiada, o resultado pode ser apresentado sob a forma da altura, em cm,
à qual ocorreu a ruptura por impacto, ou pode ser convertido em termos da correspondente
energia W, expressa em Joules, através da expressão seguinte:

W = m x g x h

onde,
m - massa da esfera de aço (kg)
g - aceleração da gravidade (9,806 m/s2)
h - altura queda (m) à qual se verifica a ruptura 
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O resultado do ensaio é dado pela média aritmética dos valores de h e/ou de W obtidos, não
se considerando, para o efeito, o valor obtido com o provete de controlo.

• Resistência às ancoragens
A determinação da força de tracção capaz de provocar a ruptura de placas de pedra ao nível dos

orifícios de ancoragem é considerada indispensável quando se tem em vista a utilização de sistemas
de grampos (agrafes) para a colocação de placas em revestimentos, nomeadamente em fachadas. 

A metodologia proposta pela EN 13364 consiste em avaliar essa força de tracção quando
exercida perpendicularmente ao eixo de uma cavilha introduzida num orifício normalizado, per-
furado nas faces laterais das placas.

No método de ensaio mais genérico, executam-se 10 ensaios em, pelo menos, três placas
com dimensões planares de (200 x 200) ± 1 mm e espessura de (30 ± 3) mm, convenientemen-
te secas. O respectivo acabamento deve ser simplesmente serrado, amaciado ou polido. O orifí-
cio de ancoragem, executado no centro de cada face menor, deve ter uma profundidade de 30
mm e 10 mm de diâmetro. Em cada orifício de ancoragem, introduz-se uma cavilha de aço inox
com 50 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro, até uma profundidade de 25 mm.

O posicionamento correcto da cavilha dentro de cada orifício é assegurado por uma arga-
massa normalizada nele introduzida, a qual é deixada secar à temperatura ambiente durante,
pelo menos, 48 horas.

Cada provete é, então, fixado num dispositivo adequado e, perpendicularmente ao eixo de
cada cavilha, exerce-se, até à ruptura, uma força de tracção à taxa de 50 N/s (Figura 5.16). 

A resistência às ancoragens é expressa em N, com aproximação a 50 N. O resultado do ensaio
de uma amostra é dado pela média aritmética de todos os valores da força de ruptura obtidos.

5.15
Equipamento utilizado na determinação da resistência ao choque e pormenor
da execução do ensaio
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Quando se trate de ensaios de cariz tecnológico, a espessura das placas e respectivas
dimensões planares devem estar correlacionadas, pelo que os requisitos impostos na Norma
aplicável devem ser satisfeitos. O acabamento das faces maiores e das faces laterais, bem como
o diâmetro dos orifícios de ancoragem e das cavilhas devem ser os especificados por projecto.
O esforço de tracção é exercido no sentido das faces maiores com acabamento.

• Resistência ao escorregamento
Trata-se de uma característica importante para se avaliar a segurança que um pavimento

oferece a quem sobre ele caminha, no sentido de se evitar o risco de perda de equilíbrio e de
eventual queda.

O ensaio (vide EN 14231) deve ser realizado em placas para pavimentos cujo acabamento
possua uma rugosidade igual ou inferior a 1 mm. Os provetes, num mínimo de 6, devem ser um
produto inteiro ou uma parte dele obtida por corte, sendo testada a face destinada a ficar à vista.
As respectivas dimensões devem permitir uma área de ensaio de (136 x 86) mm ou, caso tal não
seja possível, de, pelo menos, (86 x 42) mm. O ensaio deve ser realizado tanto sobre a superfí-
cie do provete no estado de seca, como após a mesma ter sido humedecida.

O aparelho utilizado é o chamado pêndulo de atrito (Figura 5.17), o qual é constituído por
um deslizador (largo ou estreito) de borracha normalizada, montado na extremidade de um pên-
dulo e condicionado por uma mola. Quando o pêndulo é libertado, a força de atrito entre o des-
lizador e a superfície de ensaio, exercida durante uma distância normalizada, traduz-se pela
redução da amplitude de uma oscilação livre, medida numa escala calibrada. 

Devem ser obtidas 20 leituras por provete: 10 em condições secas e outras 10 em condições
húmidas. Por cada conjunto de 10 leituras, as 5 últimas devem ser obtidas após rotação horizon-
tal de 180º da superfície objecto de ensaio. 

A Norma aplicável prevê, também, a possibilidade da realização de ensaios em pavimentos
já aplicados.

5.16 
Esquema do dispositivo utilizado para execução do ensaio de resistência às ancoragens (A) e aspecto de um provete após a realização do ensaio (B)

BA



A resistência ao escorregamento (SVR) da amostragem ensaiada é dada da seguinte forma:
• SVR seco: média aritmética das leituras obtidas em condições secas;
• SVR húmido: média aritmética das leituras obtidas em condições húmidas.

Como regra geral, consideram-se seguras as superfícies horizontais que apresentem um
SRV superior a 35, quando obtido por utilização do deslizador largo (escala C).

• Resistência ao gelo
O ensaio de resistência ao gelo por intermédio de ciclos sucessivos de gelo-degelo tem espe-

cial utilidade na avaliação das alterações das características físicas e/ou mecânicas da pedra
natural quando utilizada em zonas cujas condições atmosféricas são caracterizadas por perío-
dos regulares de temperaturas abaixo de 0º C e, por isso mesmo, faz parte do conjunto das Nor-
mas Europeias (EN 12371).

Com vista aos ensaios designados como de identificação (em que, consoante a necessidade,
se pretende determinar mais ou menos exaustivamente até que ponto a pedra é sensível à acção
do gelo), são necessários, pelo menos, 7 provetes com as dimensões de (300 x 50 x 50) mm e
acabamento simplesmente serrado, amaciado ou polido. Se se tratar de ensaios considerados
como tecnológicos, o número, dimensões e acabamento dos provetes dependerá da proprieda-

5.17
Esquema do aparelho pêndulo de atrito
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de seleccionada para avaliação dos efeitos da acção do gelo (resistência à flexão, à compressão,
ao escorregamento, etc.). 

Os provetes são convenientemente secos em estufa, deixados arrefecer até à temperatura
ambiente e, no caso de ensaios de identificação, são pesados. Seguidamente, são saturados com
água até massa constante e, no caso dos ensaios de identificação, são novamente pesados, quer
ao ar, quer imersos em água, para determinação do volume aparente. 

Em qualquer dos tipos de ensaio referidos, após saturação, os provetes são submetidos a ciclos
alternados de gelo-degelo. Cada ciclo (Figura 5.18) tem a duração de 12 horas e é constituído um perío-
do de 6 horas de congelação ao ar, em câmara frigorífica (Figura 5.19), seguido de imersão em água
à temperatura corrente, também durante 6 horas, a fim de descongelarem totalmente. 

O número de ciclos dos ensaios de identificação deve ser o indicado pelo requerente (é
muito comum o ensaio “standard” de 48 ciclos) e, caso não tenha sido definido, deve prosseguir-
se até que ocorra significativa deterioração dos provetes ou até que se atinja um máximo de 240
ciclos. No caso de ensaios tecnológicos, o número de ciclos a programar será o especificado na
Norma de produto aplicável.

O controlo das alterações induzidas na pedra por acção dos ciclos de gelo-degelo é efectua-
do da maneira seguinte:

- Ensaios de identificação: a intervalos de tempo definidos, e no final do ensaio, são feitas as
verificações indicadas no documento normativo, considerando-se ter ocorrido deterioração da
pedra quando, por inspecção visual, pelo menos dois dos provetes apresentarem modificações
significativas, quando o volume aparente de cada um deles tiver variado 1 % ou mais e/ou se o
respectivo módulo de elasticidade dinâmico tiver decrescido 30 % ou mais. 

- Ensaios de cariz tecnológico: os critérios de avaliação encontram-se estabelecidos nas Nor-
mas de produto aplicáveis, sendo habitual considerar-se existir degradação da pedra logo que o

5.18
Ciclo típico de gelo-degelo
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decréscimo no valor da propriedade físico-mecânica mais indicada para controlo dos efeitos do
teste no tipo de produto em apreço seja igual ou superior a 20 %. 

Apesar de ter sido muito comum, a utilização do ensaio de compressão simples para avaliar
degradações por efeito do gelo está actualmente reservada, apenas, para cubos e paralelipípedos
para pavimentos exteriores. Foi este o ensaio outrora mais utilizado em Portugal para compara-
ção das características da pedra antes e após os então tradicionais 25 ciclos de gelo-degelo.

• Resistência à cristalização de sais
Este ensaio permite avaliar os danos provocados na estrutura das rochas quando submeti-

das a 15 ciclos de imersão numa solução a 14 % de Na2SO4 decahidratado durante 2 horas, segui-
da de aquecimento a (105 ± 5) ºC em estufa durante 16 horas e de arrefecimento até à tempe-
ratura ambiente durante 2 horas. 

De acordo com a EN 12370, o ensaio de cristalização de sais deve ser reservado a rochas com
mais de 5 % de porosidade aberta. São utilizados, pelo menos, 6 provetes cúbicos de 40 mm de
aresta, previamente lavados em água corrente e secos à temperatura acima indicada até adqui-
rirem massa constante, sendo pesados após arrefecimento até à temperatura ambiente. 

Ao cristalizar durante a fase de aquecimento, o sulfato de sódio decahidratado provoca grandes
tensões no interior da pedra, o que pode conduzir ao desprendimento de partículas (Figura 5.20)

5.19
Máquina automática para realização de ciclos de gelo-degelo (A) e aspecto da colocação dos provetes no interior da cuba (B)

5.20
Aspecto de provetes notoriamente deteriorados por acção da cristalização de sais

A B
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ou, mesmo, à destruição dos provetes. O efeito é análogo ao induzido pelo gelo e, por isso, este
ensaio é, por vezes, utilizado como teste de durabilidade, em complemento ao ensaio de resis-
tência ao gelo.

No final do ensaio, cada provete é lavado, novamente seco até massa constante e pesado. O
resultado do ensaio consiste na determinação da média da perda de massa sofrida por cada um
deles, expressa em percentagem, ou caso entretanto alguns deles se tenham desintegrado, na
indicação do número de ciclos decorridos até que tal facto se verificou.

A título de exemplo, apresentam-se no Quadro 5.I, as classes de durabilidade estabelecidas
para rochas calcárias no Reino Unido, onde este ensaio é muito popular, baseadas na perda de
massa por ensaio de cristalização de sais e, para cada classe, indicam-se, em função de diversas
condições ambientais, as diferentes zonas de exposição dos edifícios onde devem ser utilizadas. 

Classes de Perda de Áreas continentais Áreas costeiras
durabilidade massa no final

para calcários do ensaio Baixa poluição Alta poluição Baixa poluição Alta poluição
(%) Sem gelo Com gelo Sem gelo Com gelo Sem gelo Com gelo Sem gelo Com gelo

A < 1 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4

B 1 a 5 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2* - 4 2* - 4

C > 5 a 15 2 - 4 2 - 4 3 - 4 3 - 4 3* - 4 4 - -

D > 15 a 35 3 - 4 4 3 - 4 4 - - - -

E > 35 4 4 4* - - - - -

F Os provetes
desintegram-se 4 4 - - - - - -

Zonas de exposição no exterior de edifícios:
Zona 1 - Pavimentos, degraus de escadas
Zona 2 - Coroamentos, chaminés, cornijas, balaustradas maciças, rodapés, pedestais
Zona 3 - Bordaduras salientes, pedestais**, cunhais, molduras, balaustradas vasadas (excluindo coroamentos**), cornijas**, tabiques de
janelas, soleiras
Zona 4 - Paredes verticais

* Vida útil limitada, em princípio, a 50 anos
** Pedras utilizáveis com as mesmas funções na Zona 2, se protegidas das chuvas ( por exº, com chapa) e da humidade em geral

Quadro 5.I - Classes de durabilidade dos calcários baseadas na perda de massa no final do ensaio de cristalização de sais e sua adequação para
utilização, sob diversas condições ambientais, em diferentes zonas de exposição dos edifícios (Extraído de ROSS, K. e BUTLIN, R. N., 1989)

• Resistência ao choque térmico
Trata-se de um ensaio de durabilidade que tem por objectivo a apreciação de alterações no

aspecto e na estrutura das pedras naturais quando submetidas a 20 ciclos alternados de seca-
gem em estufa a (105 ± 5) ºC durante 18 horas, imediatamente seguida de completa imersão em
água destilada à temperatura ambiente, durante 6 horas.
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O ensaio, regulado pela EN 14066, requer um mínimo de 7 placas com as dimensões de (200
x 200 x 20) ± 2 mm, em que pelo menos uma das faces maiores apresente acabamento polido
ou, no mínimo, amaciado.

Uma das placas não é submetida a ensaio e é reservada para, no final, servir de referência. As
outras 6 são secas até massa constante à temperatura acima referida e arrefecidas até à tempera-
tura ambiente, após o que são pesadas. Procede-se, então, à determinação da frequência de resso-
nância de cada uma delas, com vista ao cálculo do respectivo módulo de elasticidade dinâmico.

No final dos 20 ciclos, é efectuada a avaliação dos efeitos do choque térmico, quer através
da descrição das modificações visualmente observadas na superfície e na estrutura dos prove-
tes, quer por intermédio da determinação da variação, em percentagem, da massa das placas e
do decréscimo do módulo de elasticidade dinâmico de cada uma delas. 

• Resistência ao desgaste
Os elementos em pedra natural utilizados em pavimentos interiores ou exteriores sofrem, por

abrasão, um desgaste variável em função do tipo e intensidade do tráfego a que estão sujeitos. 
Os métodos de ensaio que permitem a avaliação da respectiva resistência ao desgaste por

abrasão encontram-se regulamentados pela EN 14157, onde se consagram as metodologias tra-
dicionalmente utilizadas nos países europeus (ensaios Capon, Böhme e Amsler-Laffon), as quais
diferem entre si quer quanto ao equipamento quer quanto à expressão dos resultados, pelo que
nem sempre é fácil a respectiva comparação. 

5.21
Máquina de desgaste Capon (A), pormenor do sistema de abrasão (B) e exemplo de calote obtida após ensaio (C)

A B C
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Em Portugal, era habitual utilizar-se (e ainda pode continuar a sê-lo) o método do tribóme-
tro de Amsler-Laffon, o qual consiste num prato horizontal de ferro fundido susceptível de ser
animado de movimento circular uniforme à velocidade de 60 rotações por minuto. Provetes de
(60 x 60 x 30) mm com acabamento adequado e previamente secos são colocados sobre o disco
e sujeitos a uma carga normalizada transmitida por um contrapeso, enquanto efectuam um per-
curso de 200 metros, durante o qual são desgastados por um material abrasivo constituído por
uma mistura de água e areia siliciosa calibrada, debitado sobre a pista de ensaio. A perda de
espessura de cada provete, em mm, indica a respectiva resistência ao desgaste.

A normalização europeia estabelece, como método de referência, o ensaio de desgaste
Capon (Figura 5.21), já em rotina em vários Laboratórios nacionais, o qual consiste em desgas-
tar pelo menos 6 provetes de (150 x 150 x 30) mm por fricção com um disco rotativo de aço com
70 mm de largura e 200 mm de diâmetro. O sistema exerce uma pressão constante nos prove-
tes contra o disco, o qual os desgasta por intermédio de um abrasivo normalizado (corindo FEPA
80) durante 75 rotações, efectuadas no período de um minuto. O desgaste Capon corresponde
à medida da corda da calote produzida, em mm, e será tanto maior quanto menor for a resistên-
cia ao desgaste por abrasão do provete.

Já foram desenvolvidos estudos experimentais (CARVALHO e MOURA, 1999), e a própria EN dis-
ponibiliza informação a propósito, visando correlacionar os resultados obtidos com os diferen-
tes métodos ou procedimentos de ensaio de desgaste e, assim, facilitar a sua comparação.

5.3.3 Interesse prático dos ensaios laboratoriais

A caracterização físico-mecânica prevista pelo cortejo normativo Europeu inclui, também, a
determinação dos módulos de elasticidade estático (EN 14580) e dinâmico (EN 14146), neste
último caso através da medição da frequência de ressonância longitudinal fundamental, deter-
minação da microdureza superficial Knoop (EN 14205), determinação da velocidade de propa-
gação do som (EN 14579), determinação da resistência ao envelhecimento por nevoeiro sali-
no (EN 14147), por uma atmosfera de SO2 (EN 13919), etc. Entre outros quesitos, estes ensaios
visam, também, garantir a segurança na utilização e a durabilidade dos produtos destinados a
serem permanentemente incorporados em obras de engenharia civil, conforme as exigências
essenciais prescritas na Directiva UE 89/106 "Produtos de construção", de 21/Dez/88.

A importância relativa dos ensaios físico-mecânicos no seu conjunto é, como é natural, fun-
ção do tipo de utilização a que se destina a pedra natural, tornando-se, alguns deles, imprescin-
díveis na avaliação da aptidão de cada variedade para ser utilizada com certa finalidade, em
determinadas condições de exposição à intempérie e/ou outros agentes agressivos, ou, ainda,
quando sujeita a solicitações específicas. 



91

Uma síntese global dessa importância relativa, face às aplicações mais comuns das rochas
ornamentais, é ilustrada pelo Quadro 5.II:

Revestimentos Pavimentos Placas em Alvenarias Colunas 
consola

ou e e
exteriores interiores exteriores interiores simples/

apoiadas cantarias pilares

Massa volúmica aparente A B C B B B B

Absorção de água/Porosidade aparente B C B B A*/C B* B*

Resistência à compressão C C B C C A A

Resistência à flexão A C A A A C/A*** C

Coeficiente de dilatação linear A B A*/B A*/B

Resistência ao desgaste C A A C

Resistência ao choque C/A** C/A** A B A

Resistência ao escorregamento A B A*/C

Resistência às ancoragens A C

Resistência ao gelo A A A* A* A*

Legenda: 
Ordem decrescente de importância: A, B, C

*   Apenas no caso de utilização em exteriores
** De importância A quando se trate de placas colocadas na zona inferior de paredes (rodapés e lambris)
*** De importância A quando se trate de elementos sujeitos a esforços de flexão ou de tracção

Quadro 5.II - Síntese global da importância de alguns dos ensaios físico-mecânicos face às aplicações mais comuns das pedras naturais na Construção Civil

Em interiores, e para as utilizações mais usuais, deixam de ser relevantes, como se com-
preende, os ensaios de durabilidade por acção de agentes do intemperismo (resistência ao gelo,
às chuvas ácidas, ao nevoeiro salino, ao choque térmico, etc.), bem como o de dilatação linear
térmica ou todos os outros não adequados à situação.

Em particular, salienta-se que:
- o valor da resistência à compressão, além de característico de cada tipo de rocha, habilita

ao dimensionamento de elementos resistentes utilizados na construção (em alvenarias e canta-
rias, por exemplo);

- o valor da resistência à flexão de uma rocha ornamental fornece importantes indicações
para avaliação da sua aptidão para ser utilizada nas inúmeras situações em que é solicitada a fun-
cionar à flexão ou à tracção e torna-se particularmente útil para o dimensionamento dos elemen-
tos de construção;

- de igual modo, o valor da resistência às ancoragens é indispensável para o dimensionamen-
to de placas para aplicação em paredes verticais agrafadas;
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- a percentagem de água absorvida por imersão total ou por capilaridade, a porosidade aber-
ta e os efeitos induzidos pelo ensaio de resistência ao gelo são indicadores da durabilidade das
rochas e fornecem elementos que habilitam à previsão do seu comportamento quando utiliza-
das em exteriores, em particular em climas frios e/ou húmidos;

- as determinações da resistência ao desgaste e ao choque são indispensáveis quando se
tem em vista a aplicação da pedra natural em pavimentos ou escadarias, ou, especificamente no
que se refere à resistência ao choque, em tampos de mobiliário ou rodapés;

- o conhecimento do coeficiente de dilatação linear é particularmente útil quando a pedra é
utilizada em exteriores, em climas quentes ou de elevada amplitude térmica;

- a determinação da resistência ao escorregamento permite a construção de pisos onde se
pode caminhar em segurança.

Muitas destas características estão intrinsecamente correlacionadas, positiva ou negativa-
mente, com a estrutura das rochas. A abundância relativa de calcite cristalina ou esparítica nos
calcários favorece largamente muitas destas propriedades e, inclusive, a respectiva aptidão ao
polimento e a durabilidade deste tipo de acabamento.

5.3.4 Síntese das características físico-mecânicas dos mármores e dos
calcários portugueses

Em todas as regiões de Portugal produtoras de rochas ornamentais carbonatadas foram
colhidas amostragens para serem submetidas a ensaios de índole petrográfica, química e físico-
mecânica, executados segundo procedimentos prescritos por normas internacionais, em parti-
cular as normas EN. Os respectivos resultados constam dos 4 volumes do “Catálogo de Rochas
Ornamentais Portuguesas”, publicado pelo IGM. 

5.22
Laboratório do INETI, em S. Mamede de Infesta 
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Os valores referentes aos ensaios realizados encontram-se sintetizados nos quadros seguin-
tes. É de assinalar que, face à natural variação dos valores de cada propriedade estudada ao
longo das vastas áreas produtoras, tais resultados deverão ser tomados como valores indicati-
vos, o que em nada os torna menos úteis para uma apreciação preliminar da qualidade dos tipos
litológicos disponíveis.

A orientação do corte dos provetes utilizados nos ensaios refere-se sempre ao plano cujo
aspecto ou padrão ornamental é o de utilização mais vulgarizada para cada tipo de pedra.

5.3.4.1 Mármores
Os resultados dos ensaios físico-mecânicos relativos aos mármores nacionais são apresen-

tados no Quadro 5.III sob a forma de valores médios, máximos e mínimos referentes às princi-
pais regiões produtoras, e dão conta da variação de características existente entre as varieda-
des nelas exploradas.

n – número de amostragens estudadas
Quadro 5.III – Principais características físico-mecânicas dos mármores portugueses e respectiva gama de variação em cada região produtora
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Na generalidade, os mármores portugueses apresentam valores correspondentes a rochas
de apreciável qualidade (vide Figura 5.23), cuja utilização, na maioria dos casos, se alarga a
toda a gama de aplicações, quer se destinem a interiores quer a exteriores.

5.3.4.2 Calcários
Os valores que se apresentam no Quadro 5.IV, igualmente sob a forma de valores médios,

máximos e mínimos, referem-se aos principais tipos de rochas calcárias portuguesas e a cada
uma das regiões produtoras e reflectem, também, a existência de diferenças importantes entre
os diversos fácies de calcários explorados em cada uma das regiões ou, inclusive, dentro de uma
dada região e pertencentes à mesma unidade geológica.

A grande maioria dos calcários ornamentais portugueses exibe características físico-mecâ-
nicas compatíveis com a sua utilização em interiores e exteriores, ainda que, neste caso, algu-
mas restrições se devam impor à utilização de alguns deles em situações de forte exposição a
acções de gelo–degelo.

5.23
Qualificação dos mármores explorados nas principais regiões produtoras de Portugal, tendo como base os resultados médios obtidos para cada
uma delas
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Pela análise dos resultados obtidos, constata-se que os calcários microcristalinos da região
a norte de Lisboa exibem as melhores características físicas e mecânicas, seguidos de outras
variedades em que a matriz da rocha se apresenta total ou parcialmente esparitizada. São natu-
ralmente adequados para as utilizações mais exigentes.

Dentre os calcários subcristalinos, explorados nas restantes regiões, sobressaem como mais
brandos o calcário de Ançã e os diferentes Semi-rijos, incluindo o Branco do Mar, todos eles sem
esparite na matriz ou muito pouco esparitizados. Razões relacionadas com a estrutura, como
reflexo das respectivas condições genéticas, justificam baixos valores em algumas das proprie-
dades mecânicas nas variedades Travertino, Brecha Portuguesa, Olho de Sapo, Alpinina rosa
Atlântida e Topázio, em particular.

n – número de amostragens estudadas
Quadro 5.IV – Principais características físico-mecânicas dos calcários portugueses e respectiva gama de variação em cada região produtora
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A Figura 5.24 mostra a gama de variação da qualidade no seio dos dois tipos fundamentais
de calcários ornamentais nacionais (calcários microcristalinos e calcários subcristalinos):

5.24
Qualificação dos tipos essenciais de calcários portugueses, tendo como base os valores obtidos para as duas tipologias fundamentais

5.4. A selecção de rochas ornamentais com base nas suas 
características

Tendo em conta que todas as rochas naturais são susceptíveis de utilização, mas não são
passíveis de utilização indistinta, a caracterização de rochas ornamentais surge como o melhor
meio de evitar a sua má utilização e proporcionar elementos técnicos para a sua conveniente
selecção e dimensionamento para a(s) finalidade(s) em vista e, assim, jamais poderá ser vista
como uma via sofisticada para criar dificuldades ao emprego deste ou daquele tipo litológico. 

Para dar a possibilidade de se satisfazerem estes importantes objectivos, e decorrente de
um trabalho laboratorial sistemático, tem vindo a ser feita, ao longo das últimas décadas, a divul-
gação das características das rochas ornamentais através de catálogos impressos e, mais recen-
temente, através da edição de CD-ROM’s contendo arquivos dos elementos de caracterização
referentes aos tipos litológicos explorados em Portugal. 
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5.25
Representação esquemática da organização e funcionamento do sistema pericial para a selecção de rochas ornamentais, elaborado pelo I.G.M.

Todavia, da experiência colhida, concluiu-se que a utilização da informação contida nessas
edições tem sido deficiente por parte de quem pretende utilizar e interpretar esses dados
tendo em vista as exigências de uma determinada aplicação, não só porque o processo de
selecção das pedras com as características pretendidas não está, muitas vezes, ao alcance do
público em geral e de muitos dos prescritores e arquitectos, mas também porque essa tarefa é
morosa e fastidiosa, tendo em conta a grande variedade de pedras e a quantidade de dados a
tomar em consideração. 

Nessas circunstâncias, a fim de que das bases de dados se possa retirar conhecimento útil
de forma mais rápida e mais cómoda, foi concebido um Sistema Pericial (vide esquema da Figu-
ra 5.25), de consulta interactiva, que possui uma facilidade de pesquisa orientada com base
numa matriz de metadados alicerçada nas características físicas e mecânicas referentes ao uni-
verso das rochas ornamentais portuguesas estudadas.

Esse Sistema Pericial, que utiliza os elementos de caracterização divulgados no Catálogo
impresso a que já fizemos referência, está actualmente disponível em duas versões (Português
e Inglês) no site do Ineti e constitui um primeiro passo no sentido de se tornar mais acessível a
selecção e a adequada utilização das rochas ornamentais portuguesas. 
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Para além de conter as facilidades de pesquisa vulgarmente constantes das bases de dados
informatizadas estáticas (pesquisa segundo um Catálogo Sequencial, por Tipos de Rochas, etc.),
possui um Motor de Busca em que se encontra implementado um sistema de selecção com base
em indicações formuladas pelo utilizador (Busca por Características). As indicações de índole
físico-mecânica são objectivamente classificadas quanto ao respectivo grau de exigência à medi-
da que vão sendo fornecidas  (Figura 5.26) e, finalmente, o sistema selecciona (consoante o
solicitado) os 5, 10 ou 25 tipos de rochas ornamentais que melhor cumprem os requisitos formu-
lados na consulta, indicando o “grau de similaridade” entre esses requisitos e as características
das variedades de rochas constantes na resposta fornecida (Figura 5.27). 
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5.26
Folha de introdução de características, no caso presente formuladas para mármores de cor rosada ou rosada a avermelhada tendo em vista a
sua utilização em exteriores e indicação gráfica do grau de exigência da consulta efectuada quanto às características físico-mecânicas
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A partir dos resultados da pesquisa, o “software” permite aceder directamente às fichas de
caracterização de cada uma das pedras seleccionadas e, inclusive, consultar Casos–tipo referen-
tes a aplicações em obra (se conhecidas) e/ou Inserir Casos–tipo ainda não constantes da base
de dados, posteriormente validados e nela definitivamente integrados. Também permite simular
a combinação de pares de tipos de rochas na realização de mosaicos e painéis, segundo diver-
sos esquemas.

5.27
Exemplo do resultado de uma Busca por características com base nos elementos constantes da Figura 5.26. Notar o “grau de similaridade” entre
os requisitos formulados e os correspondentes às variedades de rochas ornamentais seleccionadas pelo sistema
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6.1 Introdução

No presente capítulo, descrevem-se os Métodos de Exploração e Tecnologias de Corte e
Extracção nas explorações de Mármores e Calcários de Portugal, os quais, embora geralmente
mais facilitados pelas condições das jazidas no caso dos calcários, são em tudo idênticos na
medida em que se trata de rochas essencialmente carbonatadas.

A distribuição, em Portugal, das principais jazidas de mármores, calcários e outras rochas
carbonatadas ornamentais podem ser observadas no mapa da Figura 6.1.

A região do Alentejo é a principal produtora de rochas ornamentais a nível nacional, sendo
o Anticlinal de Estremoz-Borba-Vila Viçosa, ao nível da extracção e transformação de mármores,
a área com um papel de maior destaque dentro desta região. Relativamente aos calcários, estes
localizam-se prioritariamente na região Centro, na zona do Maciço Calcário Estremenho.

A extracção de pedras naturais é realizada em locais denominados de pedreiras, tendo a
actividade extractiva peculiaridades que são inalteráveis, tais como:

• Localização rígida - as jazidas minerais não são móveis, estando as empresas explorado-
ras condicionadas à existência/presença do recurso geológico (o que não depende da von-
tade humana);

• São recursos não renováveis à escala humana;
• Cada jazida é única, dadas as suas características geológicas, geométricas, etc.;
• São necessários investimentos avultados sempre que se explora uma jazida.

Uma pedreira consiste num conjunto formado por qualquer massa mineral em exploração, pelas
instalações necessárias à sua lavra e pelos depósitos das substâncias extraídas, desperdícios e ter-
ras removidas e, bem assim, pelos seus anexos. As pedreiras de pedras naturais podem ser caracte-
rizadas quanto à sua forma, à localização geomorfológica e ao método de desmonte. Relativamente
à forma e à localização geomorfológica, o tipo de exploração pode ser:

• Céu aberto – Flanco de encosta ou Poço;
• Subterrâneo – Flanco de Encosta ou Profundidade;
• Misto – Flanco de Encosta e Profundidade.

No que se refere às explorações em subterrâneo, verifica-se que, actualmente, se atingiu
um ponto em que a ocorrência de jazidas economicamente exploráveis através de desmontes a
céu aberto começa a ser cada vez menor. Por outro lado, ocorrem, com alguma frequência,
zonas com material de excelente qualidade ornamental em profundidade, normalmente cober-
tas por elevadas espessuras de terra ou de rocha de pouca ou nenhuma aptidão ornamental,
mostrando-se inviável a sua exploração pelos métodos tradicionais.
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6.1
Distribuição dos núcleos de extracção e transformação de mármores e calcários (IGM, 1997)
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Estas razões têm vindo a direccionar os industriais para a realização da exploração subter-
rânea, a qual se afigura uma novidade para a maior parte deles. Segundo informações faculta-
das pelo então Instituto Geológico e Mineiro, existem reservas de mármore de boa qualidade
ornamental, em certas zonas do Anticlinal de Estremoz-Borba-Vila Viçosa, até cerca de 300
metros de profundidade, facto que revela a necessidade de mais estudos que permitam contri-
buir para um avanço nos métodos de desmonte de mármore na região, de modo a fazer face às
novas situações que se deparam do ponto de vista das reservas.

6.2 Tipos de Exploração

6.2.1 Exploração a Céu Aberto

Uma exploração a céu aberto pode ser desenvolvida em flanco de encosta ou em poço, con-
soante a forma e a localização geomorfológica da pedreira.

No desmonte em flanco de encosta, a rocha é explorada na encosta de um monte ou serro,
formando-se degraus que vão avançando de cima para baixo, ou seja, explora-se a rocha nos
degraus superiores e só depois é que se exploram os inferiores, no sentido de tornar a explora-
ção estável do ponto de vista geotécnico. 

O desmonte em profundidade (fosso/poço) consiste na criação de patamares de exploração
que vão sendo cada vez mais pequenos e formam uma espécie de pirâmide invertida à medida
que se avança em profundidade. Também neste método de desmonte se procede à formação de
degraus direitos.

As explorações a céu aberto envolvem dois tipos de operações, designadamente as opera-
ções unitárias e as operações auxiliares.

Operações Unitárias
Previamente à fase de exploração, é necessário, por vezes, averiguar a viabilidade económi-

ca do jazigo, pelo que se recorre a actividades de pesquisa, tais como reconhecimento geológi-
co de superfície, levantamentos geofísicos, realização de sondagens mecânicas, abertura de san-
jas ou valas e colheita de amostras para ensaios laboratoriais ou semi-industriais. 

A metodologia da lavra utilizada nas explorações a céu aberto passa por diversas fases,
nomeadamente de Preparação e Traçagem, Desmonte, Remoção e Transporte.

1) Fase de Preparação e Traçagem do desmonte a céu aberto
As operações de Preparação e Traçagem consistem, em primeira análise, em colocar a des-

coberto a rocha explorável e delimitar a área de corta à superfície, criando as faces livres para
o avanço da exploração.
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6.4
Abertura de canal e visualização de uma caixa (fotografia cedida
pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

6.3
Primeiro piso de desmonte após extracção das “cabeças” de már-
more (Guerreiro, 2000)

6.2 
Aspecto das “cabeças” de mármore depois de removida parte da
terra de cobertura (Guerreiro, 2000)

Definição das Frentes de Desmonte: Esta opera-
ção consiste na orientação dos canais e na defini-
ção dos sentidos de desmonte com vista à optimi-
zação dos trabalhos, aumentando ao máximo o
rendimento da exploração.

Existem quatro operações de Preparação e Traçagem, a saber:

Destapamento ou Decapagem: Consiste em reti-
rar o solo (terras vegetais e de cobertura) existen-
te à superfície (desmatagem) sobre a rocha que se
pretende desmontar, delimitando simultaneamente
a área da corta.

Desmonte das “Cabeças” de mármore ou “lápias”:
Desmonte da rocha sem valor comercial, geralmen-
te carsificada. Este desmonte permite pôr a desco-
berto o piso que se pretende explorar.

Abertura de Caixas e Canais: São operações que
permitem iniciar a exploração de um novo piso. A
abertura da caixa permite a criação de duas faces
livres num espaço suficiente, de modo a ser possí-
vel o desmonte da rocha através da individualiza-
ção de talhadas de rocha. Por seu lado, a abertura
de canais permite a criação de mais faces livres,
definindo a massa a desmontar. Esta operação é
realizada, normalmente, em zonas onde o material
apresenta faca qualidade ornamental.
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2) Fase de Desmonte
Após a exploração da rocha sem valor comercial e da abertura dos canais (aquando das ope-

rações de Preparação e Traçagem), a pedreira encontra-se em condições de iniciar a exploração
nas faces livres da massa rochosa deixada a descoberto pela remoção da pedra dos canais.

As quatro operações de Desmonte são as seguintes:

Esquartejamento: Uma vez derrubadas, as Talha-
das são individualizadas em blocos de dimensões
transportáveis.

Corte: Execução de cortes longitudinais, transver-
sais, horizontais e verticais, individualizando mas-
sas rochosas (vulgarmente conhecidas por Bancos).
A sequência de corte habitual é a seguinte: 1 -
golpe de levante; 2 - golpe vertical lateral; 3 -
golpe vertical posterior.

Derrube: Após a individualização dos bancos, pro-
cede-se ao derrube em Talhadas, as quais caem
numa “cama” de escombros, pneus e/ou terra.

6.5
Execução de furos verticais (fotografias cedidas pela empresa A.
Bento Vermelho)

6.7
Sequência da queda de uma talhada (fotografia cedida pela empre-
sa Magratex, Lda)

6.8
Esquartejamento (fotog. cedida pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

6.6
Cortes efectuados nas massas rochosas (Benetti Macchine, s.r.l)

Perfuração: Consiste na execução de furos hori-
zontais e verticais para delimitação da massa a
desmontar e por onde passará o fio diamantado.
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3) Fase de Remoção e Transporte
Esta fase inclui dois tipos de operações, designadamente a remoção dos blocos comerciali-

záveis e a remoção de escombros.

6.10
Transporte de escombros através de um elevador de dumpers 
(fotografia cedida pela empresa Plácido José Simões, SA)

Remoção de escombros: Carregamento e trans-
porte dos escombros existentes na(s) frente(s) da
pedreira para a escombreira.

Remoção de blocos comercializáveis: Remoção, car-
regamento e transporte dos blocos com dimensões
comercializáveis para o parque de blocos da pedreira.

6.9
Remoção e transporte de blocos comercializáveis (fotografias cedi-
das pelas empresas A. Bento Vermelho, Lda e Alexandrino Pais Lei-
tão, Lda)

As operações auxiliares numa pedreira são, essencialmente, esgotos, energia eléctrica e ar
comprimido. 

6.2.2 Exploração Subterrânea

A exploração subterrânea de mármores é realizada, hoje em dia, em vários locais do plane-
ta, dos quais se salientam os Estados Unidos da América (Vermont) e a Itália (Carrara) pela sua
representatividade, grandiosidade e tradição.

As referidas regiões não são as únicas a possuirem explorações subterrâneas de rochas
ornamentais, pois existem, na Europa, outras zonas onde se pratica esse tipo de exploração,
nomeadamente na Áustria e em Espanha. Em Portugal, as explorações subterrâneas iniciaram-
se há menos de uma década, nomeadamente no Anticlinal de Estremoz-Borba-Vila Viçosa.
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Os principais factores que podem estar na decisão de avanço para uma exploração em sub-
terrâneo são: 

• Existência de material de excelente qualidade sob elevadas coberturas de solos e de
material de fraca aptidão ornamental;

• Áreas licenciadas de reduzidas dimensões que inviabilizam o alargamento da pedreira e
a remoção das camadas superficiais estéreis;

• Forte pressão ambiental.

Para a abertura de uma exploração subterrânea, devem ser realizados estudos preliminares
aprofundados que permitam caracterizar o maciço rochoso em questão e definir o “modelo geo-
mecânico” do mesmo, no sentido de poderem ser realizados, com êxito, os trabalhos de desmon-
te e de estabilização. Os estudos a serem executados são:

• Estudo geológico;
• Características estruturais da jazida;
• Características geomecânicas do maciço;
• Estado de tensão in situ;
• Dimensões possíveis para as cavidades;
• Recuperação da jazida;
• Rendimento.

Posteriormente a estes estudos, é seleccionado o método de desmonte. Na selecção do
método de desmonte, devem ser tomados em consideração os seguintes factores:

• Características geológicas do local;
• Morfologia;
• Espessura e inclinação das camadas;
• Continuidade da jazida;
• Profundidade da jazida;
• Factores económicos.

O sistema de lavra mais utilizado em pedreiras subterrâneas é o método de câmaras e pila-
res. Neste método de desmonte, a massa útil é retirada das câmaras, deixando-se um conjunto
de pilares para suporte do tecto da escavação. Este método caracteriza-se pela existência de
galerias rectas e paralelas; no entanto, podem existir variantes do método, como é o caso de
muitas explorações subterrâneas italianas. Outros métodos comuns de exploração subterrânea
são o Método de Frentes Corridas e o Método de Corte e Enchimento. 

6.11
Método de câmaras e pilares utilizado numa exploração subterrânea de mármores em Portugal (fotografias cedidas pela empresa Lugramar, Lda)
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Ainda na fase de estudo para abertura de uma exploração subterrânea, devem ser definidas
as operações unitárias e auxiliares (ciclo produtivo), o equipamento, o pessoal necessário, o
plano de instrumentação e os métodos de suporte a utilizar para salvaguardar situações de rotu-
ra e de deformação do maciço.

Operações Unitárias

As operações unitárias que permitem a exploração do desmonte em subterrâneo de mármore, são:

Corte
• Primeiro, são realizados os cortes de levante (horizontais) começando pelo inferior e

realizando posteriormente o superior, com a roçadora (cortes C1 e C2).
• A seguir, realizam-se os cortes verticais começando num dos limites da galeria até ao

outro limite. Os cortes verticais são três, dois deles a limitar a galeria e o outro a defi-
nir o canal, sendo todos eles realizados com a roçadora.

• Depois de definidos a massa a desmontar e o canal, procede-se à individualização do
canal para a realização do corte posterior.

• Finalmente, realiza-se o corte posterior da massa de rocha útil com a máquina de fio dia-
mantado, com o intuito de a individualizar.

Derrube
• Desmonte da zona do canal, com auxílio do crapaud e da giratória, e seu esquartejamen-

to com a máquina de foi diamantado.
• Desmonte da massa útil, com auxílio do crapaud e da giratória, e seu esquartejamento

com a máquina de foi diamantado.

Remoção
• Remoção e extracção do material que existia no canal, primeiro com a giratória e/ou cra-

paud e, depois, com a grua, até à superfície.
• Remoção e extracção da massa extraída devidamente esquartejada, primeiro com a gira-

tória e/ou crapaud e, depois, com a grua, até à superfície.

Como operações auxiliares características da lavra subterrânea, existem as operações de
ventilação, iluminação e drenagem.
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6.3 Equipamentos associados às diversas fases do Desmonte

No Quadro 6.I encontram-se descritos os equipamentos utilizados nas três fases do desmonte.

Preparação e Traçagem

1 - Destapamento ou Decapagem Escavadora (desmatagem, remoção e carregamento de terras)
Pá carregadora (remoção e carregamento de terras)
Dumper (transporte)

2 - Desmonte das “Cabeças” de mármore ou “lápias” Martelo Pneumático (perfuração)
Máquina de fio diamantado (corte)
Explosivos (desmonte de material sem qualidade)
Martelo Hidraúlico equipado na escavadora (fragmentação)

3 - Abertura de Caixas e Canais Perfuradora (perfuração)
Martelo Pneumático (perfuração)
Máquina de Fio Diamantado (corte)
Roçadora de Bancada (corte)
Grua (remoção e transporte)

4 - Definição das Frentes de Desmonte

Desmonte

1 - Perfuração Perfuradora (perfuração)
Martelo Pneumático (perfuração)

2 - Corte Máquina de fio diamantado (corte)
Roçadora (corte)

3 - Derrube Colchões pneumáticos ou hidraúlicos (derrube)
Macacas hidraúlicas (derrube)
Retroescavadora (auxiliar o derrube)
Pá carregadora equipada com lança (auxiliar o derrube)

4 - Esquartejamento Máquina de fio diamantado (corte)
Martelo Pneumático e guilhos (perfuração)

Remoção e Transporte

1 - Remoção dos blocos comercializáveis Pá carregadora (carregamento e transporte)
Grua (remoção e transporte)

2 - Remoção de escombros Escavadora (carregamento)
Pá carregadora (carregamento)
Dumpers (transporte)
Gruas equipadas com balde (remoção e transporte)

Quadro 6.I - Equipamentos utilizados nas diversas fases de desmonte
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Seguidamente, são apresentados e descritos os equipamentos utilizados nas Fases de 
Desmonte.

Escavadora - Máquina de terraplanagem provida de
uma pá ou “colher” no extremo do braço articulado. 

Carregadora (Pá) - Máquina auto-motora equipada
de um dispositivo de carga (balde), situado em
posição frontal. É utilizada para derrubar as talha-
das na fase de desmonte, sendo equipada com uma
lança própria. Na fase de remoção, é utilizada para
carregar os dumpers com os estéreis (equipada
com balde) ou para transportar os blocos de rocha
para a zona de alcance da grua ou, mesmo, para o
parque de blocos (equipada com patolas).

Dumper - Veículo de movimentação de terras,
auto-motorizado, com uma caixa basculante. É
também denominado como camião de pedreira,
sendo utilizado para transportar o estéril para a
escombreira.

Martelo Pneumático - Máquina utilizada para frag-
mentar a rocha, com o objectivo de abrir furos de
cerca de 4 cm de diâmetro para passar o fio dia-
mantado ou para carregar com explosivos, caso se
recorra a este método de desmonte.

6.12
Escavadora utilizada em espaços confinados, designadamente em
exploração subterrânea (fotografia cedida pela empresa Rosa Por-
tugal, Lda)

6.13
a) Pá Carregadora equipada com balde (fotografia cedida pela
empresa A. Bento Vermelho, Lda) e b) com patolas (fotografia cedi-
da pela empresa Alexandrino Pais Leitão, Lda)

6.14
Dumper (fotografia cedida pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

6.15
Martelo Pneumático (fotografia cedida pela empresa A. Bento Ver-
melho, Lda)

a) b)
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Perfuradora (“Milharoco”) - Máquina utilizada, em
geral, para a realização de furos horizontais com
cerca de 10 cm de diâmetro, utilizados para passar
o fio diamantado.

Roçadora - Máquina equipada de uma lança com
uma cadeia munida de pérolas diamantadas, res-
ponsável pelo corte da rocha, permitindo indivi-
dualizar as bancadas na pedreira.

Máquina de Fio Diamantado - Sistema de corte for-
mado por um cabo de aço inoxidável composto por
vários cordões enrolados em espiral e que dispõe, a
espaços regulares, de pérolas diamantadas electro-
depositadas ou sinterizadas. O anel de fio diamantado
é accionado em movimento de rotação e de translac-
ção por uma máquina, cortando a rocha por abrasão.

Explosivos - Substâncias químicas instáveis capa-
zes de libertarem energia e produzirem a fragmen-
tação das massas rochosas. O seu manuseamento
e armazenagem requerem cuidados especiais, pelo
que só devem ser feitos por pessoal especializado.
Os explosivos mais utilizados, são: pólvora, amonó-
leo (Anfo), gelamonite e cordão detonante.

6.16
Máquina de Fio Diamantado (fotografia cedida pela empresa M.
Simões, Lda)

6.18
Roçadora (fotografia cedida pela empresa Rosa Portugal, Lda)

6.17
Perfuradora (fotografia cedida pela empresa A. Bento Vermelho,
Lda)

6.19 
a) Grua Móvel e b) Grua Fixa
(fotografias cedidas pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

Grua - Sistema de elevação de blocos e outros
materiais do fundo das pedreiras, formado por
uma longarina fixa a um mastro giratório, capaz de
operar nos 360º. É utilizada, essencialmente, para
içar da pedreira os blocos de rocha aproveitáveis,
embora possa servir também para remover escom-
bros e para transportar para o interior da pedreira
alguns equipamentos.

a)

b)
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Guilhos – Cunhas metálicas utilizadas nos furos
verticais e horizontais de forma a individualizar as
talhadas em blocos de menores dimensões.

Macaca Hidráulica - Caixa metálica com êmbolo
hidráulico, que é colocada num rasgo realizado na
rocha e que vai empurrar a talhada de rocha indivi-
dualizada, no sentido de esta se desencostar do
maciço para, posteriormente, ser tombada.

Retroescavadora (Giratória) - Máquina equipada
com uma lança, que pode ser utilizada no derrube
das talhadas de rocha mas que tem outras funções,
tais como, carregar os dumpers com o material
estéril, desmontar zonas muito fracturadas do
maciço e proceder à destapagem dos terrenos, ou
seja, à remoção das terras de cobertura e à desma-
tagem do terreno anexo à exploração para onde
esta irá avançar.

Almofada de Ar - Dispositivo constituído por uma
bolsa com finas paredes metálicas ou de borracha,
que pode ser inserido num corte vertical feito na
bancada a desmontar e que, quando enchido com
ar, provoca a sua remoção.

6.20
Almofada de ar (fotografia cedida pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

6.22
Retroescavadora (Giratória) (fotografia cedida pela empresa A.
Bento Vermelho, Lda)

6.21
a) Macaca Hidráulica e b) Pormenor da Macaca Hidráulica 
(fotografias cedidas pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

6.23
Guilhos (fotografia cedida pela empresa A. Bento Vermelho, Lda)

a)

b)



6.4 Fluxograma do Processo Extractivo

6.24
Fluxograma do Processo Extractivo 
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6.5 Impacte Ambiental e Gestão de Resíduos da Exploração 

6.5.1 Introdução

A compatibilização entre a actividade extractiva e a protecção ambiental constitui, actual-
mente, uma das metas essenciais das políticas administrativas e sociais nos países comunitários.
Esta indústria, como muitas outras, interfere a um grande nível com a qualidade dos meios físi-
cos e ecológicos envolventes, sendo natural, portanto, que existam conflitos de interesses entre
os seus promotores e as comunidades. No entanto, a actividade em apreço sempre se revelou de
grande importância para a economia dos países onde existem recursos geológicos exploráveis.

A legislação actual obriga a que exista, por parte das empresas, uma crescente preocupação
com as questões ambientais, aspecto este que se encontra perfeitamente reflectido quer no Decre-
to-lei nº 270/2001 de 6 de Outubro quer no Decreto Lei nº 69/2000 de 3 de Maio.

Da regulamentação criada, sobressai, então, a relacionada com a Avaliação dos Impactes
Ambientais, com aplicação directa sobre a exploração de pedreiras, onde se obriga, em determi-
nadas condições, à elaboração de um estudo específico que considere a identificação de impac-
tes e a propostas de medidas para a sua prevenção e minimização.

Avaliação referente a

1. Carácter genérico do impacte

2. Tipo de acção de impacto 

(relação causa-efeito)

3. Sinergia ou acumulação

4. Projecção no tempo

5. Projecção no espaço

6. Âmbito espacial do impacte

7. Reversibilidade 

(pela acção dos mecanismos)

8. Recuperação

Valoração

Benéfico

Adverso

Directa

Indirecta

Sim

Não

Temporária

Permanente

Localizado

Extensivo

Próximo à fonte

Distante da fonte

Reversível

Irreversível

Recuperável

Irrecuperável

Definição

Considerado positivo relativamente ao estado anterior à sua actuação.

Considerado negativo relativamente ao estado anterior à sua actuação.

Indica o modo de como a acção se produz sobre os elementos ou características ambientais.

Existência de efeitos pouco importantes considerados individualmente, mas que podem

dar lugar a outros de maior importância quando em conjunto; ou possível indução de

impactes acumulados.

Se se apresenta de forma intermitente enquanto dura a actividade que o provoca.

Aparece de modo contínuo ou tem um efeito intermitente mas sem fim.

Se o efeito é pontual.

Se é notado numa superfície mais ou menos extensa.

Se o efeito da actuação ocorre nas imediações.

Se o efeito ocorre a uma distância apreciável.

Se as condições originais reaparecem ao fim de um certo tempo.

Se a acção dos processos naturais por si só é incapaz de recuperar as condições iniciais.

Quando podem realizar-se práticas ou medidas correctivas viáveis que minimizem ou 

anulem o efeito de impacte, conseguindo ou não melhorar as condições iniciais.

Quando não são possíveis tais medidas correctivas. Podem realizar-se medidas que com-

pensem e/ou que mudem a condição do impacte (trabalhos de recuperação e integração). 

Quadro 6.II - Caracterização genérica dos impactes (Gonzalez, 1995)
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O objectivo dos Estudos de Impacte Ambiental (EIA), no que diz respeito ao sector das
rochas ornamentais e industriais, é identificar, prever e prevenir as alterações ambientais pro-
duzidas pelas actividades extractivas. Estes EIA deverão funcionar interactivamente com os Pla-
nos de Lavra e com os Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística (Planos de Pedreira).

O processo de Avaliação do Impacte Ambiental, incluindo todas as fases que a constituem
(Quadro 6.III), baseia-se num importante princípio de prevenção e consequente definição de
condições que permitam evitar as perturbações no ambiente causadas, ou que potencialmente
poderão ser causadas, pelas diversas actividades humanas. Desta forma, pretende-se implemen-
tar uma atitude pró-activa, evitando ao máximo a aplicação de soluções, que, por tardias, não
permitam resolver os problemas ocorrentes.

Quadro 6.III - Indicação geral das fases constituintes de um Estudo de Impacte Ambiental.

6.5.2 Principais impactes ambientais relacionados com a indústria extractiva

6.5.2.1 Geologia
Pode considerar-se, em termos ambientais, que a geologia de um local é o aspecto que sofre

maiores impactes, uma vez que, ao explorar-se um recurso geológico, se está a criar uma situa-
ção de recuperação irreversível e de magnitude severa, sendo que o recurso geológico é finito e
não renovável à escala humana.

As questões relacionadas com a geologia adquirem um significado com interesse, porque
desempenham, ao mesmo tempo, dois papéis distintos e indissociáveis: por um lado, trata-se do
aspecto ambiental, que é sujeito a alterações e impactes, e, por outro lado, trata-se do objecto
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específico de interesse económico da indústria extractiva (matéria-prima com valor comercial).
Esta particularidade leva a que os impactes, embora existam, sejam dificilmente evitáveis, porque
se não existisse recurso economicamente viável não existiria certamente indústria extractiva.

Uma vez que existe remoção de material da jazida, os impactes sobre a geologia induzem
alterações profundas nas estruturas existentes. No entanto, no que se refere às lavras desorde-
nadas e gananciosas, é possível minimizá-los através da elaboração de planos de exploração e
do seu cumprimento, o que conduzirá a que apenas se venha a laborar em locais que o justifi-
quem, salvaguardando de impactes desnecessários as áreas sem interesse económico.

6.5.2.2 Solo
Os impactes no solo apresentam-se não só a nível das características físico-químicas e bio-

lógicas, mas também a nível do uso. Na actividade extractiva, é processada a decapagem e arma-
zenamento em áreas específicas, destruindo toda a sua organização tanto a nível das camadas,
estrutura, textura, o que pode alterar irreversivelmente os solos.

A substituição do uso do solo pela actividade extractiva é uma consequência das necessida-
des económicas e das estratégias definidas de cada região, pelo que deverá ser ponderada a via-
bilidade de determinadas explorações e serem avaliados os seus efeitos sobre o solo, principal
suporte da qualidade ambiental de qualquer região.

De forma geral, podem apontar-se os seguintes impactes derivados da indústria extractiva
sobre os solos e respectivas medidas de minimização (Quadro 6.IV).

Impactes na ocupação dos solos

Ocupação irreversível de solo fértil pela cria-
ção dos núcleos de extracção e das escom-
breiras (impactes críticos e severos) e pela
implantação das estruturas de apoio (impac-
tes moderados).

Alteração das características dos solos nos
arredores da exploração devido às operações
da indústria extractiva, devido à acumulação de
partículas sólidas finas, resíduos, poeiras, etc.

Medidas de minimização 

Armazenagem da terra vegetal resultante da
decapagem das zonas ocupadas pela explo-
ração.

Elaboração de um plano (PRP) que preveja a
recuperação do local, permitindo uma utiliza-
ção produtiva e ecológica dos terrenos uma
vez explorados.

Adopção de medidas que evitem ou minimi-
zem a libertação de poeiras e controlo da
produção de resíduos.

Quadro 6.IV - Impactes usuais da indústria extractiva sobre o solo e medidas de minimização.
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6.5.2.3 Água
A água consumida no sector extractivo provém, principalmente, da água acumulada no

fundo da pedreira e de captações subterrâneas. É utilizada, maioritariamente, no arrefecimento
das máquinas de corte.

Os impactes na água podem dar-se a vários níveis, nomeadamente, nas águas superficiais e
subterrâneas e sua qualidade, tendo em conta o local onde a pedreira está inserida e a tecnolo-
gia disponível para todo o processo produtivo. Assim, pode-se afirmar que o escoamento super-
ficial normal é alterado, os níveis freáticos poderão ser atingidos e a qualidade das águas pode-
rá ser alterada em função da actividade extractiva.

As águas industriais provenientes da extracção de rochas não apresentam contaminantes
severos para o meio ambiente, dado que apenas contêm sólidos em suspensão, que são as par-
tículas de pedra resultantes do corte das massas minerais.

Há que referir que a actividade extractiva que se desenvolve em profundidade torna vulnerá-
veis os sistemas aquíferos, pelo facto de se estar mais próximo dos níveis freáticos. Deste modo,
geram-se situações potenciais de contaminação das águas subterrâneas através de fugas de óleos.

A nível quantitativo, este sub–sector não consome um volume elevado de água, uma vez que
uma grande parte das empresas possui tecnologia disponível para o tratamento e reutilização
das águas industriais. O processo de tratamento assenta num sistema de decantação e a taxa de
reaproveitamento das águas é próxima dos 70 %.

No que diz respeito às águas residuais domésticas provenientes das instalações sociais que
dão apoio aos trabalhadores da pedreira, quando existem, elas são, na grande maioria, tratadas
em fossas sépticas, dado que os locais onde normalmente as explorações se localizam não são
abrangidos pela rede de saneamento básico.

No Quadro 6.V, apresentam-se, de forma geral, os impactes no meio hídrico derivados da
indústria extractiva e medidas de minimização.
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Impactes nas águas superficiais 
e drenagem

Alteração permanente da drenagem superfi-
cial: pode ser grave, no caso da construção
de escavações e escombreiras, e moderada,
no caso da implantação de infra-estruturas.

Contaminação das águas superficiais (turbi-
dez, por partículas sólidas, e hidrocarbone-
tos), derivada das operações necessárias
para a criação de escombreiras, do tráfego
de maquinaria pesada, das bombagens e des-
carga de efluentes e da implantação de infra-
estruturas.

Impactes nas águas subterrâneas

Alteração temporal do regime de caudais sub-
terrâneos motivada pelas escavações e bomba-
gem de águas dos níveis freáticos intersectados.

Contaminação dos aquíferos por óleos e
hidrocarbonetos, derivados da manutenção
da maquinaria necessária ao funcionamento
da exploração.

Impactes na qualidade das águas

A qualidade das águas está intrinsecamente
relacionada com os aspectos referidos ante-
riormente, como são a contaminação das
águas superficiais com sólidos em suspen-
são e hidrocarbonetos (comuns às águas
subterrâneas).

Medidas de minimização

Criação de sistemas de drenagem comuns a
toda a zona de extracção e sistemas particu-
lares para a escombreira.

Redução dos taludes de escavação e das
escombreiras para diminuição da velocidade
e da capacidade erosiva das escorrências.

Construção de obras auxiliares de canaliza-
ção para a protecção de canais, escombrei-
ras, taludes de escavação, etc.

Recolha e canalização das águas contamina-
das para locais de tratamento antes de serem
novamente descarregadas para o exterior.

Adequação e escolha do sistema de tratamen-
to de acordo com as características dos conta-
minantes (depurador, decantação, filtros, etc.)

Isolamento e armazenamento dos materiais
contaminantes.

Medidas de minimização

Os óleos são um contaminante importante e
difícil de tratar, pelo que os que forem usados
deverão ser recolhidos e armazenados sob con-
dições específicas (bem vedados e colocados
em bacias de retenção) até serem recolhidos
por empresas especializadas no seu tratamento.

Medidas de minimização

As medidas indicadas nos pontos anteriores
deverão colmatar os problemas relacionados
com a qualidade das águas.

Quadro 6.V - Impactes usuais da indústria extractiva sobre a água e medidas de minimização
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6.5.2.4 Aspectos ecológicos
Os impactes a nível da ecologia reflectem-se, sobretudo, na modificação dos ecossistemas,

o que pode, em casos extremos, provocar efeitos irreversíveis e consequente diminuição da bio-
diversidade.

Ao se efectuarem as operações necessárias que acompanham as diversas fases da pedreira,
desde a limpeza do coberto vegetal, decapagem do solo e abertura de exploração, estas irão influen-
ciar os vários factores que presidem à qualidade e manutenção dos ecossistemas existentes.

O Quadro 6.VI evidencia os principais impactes ambientais sobre a fauna, vegetação e flora
derivados da indústria extractiva e respectivas medidas de minimização.

Impactes na fauna, flora e vegetação 

Eliminação ou alteração de habitats vegetais
terrestres para a fauna, assim como disper-
são de comunidades pela criação de outras
tipologias de habitats, como as escavações e
as escombreiras (são, geralmente, impactes
de magnitude moderada).

Mudanças no comportamento da fauna por
perturbações causadas pelo aumento de trá-
fego e ruído, e pela criação de novos corredo-
res (impactes temporários e de característi-
cas compatíveis).

Eliminação ou redução do coberto vegetal,
assim como criação de dificuldades para a rege-
neração natural das espécies vegetais, dada a
eliminação da camada fértil do solo, aumentos
de declives, erosão, etc. (estes impactes são
geralmente considerados severos).

Quadro 6.VI - Impactes usuais da indústria extractiva sobre a fauna, flora e vegetação e medidas de minimização preconizadas

Medidas de minimização

Revegetação com espécies autóctones dos
ecossistemas afectados.

Adoptar medidas de optimização de tráfego
e para a diminuição de ruído.

Preparação do solo e revegetação com espé-
cies autóctones dos ecossistemas afectados.
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6.5.2.5 Paisagem (Impacte visual)
A actividade extractiva impõe novos elementos que alteram a paisagem, nomeadamente

com a presença da maquinaria de grande porte, alteração da morfologia dos terrenos, incremen-
to das zonas de exploração e implementação de zonas de armazenamento dos produtos finais e
dos resíduos, etc. Todas estas modificações na paisagem constituem um impacte de difícil ate-
nuação e minimização.

O Quadro 6.VII pretende evidenciar os principais impactes da indústria extractiva sobre a
paisagem e respectivas medidas de minimização.

Impactes na paisagem

Perturbação do carácter global da paisagem,
geralmente grave no caso das escombreiras,
severa no caso das pedreiras e moderada no
caso da implantação das infra-estruturas de
apoio.

Quadro 6.VII - Impactes usuais da indústria extractiva sobre a paisagem e medidas de minimização apropriadas

Medidas de minimização

Reduzir, dentro do possível, as dimensões das
escavações e dos aterros.

Remodelar a topografia alterada, de modo a
que se ajuste o mais possível à situação natural.

Plantação de árvores e arbustos (autóctones),
de modo a funcionarem como barreira visual.

Medidas protectoras da vegetação existente:
isolamento das árvores grandes que já exis-
tam, não danificar as raízes principais, regar
e fertilizar (quando necessário).

Emprego de cores que contribuam para dimi-
nuir o impacte visual com o meio.

Adaptação das infra-estruturas à topografia
do local.

Revegetação do local com espécies autóctones
em esquema de plantação adequado para a
reintegração da zona afectada pela exploração
na paisagem circundante (Implementação do
Plano de Recuperação Paisagística).

6.25 
Aspecto geral de uma paisagem onde se insere um núcleo extracti-
vo de grandes dimensões
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6.5.2.6 Ruído, Poeiras e Vibrações
Ao longo do processo produtivo, o desmonte e o transporte das massas minerais são os fac-

tores que mais influenciam a alteração das características ambientais. Actualmente, as empre-
sas encontram-se, cada vez mais, a utilizar tecnologias que permitem minimizar os impactes
ambientais que daí decorrem.

Os efeitos relacionados com o ruído, vibrações e poeiras (ver Quadro 6.VIII) são mais acen-
tuados e dignos de registo quando a exploração se localiza em áreas pouco ruidosas ou próxima
de habitações. A existência de um alvo de afectação é o principal condicionante no sentido de
tornar estes impactes como de maior ou menor magnitude.

Impactes na qualidade do ar

Contaminação, fundamentalmente por partí-
culas sólidas, poeiras e gases, derivada das
operações de extracção, da movimentação
de maquinaria pesada (Impactes severos).
Estes efeitos serão temporários, associados
com o período funcional das operações.

Impactes por vibrações

Danos em edificações (quedas de estuque,
fissuras e, em caso extremo, ruína) próximas
ou relativamente próximas do local de explo-
ração.

Impactes no ambiente sonoro

“Contaminação” pelo ruído proveniente das
operações de desmonte, perfuração e tráfe-
go de maquinaria pesada, incluindo os
camiões que circulam nos eixos viários de
acesso às explorações.

Quadro 6.VIII - Impactes usuais da indústria extractiva na qualidade do ar, nas estruturas construídas e no ambiente sonoro e medidas de mini-
mização desses efeitos

Medidas de minimização

Aspersão ou pavimentação dos acessos.

Utilização, na perfuração e corte, de maqui-
naria que funcione com recurso a água.

Revegetação dos terrenos já abandonados.

Redução do tempo entre as fases de explora-
ção e recuperação.

Medidas de minimização

Medições periódicas das vibrações nos locais
que poderão ser potencialmente afectados.

Estudo da pega de fogo, de modo a reduzir ao
mínimo o quantitativo de explosivo por uni-
dade de detonador.

Medidas de minimização

Redução da velocidade de circulação nas vias
de acesso.

Utilização de equipamento menos ruidoso. 

Implantação de barreiras, vegetais ou artifi-
ciais no perímetro das pedreiras.

Estabelecimento de rotas de acesso alterna-
tivas, em zonas próximas de áreas habitadas.

Reduzir ao máximo as operações de taqueio
com explosivos. 
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6.5.2.7 Socioeconomia 
O impacte socioeconómico de uma pedreira numa determinada região pode ser classificado

de duas formas: se, por um lado, uma pedreira contribui de forma positiva a nível social e eco-
nómico, uma vez que cria postos de trabalhos directos, contribui para o aumento de riqueza e
funciona como pólo de atracção de outras actividades industriais, por outro lado, as populações
podem sentir-se desconfortáveis quando têm uma exploração próxima, devido aos impactes
ambientais que são característicos a esta actividade. 

Ao longo dos anos, a indústria extractiva tem conseguido gerir este conflito, atenuando este
sentimento através da implementação de medidas ambientalmente mais correctas que, progres-
sivamente, contribuem de forma positiva para a sua imagem.

Impactes na circulação rodoviária

Aumento da densidade de tráfego sobre as
vias públicas, com o consequente perigo de
acidentes e de  degradação das estradas.

Impactes no património cultural

Alteração de lugares significativos que são
considerados património cultural e social
pelo seu valor singular (histórico, artístico,
científico, educativo, natural, etc.)

Quadro 6.IX- Impactes socioeconómicos e medidas de minimização propostas

Medidas de minimização

Controlo rigoroso do peso bruto dos veículos
pesados.

Cobertura das cargas que sejam susceptíveis
de projectar materiais.

Construção de vias para uso interno.

Melhoria das estradas existentes.

Instalação de sistemas de lavagem dos roda-
dos dos veículos que acedam à rede viária.

Aplicação de sinalização de acordo com o
tráfego existente.

Medidas de minimização

Adequação da zona alterada de forma a man-
ter o seu uso tradicional.

Adequação de alternativas para o uso perdido.

Impactes socioeconómicos

Os impactes socioeconómicos consideram-se como bastante positivos, visto que a instalação dos
núcleos de extracção se processa em locais onde geralmente existem carências a nível dos pos-
tos de emprego, carências essas que serão atenuadas.
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6.5.2.8. Resíduos
O sector extractivo, como qualquer outro sector industrial, gera resíduos, uns específicos e

próprios desta actividade, outros gerais e inerentes a qualquer indústria.
No que diz respeito aos resíduos específicos, salienta-se, essencialmente pelas quantidades

produzidas, a produção de fragmentos de rocha sem valor comercial. Estes resíduos são consi-
derados como não perigosos e são inertes. Dado o volume que ocupam e a natureza do recurso
geológico que se explora, são produzidos em grandes quantidades e são armazenados sob a
forma de aterros junto às áreas de exploração (ver Figura 6.26). A presença destes grandes
depósitos traz, por vezes, problemas a nível produtivo, uma vez que ocupam áreas que podem
possuir um recurso geológico com potencialidades para ser explorado e induzem fracturas no
maciço devido ao peso a que os terrenos subjacentes ficam expostos.

Um dos principais problemas ambientais com que o sector extractivo português se debate é
a não implementação de soluções técnicas e/ou economicamente viáveis para o
tratamento/valorização destes resíduos, apesar de algumas boas soluções já serem conhecidas
e investigadas. Actualmente, verifica-se que, junto às unidades extractivas, começam a implan-

6.26 
Escombreira típica
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tar-se outras actividades industriais, nomeadamente a britagem, cuja matéria-prima são os resí-
duos, e, assim, o explorador consegue valorizar a maior parte da pedra extraída.

A consciencialização para a gestão dos resíduos tem vindo a acontecer de forma crescente,
quer seja por uma questão de atitude por parte dos industriais, quer seja devido a uma cada vez
maior pressão por parte da legislação em vigor.

Por outro lado, o aparecimento de empresas devidamente legalizadas para a recolha e tra-
tamento de determinados resíduos, como por exemplo os óleos usados ou as sucatas, tem leva-
do a que se venha, a pouco e pouco, a adoptar uma postura cada vez mais correcta em relação
aos principais resíduos produzidos (mesmo considerando que as questões atrás abordadas, refe-
rentes aos restos de pedra, são de mais difícil resolução). 

Os principais resíduos produzidos na indústria extractiva distribuem-se pelas seguintes cate-
gorias, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER):

a) Resíduos Inertes
Restos de rocha - LER 01 01 02
Lamas provenientes da extracção - LER 01 01 02

b) Outros Resíduos
Óleos usados - LER 13 02 05
Filtros de óleo - LER 16 01 07
Sucatas - LER 16 01 17
Pneus usados - LER 16 01 03

6.5.3 Minimização de Impactes e Monitorização

Como foi referido, as empresas que se dedicam à extracção de rochas ornamentais têm
vindo a adquirir, ao longo dos anos, uma maior consciência dos impactes que a sua actividade
provoca e da forma como os podem controlar, minimizar e, até mesmo, eliminar. Desta forma,
tem-se verificado, cada vez mais, a implementação de boas práticas ambientais.

Relativamente aos impactes na geologia, as empresas procedem, mais frequentemente, à
caracterização das massas minerais antes do início da actividade, através da prospecção e pes-
quisa, para que a exploração dos recursos geológicos seja efectuada do modo mais adequado.

Têm vindo a ser implementadas, também, medidas de enquadramento e de recuperação pai-
sagística, nomeadamente através da criação de cortinas arbóreas, revegetação dos locais, utili-
zação da camada de solo resultante da abertura e ampliação da pedreira, utilização de materiais
que contribuam para diminuir os contrastes, etc. Este tipo de medidas encontra-se condiciona-
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do pela localização da exploração, pelo tipo e modo como a lavra se irá efectuar e pelos meios
disponíveis, entre outros aspectos. Verifica-se que as propostas mais actuais vão no sentido de
uma recuperação faseada e em paralelo ao desenvolvimento da exploração, mostrando, assim,
uma maior preocupação com o ordenamento do espaço.

A potencial contaminação do solo e das águas é eliminada através da criação de locais apro-
priados e devidamente impermeabilizados para o correcto acondicionamento de resíduos e, até,
de produtos contaminantes. 

Concretamente em relação à gestão do recurso água, verifica-se que grande parte das uni-
dades extractivas possui sistemas de tratamento e reaproveitamento das águas industriais, tal
com já foi referido anteriormente. A utilização de tecnologia por via húmida tem contribuído
para a diminuição da libertação de poeiras para o ar. 

O controlo relativamente ao transporte, através do aumento da manutenção preventiva e do
controlo do tráfego no interior da área afecta à extracção, permite baixar os níveis de ruído emi-
tidos, bem como a produção de poeiras libertadas.

A monitorização dos aspectos ambientais é a melhor forma de se conseguir, com êxito, con-
trolar e avaliar a performance ambiental das unidades extractivas e, assim, verificar se existe,
ou não, o cumprimento da legislação ambiental aplicável. A definição dos planos de monitoriza-
ção depende, sobretudo, do local onde a unidade extractiva se localiza e dos tipos de impactes
ambientais que origina. A monitorização pode contemplar aspectos tão diversos, como a água,
os resíduos, o ruído, as vibrações, as poeiras, a implementação das medidas de recuperação pai-
sagística, etc.

Através de todo este processo, cada empresa consegue estabelecer metas e objectivos e veri-
ficar o seu cumprimento, permitindo, assim, que haja uma melhoria contínua a nível ambiental.



7
Ordenamento 
do território e
desenvolvimento
sustentável na
indústria extractiva
Jorge Carvalho e Luís Martins (ineti)
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7.1 Introdução

Os conceitos de organização e desenvolvimento territorial enquanto função do Estado tive-
ram origem na comunicação do ministro francês CLAUDIUS PETIT, 1950, intitulada “Pour un plan
national d’aménagement du territoire” (in ALVERGNE e MUSSO, 2003) em que o autor defendeu
uma repartição da população francesa em função dos recursos naturais e das diferentes activi-
dades económicas, procurando assegurar um maior equilíbrio entre cidade/campo e litoral/inte-
rior, ao mesmo tempo que a preservação do meio ambiente não seria esquecida. Esta procura de
racionalidade no uso do território tem sofrido diversas evoluções, consoante é abordado como
um objectivo a atingir ou como um conjunto de processos instrumentais integrados para a orga-
nização do espaço físico. Hoje em dia, o Ordenamento do Território anda a par, de modo indis-
sociável, com os conceitos e políticas de desenvolvimento sustentável na procura das melhores
soluções que possam conduzir a uma eficaz e rentável ocupação do território sem degradar as
condições ambientais nem comprometer o seu uso futuro. O espaço territorial é, em si mesmo,
um recurso.

É nesta perspectiva de organização e planificação do espaço territorial num cenário de
desenvolvimento sustentável que se enquadra actualmente a Indústria Extractiva. Sendo certo
que o consumo de recursos minerais é factor incontornável para o desenvolvimento económico
e bem-estar social, importa ter em atenção que a Indústria Extractiva não é mais do que o veí-
culo que coloca esses recursos à disposição da sociedade. A temática centra-se, então, no modo
como se utilizam os recursos minerais, o que implica garantir a disponibilidade do seu abasteci-
mento e gerir o impacto ambiental da sua utilização. No entanto, e em especial a partir dos anos
80, com publicação e adopção por parte da Assembleia Geral das Nações Unidas do relatório
Our Common Future (WCED, 1987), também conhecido por Brundtland Report, corolário da World
Commission on Environment and Development que ocorrera em 1983, e com as conclusões resul-
tantes da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que teve lugar no
Rio de Janeiro em 1992, e respectivo plano de acção conhecido por Agenda 21, as questões
ambientais passaram a assumir uma importância cada vez maior, levando a um importante dese-
quilíbrio em desfavor dos pilares económico e social, onde assenta o conceito de desenvolvimen-
to sustentável.

As políticas actuais estão focalizadas sobre a indústria mineira e não tanto sobre a disponi-
bilidade dos recursos minerais. Conforme é expressamente admitido ao nível da União Europeia
(COM 572 de 2003 – Para uma Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável dos Recursos
Naturais), os impactes ambientais decorrentes da indústria extractiva são mais inquietantes que
a sua eventual escassez e, por outro lado, as estimativas mais recentes apontam que as reser-
vas minerais conhecidas são suficientes para largas décadas, com tendência para aumentar.
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Ora, esta visão é sobretudo válida a nível global e se considerados os recursos minerais de
elevado valor económico, o que lhes permite suportar uma extensa logística de transporte. Não
será tão válida se atendidas especificidades económicas e sociais regionais ou os recursos de
baixo valor económico na origem, dos quais são de destacar os utilizados como matéria-prima
para a construção. Apesar de a moderna Indústria Extractiva (pós anos 60) não ser dos secto-
res mais poluentes, é vista pela opinião pública e pelos media com uma má imagem, em particu-
lar no que respeita a este tipo de recursos minerais e que resulta de se confundir, muitas vezes,
impacte visual com impacte ambiental.

Como qualquer outra indústria, a actividade mineira também compete pelo recurso territó-
rio. Não tanto pela sua posse, mas antes pelo usufruto da sua ocupação temporária. Sendo,
como qualquer outra indústria, de algum modo invasiva em termos ambientais, a implementa-
ção e desenvolvimento de directivas específicas da Comunidade Europeia tem limitado conside-
ravelmente o acesso desta indústria aos recursos geológicos, o que é altamente penalizante, já
que a localização geográfica de um recurso geológico é controlada por um processo natural,
não podendo ser escolhida ou modificada, como, aliás, também é reconhecido a nível europeu
pela recente Comunicação da Comissão “Promoção do desenvolvimento sustentável na indús-
tria extractiva não energética da UE”, datada de Maio de 2000. Hoje em dia, e se tivermos em
conta o factor Espaço, constata-se que a disponibilidade dos recursos minerais tem diminuído
drasticamente, o que se deve às dificuldades sentidas pelo sector mineiro em ter acesso ao ter-
ritório, existindo profundos desequilíbrios se compararmos esta situação com a de outras acti-
vidades (MARTINS, 2001). A Figura 7.1 é um exemplo bem ilustrativo desta realidade para o caso
dos agregados minerais. 

7.1 
Reservas disponíveis em agregados 
(adaptado de WELLMER e BECKER-PLATEN, 2001)
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Posto isto, a problemática actual centra-se na necessidade de assegurar a salvaguarda dos
recursos minerais, bem como as condições para a sua prospecção, pesquisa e exploração, conci-
liando-as com outros valores e interesses que eventualmente coincidam espacialmente. Impor-
ta, portanto, garantir as condições de acesso ao território por parte da Indústria Extractiva, defi-
nindo um modelo de enquadramento que reconheça as características próprias desta activida-
de e as suas fases operacionais: prospecção, pesquisa, exploração e reabilitação. Esta necessi-
dade é de alguma forma reconhecida por comunicações, por exemplo no espaço Iberoamerica-
no, emanadas da Conferência de Ministérios das Américas (Caracas, 2000), da reunião Ordiná-
ria dos Presidentes da América Central (Gracimo, Costa Rica, 1994) e da Comissão Europeia
(Comunicações 23 (1992) e 265 (2000)).

Se hoje em dia esta problemática se pode considerar universal, em Portugal, país com forte
tradição mineira mas integrado na União Europeia, assume especial relevo face ao peso que essa
actividade ainda tem na economia nacional mas que se encontra perante um conjunto legislati-
vo específico que tem vindo a assumir um carácter cada vez mais restritivo e, muitas vezes, des-
fasado da realidade industrial. Se actualmente existem duas figuras de ordenamento que de
algum modo salvaguardam os recursos minerais em áreas em que a sua ocorrência está devida-
mente comprovada e quantificada economicamente – as Áreas de Reserva e as Áreas Cativas –
importa, também, salvaguardar de algum modo as condições de acesso a áreas para as quais o
estado de conhecimento geológico não permite a sua delimitação em função dum valor econó-
mico relevante comprovado. A solução passa pela integração de áreas para a Indústria Extracti-
va nos Planos Municipais e Regionais de Ordenamento do Território, fazendo uso das seguintes
tipologias (MARTINS e CARVALHO, 2003):

- Área Licenciada: área para a qual já existem direitos de exploração de recursos geológi-
cos do domínio privado.

- Área de Exploração Consolidada: área onde ocorre uma actividade produtiva significati-
va e cujo desenvolvimento deverá ser objecto de uma abordagem global, tendo em vista o apro-
veitamento do recurso geológico dentro dos valores de qualidade ambiental.

- Área de Exploração Complementar: área de exploração que poderá, ou não, ser adjacen-
te à Área de Exploração Consolidada consigo relacionada. O ritmo e as áreas de exploração
serão condicionados pelo nível de esgotamento das reservas disponíveis e/ou pela evolução da
recuperação paisagística da(s) respectiva(s) Área(s) de Exploração Consolidada(s).

- Área Potencial: área de reconhecido potencial geológico, em que o aprofundar do seu
conhecimento a torna passível de dar origem a eventuais Áreas de Exploração.

- Área em Recuperação: área já explorada onde se deve proceder à recuperação paisagísti-
ca para posterior desafectação do Espaço da Indústria Extractiva
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Importa, portanto, a elaboração a nível regional de Planos de Ordenamento Sectorial da
Indústria Extractiva, nos quais a informação seja suficientemente fiável, para o que há necessi-
dade de garantir o bom nível do conhecimento técnico-científico, não só completando e actuali-
zando a aquisição de dados, mas também organizando-os em bases informáticas e desenvolven-
do os respectivos Sistemas de Informação Geográfica. Com este pressuposto, o INETI tem vindo
a actuar nesse domínio, implementando o Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos
Minerais Portugueses (SIORMINP) e das bases de dados secundárias que lhe estão associadas,
dando especial ênfase à sua utilização na produção de cartas temáticas variadas. Neste momen-
to, já foi concluído todo o carregamento dos dados, numa 1ª fase, correspondendo a 2164 ocor-
rências e/ou recursos minerais. Esta informação carece agora de validação e actualização, após
o que será disponibilizada à sociedade, nomeadamente através da Internet.

7.2 Ordenamento do Território na Zona dos Mármores

Um caso paradigmático em Portugal, em que se têm vindo a desenvolver esforços na apli-
cação dos conceitos de desenvolvimento sustentável à Indústria Extractiva e na sua integração
no Ordenamento do Território, é a região que, em termos geológicos, é conhecida por Anticlinal
de Estremoz, cerca de 200 km a Este de Lisboa (Figura 7.2). Como já foi referido em capítulos
anteriores, esta região tem vindo a ser alvo de exploração de mármores para fins ornamentais

7.2
Enquadramento do Anticlinal de Estremoz



desde os tempos da ocupação da Península Ibérica pelo Império Romano. No entanto, só em
tempos bem mais recentes, por meados do século XX, essa actividade sofreu um forte incremen-
to, em grande parte desregrado, do qual resultou um importante passivo ambiental que se tem
vindo a acumular até aos dias de hoje. Tal passivo, de que as fotografias apresentadas na Figu-
ra 7.3 são exemplo ilustrativo, traduz-se, fundamentalmente, por um desordenamento paisagís-
tico causado pelas explorações (pedreiras) em si mesmas, muitas delas em situação de abando-
no, e por uma enorme acumulação de resíduos, nomeadamente escombreiras e lamas.

São poucos os dados existentes quanto à quantificação dos volumes de resíduos existentes,
dos produzidos anualmente e dos que têm tido aproveitamento como produto secundário da
exploração. Relativamente a escombreiras, GAMA (1998) refere a existência, em 1992, de 425
escombreiras a que correspondia um volume de 22 milhões de metros cúbicos de escombros. O
valor actual não deve estar muito distante já que, embora a produção e acumulação de escom-
bros se tenha mantido, também é certo que cada vez mais as empresas vão fazendo o seu apro-
veitamento para outros fins.

Perante a incompatibilidade de tal situação com as políticas nacionais e europeias de orde-
namento do território, o Estado Português promoveu a realização de um estudo multidisciplinar
da região tendo em vista o seu ordenamento territorial e de que resultou um PROT – Plano
Regional de Ordenamento a que se deu o nome de PROZOM – Plano Regional de Ordenamento

7.3
Aspectos do passivo ambiental decorrente da exploração de
mármores na região de Estremoz
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da Zona dos Mármores (RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS nº 93/2002), com uma área de inter-
venção de 140 000 ha, abrangendo a totalidade dos concelhos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa
e Alandroal (Figura 7.4). De realçar que esta região já anteriormente tinha sido alvo de inter-
venção pública ao nível do ordenamento, mais concretamente com a instituição, em 1990, da
Área Cativa de Estremoz – Borba – Vila Viçosa, abrangendo 15 000 ha (ver, ainda, a Figura 7.4).
A Área Cativa é uma figura de ordenamento passível de aplicar a regiões do território nacional
sujeitas a actividade mineira em que passa a ser obrigatório o cumprimento de condicionalismos
vários por forma a conseguir uma boa gestão e aproveitamento dos recursos geológicos aí dis-
poníveis, como sejam a necessidade de uma competente direcção técnica das explorações ins-
taladas, inibição do uso de métodos de exploração inadequados que deteriorem os recursos, etc.
Revelou-se, no entanto, ineficaz no que respeita à compatibilização da Indústria Extractiva com
a preservação e valorização dos restantes valores em presença, designadamente, entre outros,
a paisagem e a qualidade das águas subterrâneas eventualmente sujeitas a contaminação por
efeito das explorações.

Importa aqui destacar o contributo da geologia para o Ordenamento do Território. Com efei-
to, um adequado conhecimento geológico do território é fundamental não só para determinar a
sua vocação, como também para determinar a sua capacidade de carga e ajuizar de eventuais
riscos naturais associados. Em particular, para as áreas afectas à actividade extractiva, mais
esse conhecimento se revela determinante, pois só assim se poderá adequadamente planificar
espacial e temporalmente essa actividade, bem como avaliar os riscos que lhe estão associados
ou que pode vir a desencadear.

Sendo o Ordenamento do Território um conjunto de processos instrumentais, a edificação
do PROZOM sobre o pressuposto anterior, e fazendo uso do conhecimento geológico entretanto
adquirido e vocacionado para as potencialidades da região enquanto produtora de mármores
para fins ornamentais, foi determinante para a sua validade enquanto instrumento regulador
para o ordenamento do território desta região, sistematizando, ainda, um conjunto de outras
acções instrumentais a levar a cabo à escala local. De entre elas, são de destacar os trabalhos

7.4
Área de intervenção do PROZOM, com representação das Unidades de Ordenamento (UNOR) e da Área Cativa.
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de obtenção e conjugação de informação geológica e ambiental de pormenor que têm vindo a
ser levados a cabo pelo INETI ao nível local, mais concretamente ao nível das UNOR – Unidades
de Ordenamento afectas à actividade extractiva definidas no PROZOM, tendo por objectivo pri-
mordial o suporte à decisão em termos de reordenamento dos espaços afectos à actividade
extractiva e o apoio ao desenvolvimento da lavra.

Das 5 UNOR definidas no PROZOM, apresentam-se, a título de caso de estudo e com base no
relatório apresentado por VINTÉM et al., 2003, a metodologia e principais resultados alcançados
para a UNOR 1- Estremoz, enfatizando-se a importância que é fundamental atribuir ao conheci-
mento geológico para um apropriado planeamento da Indústria Extractiva e sua inclusão nos
Planos de Ordenamento Territorial.

7.3 Proposta de Reordenamento da Actividade Extractiva 
na UNOR 1- Estremoz

Nesta Unidade de Ordenamento, que ocupa uma área de 494 ha, as pedreiras distribuem-se
por dois núcleos principais: Glória e Cruz dos Meninos. À semelhança com as restantes UNOR’s,
os principais problemas de ordenamento nesta Unidade prendem-se com o elevado número de
explorações abandonadas, a que se associa um elevado volume de escombros e lamas, bem
como a proximidade a importante núcleo urbano e a vias rodoviárias principais.

Partindo do pressuposto de que é necessário e possível compatibilizar a actividade extrac-
tiva com a preservação dos valores ambientais, a metodologia adoptada baseou-se na imple-
mentação de um modelo de Sistema de Informação Geográfica para cruzamento e análise dos
diferentes níveis de informação a adquirir, nomeadamente os de índole geológica e ambiental.
Este modelo, que se esquematiza na Figura 7.5, apresenta-se estruturado em quatro etapas,
cada uma delas culminando, individualmente, na elaboração de uma Carta de Risco Geoeconó-
mico, de Cartas de Sensibilidade Ambiental para cada descritor ambiental, de uma Carta de
Zonamento de Exclusão e, por fim, de uma Carta de Reordenamento.

7.5
Estrutura metodológica adoptada para o ordenamento da actividade extractiva.
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Os estudos geológicos levados a cabo tiveram como objectivo principal a elaboração de uma
ferramenta gráfica capaz de representar a área em causa em função das suas capacidades para
a produção de mármores ornamentais e que se denominou por Carta de Risco Geoeconómico.
Esta Carta (Figura 7.6) é o resultado gráfico do inter-relacionamento e parametrização numéri-
ca dos factores/descritores geológicos que condicionam a obtenção e valor de blocos de mármo-
re ornamental na região em causa, nomeadamente a litologia, a estrutura geológica e o estado
de fracturação do maciço. Apresentada à escala 1/5000, mostra-se, em conjunto com a carta
geológica, eficaz como instrumento de suporte ao planeamento da lavra. Permite, ainda, a deli-
mitação dos locais de maior vocação para a exploração, donde a sua eficácia em termos de ins-
trumento para o Ordenamento do Território.

Paralelamente à caracterização geológica, interessou a caracterização ambiental da UNOR 1,
tendo em vista a avaliação dos impactes causados pela Indústria Extractiva, o que foi realizado
por intermédio de um conjunto de indicadores físicos relevantes em função da actividade em
causa e das especificidades da área.

Uma das particularidades geológicas do Anticlinal de Estremoz com impacto social e ambiental,
para além da Indústria Extractiva, é o facto de se tratar de um importante aquífero cársico. Este aquí-
fero constitui a principal fonte de abastecimento público de água a cinco municípios da região, pelo
que foi considerado como o mais importante valor ambiental a ter em conta para preservação. O des-
critor Hidrogeologia foi, assim, alvo de atenção particular com a realização de um estudo hidrogeo-
lógico na região SE do Anticlinal de Estremoz, seguido de um mais detalhado na área da UNOR 1.

7.6
Carta de Risco Geoeconómico da UNOR 1
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O estabelecimento de classes de vulnerabilidade hidrogeológica para esta região, face aos
dados de permeabilidade das formações litológicas presentes, permitiu constatar que a UNOR 1
se apresenta bastante vulnerável, em particular nas áreas onde se localizam as pedreiras. A sus-
ceptibilidade a eventuais contaminações do aquífero foi abordada em função das variações pie-
zométricas registadas e da assumpção de que tal susceptibilidade é tanto maior quanto mais
perto da superfície estiver o nível piezométrico. Estabeleceram-se, assim, classes de susceptibi-
lidade hidrogeológica cuja representação gráfica se apresenta na Figura 7.7.

Por fim, a integração da informação de Risco Geoeconómico com a da Susceptibilidade
Hidrogeológica a impactos conduziu à elaboração duma Carta de Reordenamento da UNOR 1 que
se apresenta na Figura 7.8. Esta é a expressão gráfica duma matriz que resulta da soma dos
valores previamente parametrizados numericamente das classes de Risco Geoeconómico e de
Susceptibilidade Hidrogeológica.

Parâmetros Matriz
Risco Geoeconómico Descritor Hidrogeologia

Descritor Hidrogeologia

Classe Valor Classe Valor 40 30 20

Baixo Risco 1 Muito Alta 40 0 40 30 20

Médio Risco 2 Alta 30 Risco 1 41 31 21

Alto Risco 3 Média 20 Geoeconómico 2 42 32 22

Sem interesse 4 3 43 33 23

Zona Urbana 0 4 44 34 24

Sendo que o Ordenamento Territorial duma área industrial requer uma adequada definição
e correcta demarcação espacial das áreas legalmente protegidas, interessa que à Carta de Reor-
denamento proposta se sobreponham critérios de exclusão que não são mais que as zonas de
defesa legalmente estabelecidas para os objectos a preservar.

Em suma, a metodologia adoptada e o conjunto de trabalhos levados a cabo na UNOR 1, em
termos de cartografia da vocação do território para a Indústria Extractiva e dos principais cons-
trangimentos ambientais, revelaram constituir-se como uma ferramenta eficaz para apoio ao
sector industrial e à tomada de decisão em sede de Ordenamento do Território.



7.7
Mapas de vulnerabilidade e de susceptibilidade hidrogeológica

7.8
Carta de reordenamento da actividade extractiva na UNOR 1
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7.4 Ordenamento do Território e Preservação do Património 
Geológico e Mineiro

No âmbito do Ordenamento do Território, cabe também referir a necessidade de identificação e
preservação de espaços adstritos ao património cultural em particular, tendo em atenção os espa-
ços afectos à Indústria Extractiva, os de índole geológica e geomineira. Durante a última década,
muitos países têm vindo a aumentar o conhecimento acerca do respectivo património geológico e a
desenvolver iniciativas tendentes à sua preservação. A atenção recai, sobretudo, sobre os locais e
objectos geológicos com valor patrimonial científico e/ou didáctico, mas também sobre o património
geomineiro como representativo das diferentes etapas da evolução da actividade mineira.

Pese embora que, em Portugal, os esforços de inventariação e classificação do património
geológico e geomineiro são sejam muito recentes, o trabalho já efectuado tem vindo a pôr em
evidência diversos locais de inegável valor patrimonial, alguns deles já objecto de alguma forma
de preservação, como sejam os trilhos de pegadas de dinossáurios de Carenque (Sintra) e da
pedreira do Galinha (Maciço Calcário Estremenho).

Na abordagem à preservação do património geológico, ressalta, à partida, o facto de muito desse
património ser posto a descoberto pelas actividades de extracção de matéria-prima. Essas activida-
des constituem, por sua vez, a principal ameaça à sua destruição. Importa, portanto, uma abordagem
rigorosa ao valor do património em causa a fim de evitar situações abusivas e discricionárias.

Num esforço recente de inventariação do património geológico português de acordo com a sis-
temática da IUGS – International Union of Geological Sciences e do grupo ProGEO – The European
Association for the Conservation of the Geological Heritage, foi recentemente publicada uma lista do
património português mais relevante (BRILHA et al., 2005). Os principais núcleos de exploração de cal-
cários e mármores para fins ornamentais em Portugal abarcam, na totalidade ou parcialmente,
alguns dos espaços e objectos com valor patrimonial aí mencionados, nomeadamente:

- O registo sedimentar Jurássico da Bacia Lusitaniana, em que se pretende a preservação de
locais com interesse sedimentológico e estratigráfico para a compreensão do período Jurássico
em Portugal. Muitos desses locais correspondem a áreas onde está instalada a actividade extrac-
tiva, destacando-se, aqui, a de calcários ornamentais na região do Maciço Calcário Estremenho.

- Os dinossáurios da Ibéria Ocidental, de interesse científico e didáctico evidente, dos quais, à
semelhança do caso anterior, alguns dos sítios ocorrem em áreas de exploração de calcários no MCE.

- Os sistemas cársicos de Portugal, em que se pretende não só a preservação das formas cár-
sicas em si mesmas, incluindo grutas e achados arqueológicos, como, também, de importantes
aquíferos cársicos. Do mesmo modo, estes valores dos sistemas cársicos são parcialmente abran-
gidos pela Indústria Extractiva de mármores e calcários em todos os locais em que ocorrem.

- Os mármores Paleozóicos do Sul de Portugal, em que o objecto com valor patrimonial em
si mesmo é o recurso geológico mármore e a actividade mineira que nesta região ocorre desde
há largos séculos.
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8.1 Prefácio

Da pré-História aos nossos dias, o Homem tem utilizado a pedra natural na construção e
para a manufactura de objectos decorativos de elevado valor estimativo e económico por pos-
suir características raras ou cores fascinantes aliadas a certas propriedades, tais como dureza,
transparência, translucidez e, também, trabalhabilidade.

Parte da ciência moderna e da tecnologia tem raízes nos estudos que os primeiros cientis-
tas realizaram para decifrar as propriedades químicas e físicas dos constituintes das rochas. A
teoria atómica, a química inorgânica, a óptica, a cristalografia, a física, a mecânica e vários
outros domínios científicos tiveram por base o estudo destas e desenvolvem, até aos nossos
dias, tecnologia de ponta para as trabalhar, pois as rochas são indispensáveis à vida e à conti-
nuidade e desenvolvimento das sociedades.

Olhando para o passado e aprendendo com o presente, podemos prever que haverá, no futu-
ro, uma crescente tendência para a utilização da pedra natural em todo o mundo. O desenvolvi-
mento tecnológico, em complemento à arte manual, permite-nos efectuar esculturas, portais,
molduras de janelas, pavimentos e qualquer trabalho que a mente humana possa imaginar, tra-
balhos que serão únicos, pois a pedra natural tem a mais extraordinária característica que é não
ser possível efectuar dois trabalhos absolutamente iguais.

Assim, qualquer trabalho realizado em pedra natural tem que ser valorizado como se de uma obra
de arte se trate, deste um simples ladrilho, efectuado a partir de uma linha de produção, passando por
uma rosa dos ventos desenhada por uma máquina de precisão a laser, uma escultura penosamente
talhada à mão, até à calçada que nos embeleza os passos, os quais são sempre peças únicas em que
a matéria-prima, sendo criada pela Natureza e resultante de um recurso não renovável à escala huma-
na, pode ser imortalizada pelo Homem e nunca o Homem a pode utilizar efemeramente.

Dada a importância reconhecida da Pedra Natural, foram já efectuados variadíssimos
estudos na óptica abrangente da transformação desde o bloco ao produto acabado, pelo que
o objectivo deste capítulo é, através da recolha, compilação e tratamento de informação, con-
tribuir com um novo instrumento de trabalho. Nele se pretende salientar que o Sector da
Transformação de Rochas Ornamentais Portuguesas, dotado da mais moderna tecnologia ao
serviço de uma forte tradição, representa uma importância estratégica no panorama da eco-
nomia nacional e caminha a par com os métodos e técnicas utilizadas mundialmente, poden-
do competir com rigor e qualidade e contribuir com uma panóplia de materiais com diferen-
tes texturas, cores, etc., únicos no mundo.

Canteiros e escultores, aliando a técnica manual com as mais modernas tecnologias hoje
disponíveis em linhas de montagem, asseguram que a Pedra Natural em Portugal é transforma-
da com competência e qualidade e preenche todo e qualquer requisito prescrito para a marca-
ção CE, dando garantias de satisfação a todos os clientes.
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8.2 Classificação e selecção de blocos

Após a individualização da massa mineral, esta é esquartejada em blocos (forma de parale-
lepípedo). Os blocos obtidos são submetidos a um processo de selecção e classificação visando
determinar o seu valor comercial.

Com o objectivo de uniformizar dos critérios e requisitos para os blocos em bruto de pedra
natural, a partir dos quais são fabricados diversos produtos a utilizar na construção civil e/ou
trabalhos similares, foi elaborada a Norma Europeia EN 1467:2004, tendo em conta:

- Definições, como bloco em bruto, bloco irregular, bloco aparelhado e bloco de tamanho
específico (Esquema 1).

- Determinação das dimensões: comprimento (l), largura (b) e altura (h), medidas brutas de
um bloco em bruto, medidas úteis de um bloco em bruto e medidas comerciais de um bloco em
bruto (Esquema 2).

- Requisitos referentes às características geométricas: critérios de medição, requisitos rela-
tivos à forma e ao volume.

- Requisitos da pedra natural para blocos em bruto: denominação, aspecto visual, massa volú-
mica aparente e porosidade aberta, resistência à flexão e outros, quando necessário.

8.1
Aparelhagem de um bloco em bruto

Esquema 1 Esquema 2
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8.2.1 Tamanho dos Blocos

O tamanho dos blocos destinados à indústria de transformação de rochas ornamentais
depende, por um lado, das dimensões máximas admissíveis pelos equipamentos de serragem
existentes e, por outro lado, das características geológicas locais onde se encontra implantada
a exploração, nomeadamente a intensidade de fracturação do maciço, a espessura e homogenei-
dade dos vários litótipos existentes na exploração, bem como a cor, granulometria e porosidade
da rocha. As dimensões máximas permitidas pelos equipamentos de corte e serragem são na
ordem dos 3,5 x 1,8 x 2,0 m, nomeadamente no caso dos engenhos.

8.3
Blocos irregulares

8.4
Bloco de mármore com vergada

8.2.2 Selecção de Blocos

Na selecção dos blocos de mármore e de calcário ornamental, consideram-se os seguintes
aspectos principais:

Aspecto macroscópico – Geometria e dimensão dos blocos, cor, textura, porosidade, homo-
geneidade do bloco, vergadas, entre outros.

Factores penalizantes – Manchas e/ou auréolas de alteração de minerais, ocorrência de
fracturas ou microfracturas, ocorrência de heterogeneidades como variações de tonalidade, de
textura, vergadas, nódulos, poros, concentrações de minerais acessórios, etc.

8.2
Blocos aparelhados
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A avaliação da qualidade dos blocos, quer em termos estéticos quer em termos físico-mecâ-
nicos, permite determinar o valor comercial dos blocos e identificar aspectos penalizantes e
“defeitos” de modo a evitar eventuais prejuízos durante o corte e serragem do bloco.

Normalmente, a avaliação da qualidade dos blocos é efectuada visualmente, tentando deter-
minar todos os possíveis factores penalizantes. 

Outra técnica normalmente utilizada, embora de forma rudimentar, é a avaliação acústica
através do som produzido após a percussão com um objecto metálico no bloco (Figura 8.5),
visando determinar a ocorrência de fracturas e descontinuidades existentes. 

Recentemente, e com a evolução da tecnologia, é possível utilizar os ultrassons para deter-
minar a ocorrência de fracturas, microfracturas e descontinuidades nos blocos.

8.2.3 Planos de corte

A escolha do plano de corte visa definir o plano com as características estéticas pretendidas
ou o mais favorável, no sentido de se obter o maior rendimento possível do bloco. Em particular,
os mármores podem apresentar inúmeros aspectos ornamentais devido à deformação geológi-
ca sofrida ou à ocorrência de vergadas, que reclamam um estudo adequado do seu efeito orna-
mental. Desta forma, é comum a indicação do plano de corte nos blocos, com a marcação de tra-
ços paralelos (Figura 8.6), de forma a facilitar a sua orientação correcta nos equipamentos de
corte e serragem.

8.6
Blocos de mármore com a indicação do plano de corte

8.5
Avaliação acústica
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Como qualquer outro tipo de pedra natural, o mármore e o calcário, cujas tonalidades
variam desde o branco, o creme e o cinza até ao rosa, podem ser esculpidos, polidos e cortados
em formatos diferentes, ao serviço da criatividade humana. Possuem uma beleza natural incon-
testável e uma forte dureza, o que permite a sua aplicação, na construção civil, em revestimen-
tos de paredes e em pisos.

Dependendo do plano de corte utilizado e da existência de vergadas ou bandas de diferen-
tes tonalidades e feitios (Figura 8.7), é possível obter aplicações finais denominadas por “livro
aberto” (Figura 8.8), onde se pode observar o movimento da vergada e construir combinações
de painéis únicos, criados pela Natureza e trabalhados pelo Homem.

8.7
Representação esquemática de padrões possíveis de obter a partir de blocos
de uma rocha anisotrópica

8.8
Painéis de mármore obtidos por corte em “livro aberto”
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8.3 Fabrico Automático
8.3.1 Processo de Transformação

Em termos de operações e equipamentos envolvidos, o processo de transformação de már-
mores e calcários é semelhante. Desta forma, uma fábrica equipada, independentemente da sua
principal vocação, pode transformar ambos os tipos de rocha.

O esquema que se apresenta na Figura 8.9 pretende ilustrar o processo de transformação, no
que concerne aos grupos genéricos de operações envolvidas no processo de transformação.

O processo é iniciado com a entrada do input, que corresponde ao bloco previamente selec-
cionado de acordo com o produto final que se pretende obter (output). A primeira operação do
processo, a Transformação Primária, consiste na preparação dos blocos, nomeadamente esqua-
drejamento de forma a rentabilizar a matéria-prima bem como o equipamento de serragem. Esta
operação é, muitas vezes, efectuada ainda no local de extracção.

Após preparação do bloco, segue-se a operação de serragem ou corte primário. O tipo de
serragem a efectuar, isto é, o tipo de equipamento a utilizar depende, evidentemente, do produ-
to final que se pretende obter.

As fases seguintes do processo correspondem ao tratamento de superfícies, aspecto que
será adiante abordado (ver 8.3.4).

Por último, surgem as operações de corte secundário e de acabamentos. É relativamente a

8.9
Processo geral de transformação dos mármores e calcários
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este grupo de operações que se tem verificado nos últimos anos o desenvolvimento tecnológico
com maior expressão no que respeita aos equipamentos utilizados, nomeadamente o fabrico
assistido por computador, equipamento laser e máquinas de corte com controlo numérico (CNC). 

Identificadas as principais operações que intervêm no processo de transformação, é possível
efectuar uma classificação dos principais tipos de equipamentos consoante a sua função genérica.

Transformação Primária
• Monofio;
• Monolâmina.

Serragem ou corte Primário
• Engenhos de serrar;
• Talha blocos.

Tratamento de Superfície
• Polidoras;
• Máquinas de bujardar;
• Máquinas de flamejar.

Corte Secundário
• Máquinas de corte por disco;
• Máquinas de corte por disco (tipo ponte).

Acabamentos e Trabalhos Especiais
• Calibradoras;
• Biseladoras;
• Polidoras de cabeças;
• Fresadoras;
• Tornos;
• Máquinas de corte por jacto de água;
• Máquinas de gravação decorativa.

8.3.1.1 Estado da Arte
A recessão da maioria dos mercados consumidores, decorrente da crise económica mundial

e do aumento da oferta de produtos similares (a baixo preço), levou a que a Indústria de Rochas
Ornamentais dos países mais desenvolvidos tenha tido a necessidade de responder a estas con-
trariedades, efectuando profundas transformações no tecido industrial por forma a garantir a
capacidade competitiva de alguns dos seus produtos.
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Portugal não foi excepção. Como resultado dessa crise económica, tem-se verificado uma
acentuada estagnação e, mesmo, decréscimo dos preços de venda versus um aumento drástico
nos custos (energéticos, salariais, dos consumíveis, etc.), facto que originou um esmagamento
terrível nas margens comerciais e uma concomitante perda de competitividade do País.

Esta situação levou a que muitas empresas em Portugal (à semelhança das de outros países
da União Europeia) tenham sentido necessidade premente de fazer fortes investimentos em
equipamentos mais modernos, num cenário económico pouco favorável, de forma a obterem
ganhos de economia de escala e, desta forma, reduzirem os custos.

Outro aspecto que tem contribuído bastante para a necessidade de investimentos das
empresas em novos equipamentos e utilização das mais modernas tecnologias, relaciona-se com
a crescente exigência do consumidor final, que procura cada vez mais produtos únicos e de qua-
lidade superior.

Por último, e também de extrema importância, salientam-se aspectos que, nos nossos dias,
são também um dos motores do desenvolvimento tecnológico, nomeadamente as questões rela-
cionadas com a Formação, Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho e com o Ambiente.

Neste contexto, têm-se verificado várias inovações no que diz respeito às tecnologias de
transformação de rochas ornamentais no geral e dos mármores e calcários, em particular.

Assim, numa perspectiva de se entender o estado da arte relativo às tecnologias disponíveis
para a indústria transformadora de mármores e calcários, apresenta-se uma breve resenha his-
tórica da evolução tecnológica presenciada nas últimas décadas.

O Sector da pedra natural, em termos globais, só registou avanços tecnológicos a partir da
década de 70, primeiro, no Sector dos Mármores e Calcários e, só depois, no dos Granitos. Antes
disso, a transformação das rochas ornamentais era feita em pequenas indústrias, de cariz arte-
sano-familiares.

A evolução tecnológica, passou por quatro grandes fases:

1ªFase:
No início da década de 80, apareceram unidades industriais com conceitos de gestão moder-

nos e procurando, por consequência, incorporar mais tecnologia nos seus processos de fabrico.
Empresas de equipamentos Italianas e Alemãs começaram a adaptar tecnologia já utilizada

noutros sectores, como a metalomecânica, aos equipamentos já utilizados no sector da pedra
natural.

Simultaneamente, desenvolveu-se uma interessante indústria de ferramentas, quer de corte
como de acabamento, baseada na utilização de segmentos diamantados.

Entretanto, as tecnologias utilizadas tinham por base a utilização de discos com diferentes
diâmetros, incorporando nem sempre da melhor forma o recém-criado segmento diamantado.
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A pouca exigência dos prescritores levou a que, no final dos anos 80, praticamente a totali-
dade das máquinas de corte instaladas não tivessem requisitos de precisão para fabricarem os
produtos com a tolerância requerida pela já então exigente indústria de construção civil dos paí-
ses mais desenvolvidos.

2ª Fase:
Surgiram as primeiras Máquinas Semi-Automáticas. A Máquina de Ponte aparece, em mea-

dos da década de 80, como uma grande evolução de engenharia, permitindo, por um lado, o
corte de chapas para trabalhos por medida e, por outro, uma vez que era já possível programá-
la, o operador não precisava de estar ao seu lado a verificar o corte.

Com este equipamento, foi possível aplicar os atrás citados sistemas de contagem automá-
tica e, finalmente, fazer desaparecer as famosas manivelas das máquinas do tipo “charriot” que,
entretanto, inundaram completamente as pequenas e grandes oficinas transformadoras de
pedra. Paralelamente, surgiram as linhas integradas de ladrilhos.

3ª Fase:
Apareceram os equipamentos industrialmente revolucionários em termos de automatismo,

assistindo-se, assim, à terceira geração de equipamentos, ou seja, ao aparecimento dos Sistemas
Completamente Programáveis.

O negócio das linhas automáticas de ladrilho estava já na curva descendente, pois não havia
espaço para o aparecimento de mais empresas produtoras de ladrilho (medidas standard) e os
grandes produtores deste tipo de equipamentos viravam-se, agora, também para equipamentos
completamente automáticos.

4ª Fase
A partir da década de 90, têm sido desenvolvidos os Sistemas de Controlo Computorizados.

Integrando as tecnologias CNC (Controlo Numérico Computorizado), surgiram verdadeiros Cen-
tros de Maquinagem de Pedra, com mudança automática de ferramenta, e novas tecnologias de
processamento da chapa, como o laser e o jacto de água.

Complexos sistemas de polimento, completamente automáticos, estão desde então comple-
tamente disponíveis no mercado.

Têm vindo a verificar-se, assim, inovações que têm permitido um aumento na qualidade e
no grau de automatização dos equipamentos. 

No segmento dos produtos decorativos, têm vindo a aperfeiçoar-se as máquinas de tornear
e polir com reflexos na qualidade e no grau de automatização dos equipamentos, estando-se na
fase de início de utilização do CAD-CAM.
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Em suma, o progresso da transformação de mármores e calcários tem-se baseado essencial-
mente na tecnologia diamantada. Os domínios de evolução prendem-se com o aumento da auto-
mação, precisão e rigor dos produtos obtidos, o incremento da manutenção e da gestão indus-
trial, bem como a valorização da matéria-prima.

Actualmente, assiste-se a um novo ponto de viragem neste sector, procurando as empresas
apresentar trabalhos únicos e específicos, imputando nos produtos finais uma mais-valia econó-
mica e uma diversidade cada vez maior na oferta. Estes produtos resultam de trabalhos por
medida, de obras para a construção civil com detalhes e pormenores específicos e todo o tipo
de obras de arte, conjugando diferentes tipos de matéria-prima (cores, padrões, texturas e for-
mas) com as mais recentes tecnologias, apenas limitados pela criatividade humana.

8.3.2 O Ciclo Produtivo na Transformação de Mármores e Calcários

Definido o processo de transformação de mármores e calcários no que respeita às opera-
ções genéricas envolvidas no ciclo de transformação, pretende-se, agora, especificar o ciclo de
transformação no que respeita às operações unitárias envolvidas e sua sequência, desde o input,
o bloco, até ao output, o produto final.

Actualmente, e tipicamente, o ciclo de transformação de mármores e calcários, no fabrico auto-
mático, divide-se essencialmente em dois ramos consoante o produto final que se pretende obter.

Quando o ciclo é iniciado pela serragem para a produção de Chapas ou Pranchas através da
utilização dos Engenhos de Serrar, visa obter como produtos finais não só produtos standard
mas, sobretudo, produtos de corte por medida ou destinados à execução de trabalhos especiais.

O ciclo iniciado com o corte e produção de bandas ou tiras, através do talha blocos visa
essencialmente a produção em série de medidas standard, quer a produção seja destinada a
pavimentos ou a revestimentos.

Na figura seguinte, apresenta-se, de forma esquemática, o ciclo de transformação de már-
mores e calcários, discriminando-se as operações unitárias envolvidas, equipamentos utilizados
em cada operação e produtos obtidos no final do ciclo de transformação.



8.10
Fluxograma do Ciclo de Transformação de Mármores e Calcários
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Monolâmina

A Monolâmina é utilizada na apare-
lhagem de blocos e na serragem para
produção de chapas a grosso ou
peças por medida. O corte é obtido
através de uma lâmina diamantada
que efectua movimentos de vaivém
transmitidos por um motor eléctrico
com um sistema de biela e movimen-
tos de translação vertical sobre o
bloco (descida da lâmina). A velocida-
de de corte, dependendo do equipa-
mento, varia entre os 4,4 e 1,4 m/h.
Apresenta como principais vantagens,
relativamente a equipamentos seme-
lhantes, os índices de produtividade e
o baixo custo do equipamento e da
ferramenta diamantada utilizada.

Monofio

Este equipamento tem uma função
idêntica à da Monolâmina, nomeada-
mente o aparelhamento de blocos ou
produção de chapas de grandes
espessuras. É constituído por um pór-
tico em estrutura soldada onde
apoiam duas rodas de grande diâme-
tro que conduzem o fio diamantado
em movimentos de rotação de forma
a permitir o corte dos blocos, estrutu-
ra essa que descreve movimentos de
translação vertical à medida que o
corte vai avançando. Este equipamen-
to permite velocidades de corte na
ordem dos 0,1 a 5 m/h. Apresenta
como vantagens, relativamente à
Monolâmina, a precisão do corte, a
espessura do corte e o custo mais
reduzido da ferramenta diamantada
utilizada.

Transformação Primária

8.3.3 Tipos de Equipamentos

Neste ponto, será efectuada uma descrição dos equipamentos envolvidos nas várias opera-
ções do ciclo de transformação de mármores e calcários, particularmente no que diz respeito à
sua descrição e função.

Engenho de Serrar

A função deste equipamento é a pro-
dução de chapas de diferentes espes-
suras a partir de blocos. O sistema de
corte é constituído por várias lâminas
com segmentos diamantados monta-
das numa grade metálica que descre-
ve um movimento pendular e semi-
rectilíneo.
Existem, basicamente, dois tipos de
Engenhos: grade fixa e grade móvel.
Nos Engenhos de grade fixa, o movi-
mento de translação vertical do bloco
é efectuado pela zorra onde esta está
fixa; nos Engenhos de grade móvel é
a grade que efectua o movimento
vertical de descida para a serragem. 
Actualmente, existem, no mercado,
Engenhos de serrar que admitem
desde 30 a 100 lâminas, variando tam-
bém a capacidade em termos de área
de corte. A velocidade máxima de
corte varia entre os 40 e os 50 cm/h.
Este equipamento apresenta como
principais vantagens relativamente a
outros equipamentos com função
semelhantes, os índices de produtivi-
dade e o baixo custo de serragem.

Talha Blocos

Máquina para corte de blocos em
bandas ou tiras que vão alimentar as
linhas automáticas de produção de
ladrilhos para revestimentos e pavi-
mentos. O corte é efectuado através
de um ou vários discos diamantados
verticais e um disco diamantado hori-
zontal. Este equipamento é generica-
mente constituído por uma estrutura
metálica, da qual faz parte uma viga
ou ponte que descreve movimentos
de translação horizontal perpendicu-
lares ao sentido do corte e movimen-
tos verticais. Os discos, vertical e
horizontal, movem-se paralelamente
à ponte, sendo o corte efectuado
através dos movimentos de rotação
destes. A velocidade de corte em
mármores e calcários é da ordem dos
2 a 4 m/min.
Este equipamento é utilizado especifi-
camente para a produção em série de
produtos standard. A principal vanta-
gem do equipamento é a possibilida-
de de transformar blocos que apre-
sentam boas características cromáti-
cas, mas não têm dimensões para a
produção de chapa. É, também, um
equipamento que, dada a rapidez de
corte, permite obter produções eleva-
das para a alimentação das linhas
automáticas de produção.

Corte e Serragem
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Polidora de Chapa

Máquina utilizada para polimento de
chapa serrada, após a serragem nos
engenhos. É alimentada automatica-
mente através de tapete, possuindo
cabeças diamantadas para calibragem
da espessura das chapas e cabeças
abrasivas, com vários calços abrasi-
vos, dispostos radialmente nos pratos,
para realização do polimento. Este
equipamento é semelhante à polidora
de ladrilhos, divergindo na largura
máxima admissível de forma a ser uti-
lizada no polimento de chapas.

Calibradora e Polidora de Ladrilho

A calibradora surge no início das linhas
de produção em série, após o corte. A
sua função é a remoção dos vestígios
da serragem das superfícies e a cali-
bração da espessura dos ladrilhos
antes do polimento. Os ladrilhos são
colocados nos tapetes automáticos e
passam pelas cabeças de calibrar, que
são estruturas fixas constituídas por
um motor eléctrico e um prato dia-
mantado. O número de cabeças de
calibração pode variar de equipamento
para equipamento e a pressão exerci-
da na superfície a calibrar, podendo a
velocidade ser ajustada manualmente
ou automaticamente, em equipamen-
tos mais modernos. A inclinação dos
pratos diamantados varia da primeira
para a última cabeça, de forma a asse-
gurar a pressão adequada na rocha.
Após calibradas, as tiras ou bandas
são encaminhadas nos tapetes auto-
máticos para a máquina de polir, seme-
lhante às polidoras de chapa, embora
a área útil de trabalho seja muito infe-
rior, neste caso.
O equipamento é constituído por uma
estrutura metálica que suporta as
cabeças de polimento, as quais são
genericamente constituídas por um
motor eléctrico e um prato rotativo
que serve de suporte aos abrasivos
utilizados no polimento. As cabeças
mantêm uma pressão constante sobre
as superfícies a polir, que pode ser, tal
como a velocidade, ajustada automáti-
ca ou manualmente consoante o equi-
pamento. O polimento é obtido através
dos movimentos rotativos dos pratos
com os calços abrasivos, cuja granulo-
metria vai diminuindo do início para o
final da linha. O tipo de acabamento
obtido (grau de polimento) depende da
sequência de abrasivos utilizados.

Tratamento de Superfícies

Máquina de Bujardar 

Existem vários tipos de máquinas e
ferramentas para bujardar, dependen-
do do tipo e superfície que se preten-
de obter (bujardado fino, grosso,
regular, etc.). Basicamente, as máqui-
nas de bujardar podem funcionar com
uma cabeça ou várias, automáticas
ou semiautomáticas, que funcionam a
rotação, percussão ou roto-precussão.
Neste tipo de máquina, a ferramenta
utilizada tem um papel fundamental
no tipo de acabamento que se preten-
de obter.
Por vezes, é possível utilizar polidoras
automáticas ou semiautomáticas para
este efeito, substituindo o prato com
os calços abrasivos por ferramentas
para bujardar.

Máquina de Flamejar

Este equipamento é similar às máqui-
nas de bujardar e de polir, mas equi-
pada com uma ferramenta de flame-
jar na cabeça fixa da ponte instalada
na estrutura metálica que suporta o
equipamento. A ferramenta de flame-
jar consiste num bico de soldar ali-
mentado com oxigénio e gás propano.
A chama produzida permite o trata-
mento das superfícies a altas tempe-
raturas, as mais elevadas de cerca de
2500 ºC; este choque térmico permi-
te obter uma rugosidade e efeito cro-
mático característicos.
Uma das vantagens deste equipamen-
to é que pode combinar as funções
de bujardar e/ou polir numa só
máquina, dependendo da ferramenta
utilizada.
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Corta Topos – Monodisco 
e Multidisco

O corta topos, normalmente monodis-
co (um só disco), tem como função os
cortes transversais das bandas antes
de entrarem em linhas de polimento.
Quando incorporado nas linhas de
produção de ladrilhos, surge após o
tratamento das superfícies, com a
função de efectuar os cortes trans-
versais nas bandas, geralmente o
corte correspondente ao comprimen-
to. Nesta operação utiliza-se, normal-
mente, o corta topos multidisco
(vários discos).
Basicamente, o corta topos é consti-
tuído por um ou vários suportes fixos
numa viga metálica, que descrevem
movimentos horizontais e/ou verticais
relativamente às peças a cortar, e um
tapete que as posiciona. Os corta
topos podem ser semi-automáticos ou
automáticos consoante a modernida-
de e/ou grau de automatização do
processo.
A ferramenta de corte é um disco dia-
mantado, sendo o movimento de rota-
ção imprimido por um motor eléctrico
fixo nos suportes que efectuam os
movimentos verticais.

Máquina de Ponte 
- Corte de Chapa

Equipamento utilizado numa linha de
transformação, geralmente colocado
a seguir aos engenhos, e cuja finali-
dade é o corte de chapas para traba-
lhos por medida, trabalhos especiais
e, eventualmente, para corte de medi-
das standard.
Esta máquina é constituída por um
disco de corte diamantado, fixo numa
cabeça que se move ao longo de uma
viga ou ponte, que, por sua vez, efec-
tua movimentos para trás e para a
frente ao longo de dois carris fixos
numa ponte metálica, que se movi-
menta sobre duas vigas.
A possibilidade de efectuar cortes por
medida e trabalhos especiais deve-se
à capacidade de rotação da mesa ou
da cabeça de corte e à capacidade de
inclinação do disco. A velocidade
máxima de corte depende do equipa-
mento; actualmente, podem alcançar
velocidades máximas que variam
entre os 12 e os 20 m/min.
Os equipamentos mais modernos são
equipados e controlados por CNC,
permitindo a realização de vários pro-
gramas de corte. O CNC permite o
controlo dos eixos de corte verticais e
horizontais, a translação da ponte, a
rotação da mesa, inclinação dos dis-
cos e velocidade de corte (os eixos
controlados por CNC variam de 3 a 5,
nos equipamentos mais modernos)
O estado da arte implementado pode
ser definido pelas máquinas de con-
trolo numérico quando equipadas
com sistemas ou interfaces CAD-CAM,
requerendo para a sua laboração mão
de obra especializada e treinada de
forma a que seja explorado todo o
potencial do equipamento.

Corte Secundário

Rectificadora e Biseladora

Esta máquina está implementada no
final das linhas de produção em série
de medidas standard para pavimentos
e revestimentos.
Normalmente, o equipamento combi-
na duas unidades, nomeadamente a
de rectificação das faces laterais e a
de biselagem para realização de
chanfros ou biséis.
Os equipamentos com maior grau de
automatização são constituídos por
duas secções idênticas equipadas
com unidades de rectificação (cabe-
ças horizontais) e unidades de chan-
frar (cabeças inclinadas), variando o
número de cabeças por secção entre
1 (rectificação) + 2 (chanfragem), 2+2
ou 2+4.
As peças, ao entrarem na primeira
secção, sofrem o tratamento de duas
faces laterais em simultâneo; em
seguida, passam por uma mesa de
rotação que roda as peças 90º, per-
mitindo que as outras duas faces das
peças sejam tratadas na secção
seguinte.

Polidora de Cabeças – Degraus 
e Soleiras

Este equipamento é utilizado em aca-
bamentos nas linhas de corte por
medida ou em trabalhos especiais,
tais como: degraus, tampos, soleiras e
outros, nomeadamente para o poli-
mento das faces laterais ou cabeças.
A máquina é constituída por uma
estrutura metálica, sendo as peças
posicionadas, para o polimento, atra-
vés de um tapete que as move ao
longo das cabeças de polimento ou
de outras unidades. Este equipamen-
to é, pois, bastante versátil consoante
as performances que desempenha e
os acessórios com que está equipado,
designadamente grupos de calibra-
ção, de polimento, de chanfro e de
corte.
As polidoras de cabeças mais moder-
nas estão equipadas e são controla-
das através de tecnologia de CNC,
permitindo uma automatização de
todo o tipo de movimentos. Uma das
possibilidades do equipamento con-
trolado através de CNC é o trabalho
de peças com diferentes espessuras
ao mesmo tempo, desde que esteja
devidamente regulado.
A grande vantagem deste equipamen-
to é a sua flexibilidade em termos de
operações. No entanto, só é utilizado
para acabamentos em peças lineares.

Acabamentos
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Máquina de Tornear ou Torno

O torno tem como principal aplicação
a fabricação de colunas, balaústres,
capitéis e todo o tipo de objectos com
formas esféricas e ovais. Desempe-
nha a dupla função de corte e trata-
mento da superfície (polimento).
Este equipamento é composto por
uma estrutura metálica equipada com
uma unidade de corte e uma unidade
de desgaste. As peças a trabalhar são
fixas pelas suas extremidades, sendo-
lhes imprimida uma rotação segundo
um eixo que permite que toda a
superfície da peça seja trabalhada.
Normalmente, o processo divide-se
em duas fases: na primeira, é efectua-
do o corte com um disco e, na segun-
da, são efectuados os relevos e aca-
bamentos.
Esta máquina pode ser controlada
hidraulicamente ou através de CNC,
no caso de equipamentos mais
modernos. Actualmente, existem no
mercado tornos para trabalhar már-
mores e calcários com controlo CNC
até cinco eixo das duas unidades que
compõem o equipamento.
Este equipamento, apesar de ser
muito especifico, está bastante
desenvolvido e é muito eficaz para o
fabrico de trabalhos especiais,
nomeadamente peças simétricas e
com superfícies curvas.

Fresadora e Perfuradora

Este equipamento é utilizado em tra-
balhos especiais, permitindo, por
vezes, a combinação de várias fun-
ções, tais como: corte, polimento e
execução de orifícios. Destina-se ao
fabrico de tampos, lavatórios, mesas e
trabalhos de arte funerária, por exem-
plo. Relativamente à perfuração, uma
das suas principais funções é a execu-
ção de orifícios para a aplicação de
peças em fachadas.
Este equipamento pode realizar traba-
lhos bidimensionais e tridimensionais.
Os equipamentos mais modernos tra-
balham com sistemas CNC, que per-
mitem controlar os movimentos
segundo os diversos eixos.

Trabalhos Especiais

Máquina de Corte por Jacto 
de Água

Este equipamento permite efectuar
cortes através de um jacto de água
de alta pressão, controlado por um
sistema CNC segundo três eixos.
As máquinas de corte por jacto de
água estão vocacionadas para a exe-
cução de cortes de alta precisão em
superfícies planas para aplicações
decorativas.
A máquina é composta por uma mesa
fixa sobre um tanque, onde a peça a
cortar é posicionada; a cabeça de
corte é fixada numa ponte que efectua
os movimentos segundo três eixos.
O equipamento é ainda composto por
dois componentes essenciais, nomea-
damente o sistema de bombagem da
água e o sistema de tratamento e fil-
tragem de água.
Os parâmetros de corte, tais como
trajectos, velocidades e pressão de
corte são programados, memorizados
e controlados através de sistemas
CNC, equipados com sistemas ou
interfaces CAD-CAM. Através deste
equipamento, é possível efectuar for-
mas muito complexas com cortes
extremamente precisos.

Máquina de Gravação Decorativa

Este equipamento permite efectuar
todo o tipo gravação em placas, de
motivos decorativos ou letras, num
sistema controlado por um sistema
CNC segundo três eixos.
A máquina é composta por uma mesa
fixa sobre um tanque, onde a peça ou
objecto no qual se pretende efectuar
a gravação é fixada, a cabeça de gra-
vação que se encontra fixa numa
ponte efectua os movimentos neces-
sários para realizar as incisões pre-
viamente introduzidas no sistema,
quer seja de figuras adquiridas por
scanner ou por interfaces CAD-CAM.
As máquinas de gravação decorativa
ou pantógrafos, estão vocacionadas
para a gravação de alta precisão em
superfícies planas para aplicações de
motivos decorativos, figuras ou textos
de letras em placas e monumentos
comemorativos, arte funerária ou
outros trabalhos específicos.
Sendo um equipamento CNC, este
pode efectuar repetidamente motivos
ou letras previamente introduzidos,
em horário predeterminado.
Este equipamento permite a execução
de trabalhos específicos em pedra
natural, com alto valor acrescido;
contudo, não pode ser considerado
como um equipamento para grandes
produções em série.
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8.3.4 Tipos de Acabamento

O acabamento de uma superfície refere-se ao aspecto da face visível depois de terminada,
devendo a superfície apresentar um aspecto uniforme no final do processo de acabamento.

Segundo as normas europeias EN 12057, que especifica os requisitos para os ladrilhos modu-
lares planos de pedra natural utilizados no acabamento de pavimentos, degraus, paredes e tec-
tos, EN 12058, que especifica os requisitos para as placas de pedra natural planas utilizadas em
pavimentos e degraus e EN 1469, que especifica os requisitos para as placas de pedra natural uti-
lizadas no revestimento de paredes e de tectos, as superfícies dos produtos transformados
podem ser obtidas por abrasão, por ferramentas de percussão ou por outros processos de aca-
bamentos (ver diagrama da Figura 8.11).

As superfícies obtidas por abrasão resultam do desgaste provocado pelos diferentes tipos e
granulometrias dos abrasivos utilizados durante o processo, enquanto que as superfícies obtidas
por percussão resultam do golpeamento da superfície por intermédio de cinzéis, picões ou uten-
sílios de bujardar; as superfícies obtidas por outros processos resultam dos equipamentos espe-
cíficos utilizados.

8.11
Diferentes tipos de acabamento das superfícies
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Os tipos de acabamentos mais comuns são os seguintes:

Maquinado (serrado) - acabamento obtido directamente após o corte com o talha-blocos,
serras de disco ou engenhos, em que a superfície obtida revela sulcos ou ondulações resultan-
tes dos equipamentos de corte.

Bujardado – acabamento obtido manualmente ou automaticamente por uma bujarda, ferra-
menta de percussão que visa tornar a superfície rugosa através de dentes ou saliências pirami-
dais de diferentes configurações, permitindo estas configurações diferentes tipos de rugosidades.

Apicoado - acabamento semelhante ao bujardado, obtido pelo golpeamento da superfície da
pedra por um picão ou picola, resultando numa superfície rugosa.

Flamejado – aspecto obtido pela aplicação de uma chama de maçarico na superfície da
pedra, resultando num aspecto algo irregular (ondulado) mas macio.

Polido - acabamento obtido após o desgaste por abrasivos de granulometrias cada vez
menores, terminando pela aplicação de feltros ou discos de polimento, resultando numa super-
fície lisa e brilhante.

Escacilhado – acabamento obtido pelo golpeamento (por percussão) por intermédio de pon-
teiros e cinzéis, resultando numa superfície bastante rugosa e irregular.

8.12
Mármore serrado

Maquinado

8.13
Calcário bujardado

Bujardado

8.14
Mármore apicoado

Apicoado

8.15
Calcário flamejado

Flamejado

8.16
Mármore polido

Polido

8.17
Calcário polido

8.18
Mármore escacilhado

Escacilhado

8.19
Calcário escacilhado
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Amaciado – acabamento idêntico ao polido, mas sem a aplicação dos abrasivos de granulo-
metria menor, resultando num aspecto liso mas não brilhante.

Areado - acabamento resultante do impacto abrasivo produzido por um jacto de água a alta
pressão contendo abrasivos. 

Envelhecimento artificial – este tipo de acabamento, que pode ser classificado como um
trabalho especial, resulta do aspecto induzido pela utilização de produtos químicos ou de equi-
pamentos de desgaste visando realçar o envelhecimento das superfícies.

No processo de acabamento, pode ainda ser necessário o preenchimento ou reconstituição
superficial para colmatação de falhas, fracturas ou orifícios naturais por aplicação de produtos
artificiais, como é o caso de massas, polímeros, resinas ou outros, visando uniformizar a super-
fície ou aumentar a resistência e a durabilidade da pedra. 

A versatilidade da pedra natural é conhecida por artesãos, artistas e construtores civis em
todo o mundo. O requinte e o pormenor que se pode conseguir com diferentes tipos de acaba-
mentos e texturas permite realizar produtos e trabalhos únicos e personalizados segundo mol-
des predeterminados ou dependentes da criatividade do autor ou cliente.

8.20
Mármore amaciado

Amaciado

8.21
Mármore areado

Areado

8.22
Mosaicos de mármore
envelhecidos

Envelecimento artificial

8.23
Aplicação de mosaicos
envelhecidos 
em pavimento

8.24
Cabeças de bujardar

8.25
Aplicação de resinas para 
uniformização das superfícies
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8.4 Fabrico Manual

A transformação de calcários e mármores para fins ornamentais através de técnicas e ferra-
mentas tradicionais é uma actividade em declínio devido ao aparecimento de novos equipamentos
e tecnologia, visando o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos pretendidos, pelo
que estas técnicas e equipamentos manuais visam, sobretudo, complementar ou terminar o pro-
cesso iniciado por outros meios, nomeadamente auxiliados por equipamentos pneumáticos e/ou
hidráulicos.

Actualmente, estas técnicas predominam essencialmente na produção de cubos para calça-
da, obras de cantaria específicas ou como complemento do tratamento final de superfícies.

Estas ferramentas e técnicas manuais, utilizadas desde a antiguidade, embora tenham evo-
luído ao nível do tipo de material que as constitui, podem ser agrupadas em ferramentas de
medição, ferramentas de desbaste e ferramentas de desgaste ou “lavra”.

Para além das potencialidades das técnicas abordadas, o mármore e o calcário, devido à sua
versatilidade conjugada com a criatividade dos artesãos e artistas, permitem um sem-número
de aplicações e utilizações.

8.26
Cubos para calçada obtidos manualmente,
empilhados sobre as camadas do calcário
utilizado para a sua confecção

8.27
Operador utilizando ferramentas
de desgaste

8.28
Diferentes produtos obtidos por trabalho manual
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Ferramentas de medição 
Estas ferramentas visam medir e comprovar as dimensões e formas do trabalho pretendido

desde o seu início até ao final; as mais frequentes são as réguas, compassos, traçadores, esqua-
dros, moldes, etc.

Ferramentas de desbaste
Estas ferramentas são utilizadas na fase inicial do processo e visam desbastar a pedra tosca

inicial até atingir uma forma e tamanho aproximado do produto pretendido. Normalmente, são
usados para este processo picolas, maços, martelos, etc.

Ferramentas de desgaste ou “lavra”
Estas ferramentas visam terminar o processo de transformação da pedra. Dependendo do

tipo de produto e finalidade, são utilizadas diferentes ferramentas, sendo as mais comuns os
ponteiros, cinzéis, bujardas, macetas, martelos, etc.

8.31
Ferramentas de desgaste

8.29
Ferramentas de medição

8.30
Ferramentas de desbaste
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8.5  Controlo do Produto Acabado

Alguns dos produtos acabados do sector encontram-se actualmente abrangidos por diver-
sas normas harmonizadas, que definem requisitos que devem ser verificados antes da sua dis-
ponibilização no mercado da Comunidade Europeia, nomeadamente lajes, cubos e paralelepípe-
dos, guias, placas para revestimento de paredes, pavimentos e escadas e ladrilhos modulares. 

Como tal, o controlo da qualidade destes produtos deve basear-se nas seguintes normas,
designadamente: 

• NP EN 1341:2004 – Lajes de Pedra Natural para Pavimentos Exteriores. Requisitos e
métodos de ensaio. 

• NP EN 1342:2004 – Cubos e Paralelepípedos de Pedra Natural para Pavimentos Exterio-
res. Requisitos e métodos de ensaio.

• NP EN 1343:2005 – Guias de Pedra Natural para Pavimentos Exteriores. Requisitos e
Métodos de Ensaio. 

• EN 1469:2004 – Produtos em Pedra Natural – Placas para Revestimentos de Paredes.
Requisitos.

• EN  12057:2004 – Produtos em Pedra Natural – Ladrilhos Modulares. Requisitos.
• EN 12058:2004 – Produtos em Pedra Natural – Placas para Pavimentos e Escadas. Requisitos.

Entende-se por laje, segundo a NP EN 1341:2004, “qualquer elemento de pedra natural uti-
lizado como material de pavimentação em que a largura nominal é superior a 150 mm e excede,
em geral, duas vezes a espessura”.

Um cubo ou paralelipípedo, de acordo com a NP EN 1342:2004, é um “pequeno elemento
de pedra natural utilizado como material de pavimentação, com dimensões nominais compreen-
didas entre 50 mm e 300 mm, em que, geralmente, nenhuma dimensão planar (comprimento e
largura) excede o dobro da espessura. A espessura nominal mínima é de 50 mm”.

Uma guia (ou lancil), conforme o definido na NP EN 1343: 2005, é um “elemento com compri-
mento superior a 300 mm, normalmente utilizado para as bordaduras das estradas ou passeios”. 

Considera-se placa para revestimento, de acordo com a NP EN 1469:2004, uma “placa cor-
tada à medida destinada a revestimento de paredes e de tectos exteriores ou interiores, fixadas
a uma estrutura quer mecanicamente, quer por intermédio de argamassas ou colas”.

Um ladrilho modular (vide EN 12057:2004) é um “elemento plano quadrado ou rectangular
de pedra natural com medidas normalizadas, geralmente menores ou iguais a 610 mm, obtido
por corte ou clivagem a uma espessura nominal igual ou inferior a 12 mm”.
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A EN 12058:2004 define que:

- placa para pavimentos é um “elemento plano de pedra natural obtido por corte ou fendi-
lhamento com uma espessura nominal superior a 12 mm, que é colocado sobre uma estrutura
por intermédio de argamassas, colas ou outros elementos de suporte”;

- rodapé é um “elemento plano de pedra natural obtido por corte ou fendilhagem com uma
espessura nominal superior a 12 mm, que é colocado em cada parede nas orlas de um pavimen-
to e fica em contacto com o mesmo”;

- placa para degraus é um “elemento plano de pedra natural obtido por corte ou fendilha-
gem com uma espessura nominal superior a 12 mm (excepto os espelhos) para constituir a parte
horizontal de um degrau de escada (cobertor ou piso) ou a parte vertical de um degrau de esca-
da (espelho)”.

O controlo dos produtos acabados contempla diversas actividades que não se realizam uni-
camente no final da linha de produção, mas ao longo das diversas etapas de produção. 

As acções de controlo tinham como principal objectivo verificar o controlo dimensional do
produto. No entanto, devido a solicitações do mercado e a imposições da Comunidade Europeia,
a avaliação das características físico-mecânicas faz parte, também, do controlo dos produtos.
Enquanto os requisitos dimensionais e outros requisitos são, normalmente, verificados por lote
de produção, a caracterização físico-mecânica tem uma periodicidade mais elevada e os valores
a determinar encontram-se dependentes do produto final e da sua aplicação prevista.

8.32
Calçada portuguesa em calcário

8.33
Calçada e lancis em mármore
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A nível de controlo dimensional, é verificado o seguinte: 

- Requisitos relativos à espessura
- Requisitos relativos à planeza
- Requisitos relativos ao comprimento e à largura
- Requisitos relativos a ângulos e formas especiais
- Requisitos relativos à localização de orifícios de ancoragem
- Dimensões comerciais

Para além destes, também são controlados os requisitos relativos ao acabamento da super-
fície e ao aspecto visual.

As características físico-mecânicas a declarar, que devem fazer parte do controlo de produ-
to, encontram-se dependentes da aplicação pretendida e do próprio produto, e são, nomeada-
mente, as seguintes: 

- Descrição petrográfica
- Resistência à flexão
- Resistência à compressão
- Carga de ruptura ao nível de um orifício de ancoragem
- Absorção de água à pressão atmosférica e por capilaridade
- Massa volúmica aparente e porosidade aberta
- Resistência ao gelo
- Resistência ao choque térmico 
- Permeabilidade ao vapor de água
- Força de aderência
- Resistência ao desgaste
- Resistência ao escorregamento
- Tactilidade

As metodologias para a maior parte destes ensaios encontram-se sumariamente descritas
no Capítulo 5.

O controlo do produto acabado representa uma importância acrescida em toda a fase de
produção, uma vez que, só assim, a indústria, promovendo a melhoria contínua ao longo do pro-
cesso produtivo, poderá ir de encontro aos requisitos do cliente da forma mais eficaz. 

8.34
Controlo da produção numa linha de ladrilhos



8.6 Avaliação de Riscos e Medidas de Controlo

No sector da transformação de pedras naturais, o risco mais significativo e importante é o
ruído, podendo superar facilmente os limites de exposição pessoal diária admissível por lei. 

Outros riscos relevantes são as poeiras, vibrações e os riscos mecânicos associados ao fun-
cionamento e ao movimento de máquinas e equipamentos, bem como ao transporte e acondi-
cionamento da matéria-prima e dos produtos acabados.

Associado a este tipo de oficinas de transformação, em consequência da utilização da água
para o arrefecimento dos equipamentos de corte e serragem, importa salientar o elevado nível
de humidade existente neste tipo de instalações.

Nas páginas seguintes, descrevem-se os riscos associados às principais operações por posto
de trabalho.

8.35
“Layout” típico de uma unidade transformadora de mármores e calcários
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Secção de Serragem
Posto-Serrador

Equipamentos:
Máquina de Monofio

Monolâmina

Engenho

Talha-blocos

Ferramentas:
Discos diamantados

Pérolas diamantadas

Segmentos diamantados

Riscos específicos
1. Riscos Mecânicos:

Queda de blocos na operação de carga e descarga
da máquina 

Projecção de fragmentos de rocha durante a serra-
gem no engenho e talha-blocos

Encravamento do movimento de serragem do enge-
nho devido à existência de fracturas (“fios”) no bloco

2. Ruído

Ruído gerado pelo engenho e pelo talha-blocos

5. Riscos Térmicos:

Projecção de água na operação de serragem

6. Riscos Eléctricos:

Electrização na caixa de comando dos equipamen-
tos (monofio, monolâmina, engenho e talha-blocos)

Medidas de prevenção e controlo
Utilizar chariots com protecções laterais que evi-
tem a queda dos blocos

Instalar cortinas de protecção no engenho e no
talha-blocos

Usar óculos de protecção

Inspeccionar visualmente o bloco no sentido de
avaliar da presença de fracturas (“fios”)

Não serrar blocos com fracturas susceptíveis de
descolarem durante a operação de serragem

Instalar discos silenciosos no talha-blocos

Instalar barreiras acústicas nos engenhos

Reduzir o tempo de exposição

Usar auriculares adequados

Instalar cortinas plásticas nos engenhos e talha-
blocos, de preferência transparentes

Usar avental

Usar botas de protecção impermeáveis

Usar luvas impermeáveis para tirar as bandas do
talha-blocos

Manutenção periódica dos dispositivos eléctricos
dos equipamentos

Evitar o contacto dos cabos eléctricos com água
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Secção de Corte
Posto-Maquinista de corte

Equipamentos:
Máquina de Corte tipo Ponte

Corta Topos

Ferramentas:
Discos diamantados

Riscos específicos
1. Riscos Mecânicos:

Corte em arestas de rocha ou na própria máquina
de corte

2. Ruído

Ruído gerado pela máquina de corte

5. Riscos Térmicos:

Projecção de água na operação de corte

6. Riscos Eléctricos:

Electrização nos dispositivos eléctricos da máqui-
na de corte

Medidas de prevenção e controlo
Proteger os discos de corte

Diminuir o ritmo de trabalho

Usar luvas apropriadas

Instalar discos silenciosos

Reduzir os tempos de exposição

Usar auriculares apropriados

Colocar estrados de madeira para os trabalhadores
não estarem com os pés em contacto com a água

Usar avental

Usar botas de protecção impermeáveis

Usar luvas impermeáveis

Manutenção periódica dos dispositivos eléctricos
afectos à máquina de corte
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Secção de Polimento
Posto-Polidor

Equipamentos:
Polidora manual

Polidora automática

Ferramentas:
Calços de abrasivos

Mós diamantadas

Riscos específicos
1. Riscos Mecânicos:

Corte em arestas de rocha ou na própria máquina
de corte

4. Vibrações

Vibrações produzidas pela polidora manual

5. Riscos Térmicos:

Projecção de água na operação de polimento manual

6. Riscos Eléctricos:

Electrização na caixa de comando ou dispositivos
eléctricos das polidoras

Medidas de prevenção e controlo
Usar luvas apropriadas

Reduzir o tempo de exposição

Optar por equipamentos automáticos

Colocar estrados de madeira para os trabalhadores
não estarem com os pés em contacto com a água

Usar avental

Usar botas de protecção impermeáveis

Usar luvas impermeáveis

Manutenção periódica dos dispositivos eléctricos
afectos às polidoras
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Secção de Selecção 
e Embalagem de Produtos
Posto-Seleccionador/Embalador

Ferramentas:
Ferramentas diversas (martelo, fita metálica, etc.)

Riscos específicos
1. Riscos Mecânicos:

Cortes devido ao contacto com arestas cortantes
das pedras

Queda de pedras com dimensões  relativamente
grandes (balaústres, etc.)

Medidas de prevenção e controlo
Usar luvas apropriadas

Usar botas de protecção
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Secção de Acabamento/Cantaria
Posto-Operador/Canteiro

Equipamentos:
Rebarbadoras

Rectificadoras

Fresadoras

Máquinas de bujardar

Ferramentas:
Discos de corte

Ponteiros, Cinzéis

Cabeças de bujardar

Riscos específicos
1. Riscos Mecânicos:

Corte nas arestas cortantes das pedras ou nas
máquinas

2. Ruído

Ruído gerado pelos equipamentos

3. Poeiras

Poeiras geradas nas operações de desbaste da pedra

4. Vibrações

Vibrações geradas pelos equipamentos

6. Riscos Eléctricos

Electrização na caixa de comando ou dispositivos
eléctricos das polidoras

6. Riscos Químicos

Contacto com colas e resinas

Medidas de prevenção e controlo
Proteger os discos de corte das rebarbadoras

Usar luvas apropriadas

Usar auriculares apropriados

Uso de sistema de captação de poeiras acoplados à
rebarbadora

Humedecer a pedra antes e durante o desbaste

Usar máscara adequada

Utilização de pegas  de material antivibrátil na
rebarbadora 

Pegar com firmeza na rebarbadora durante o corte
ou desbaste da rocha

Manutenção periódica dos dispositivos eléctricos
afectos às máquinas

Usar luvas de protecção
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Secção de Armazenamento 
de Produtos
Posto-Maquinista

Equipamentos:
Empilhador

Riscos específicos
1. Riscos Mecânicos

Desabamento de caixas com produtos acabados
mal armazenados

Tombamento do empilhador

Atropelamentos

Choque com objectos por perda de tracção, falha
no sistema de travagem ou má condução do con-
dutor

Medidas de prevenção e controlo

Armazenar os produtos em pilhas estáveis

Não exceder a capacidade de carga do empilhador

Distribuir bem a carga

Não circular em pisos muito irregulares e em ram-
pas demasiado inclinadas

Manutenção periódica das máquinas

Sinalizar as zonas de manobras de máquinas

Instalar pirilampo avisador de movimento

Usar sinalização sonora de marcha atrás

Circular em rampas pouco inclinadas e não escor-
regadias

Manutenção periódica do equipamento
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8.7 A Importância do Marketing e do Design 

Portugal, no que concerne ao Sector da Pedra Natural, tem uma posição de destaque mun-
dial ao nível de produção, exportações e importações.

Sendo um Sector com tradição, tem vindo a conquistar reconhecimento nacional e interna-
cional, o que lhe tem permitido registar valores positivos de crescimento. 

O panorama mundial (ao nível dos mercados) está em fase de mutação; essas alterações têm
vindo a oferecer novas oportunidades ao Sector da Pedra Natural em Portugal e a provocar
constrangimentos, nomeadamente porque:

- a Pedra Natural sofre uma forte concorrência de produtos alternativos; 
- teve lugar a entrada de novos operadores no Mercado com estratégias de “preços baixos”,

com os quais Portugal tem dificuldades em competir;
- a acentuada crise na Construção Civil está a provocar uma diminuição do consumo interno.

Por outro lado, representam oportunidades para o Sector da Pedra Natural os seguintes factos:

- o Consumo Mundial de Rochas Ornamentais está a aumentar;
- a receptividade às importações está a crescer nos principais mercados consumidores;
- os mercados estão a segmentar-se por eixos de diferenciação, sejam elas diferenciação na

Imagem, no Produto e/ou no Preço.

Portugal terá de se posicionar no eixo de diferenciação pela Imagem/Produto. A nível de
mercados e produtos, as Empresas terão de consolidar e aumentar o grau de penetração nos
mercados internos e externos, procurando situar-se em alguns segmentos de mercado (os que
têm espaço para produtos de gama média/alta), e oferecendo, a estes, novos produtos com
maior incorporação de Design.

As linhas estratégicas gerais para a definição de Políticas de Marketing, tendo em vista o
incremento do Consumo Interno de Pedra Natural, passam por uma maior preocupação na
implementação de um processo sistemático de informação a arquitectos e construtores sobre as
características e aplicações da Pedra Natural Portuguesa e uma maior sensibilização dos mer-
cados públicos (autarquias locais, obras públicas relevantes) para a utilização preferencial dos
materiais produzidos localmente.

Deve salientar-se que, em Portugal, as obras públicas e a construção de edifícios para habi-
tação implicam um elevado número de pequenas obras, que, no seu conjunto, se traduzem num
importante nicho de mercado. 

Em relação aos mercados mundiais, a promoção da Pedra Natural Portuguesa deverá estar
assente em vários instrumentos:
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- Incorporação de Design nos Produtos, tendo em vista dois nichos de mercado, mobiliário
urbano (também para a conquista de mercado interno) e habitat. As Empresas Portuguesas
deverão acrescentar valor estético aos seus produtos de forma a poderem posicionar-se mun-
dialmente onde têm espaço de manobra – Eixo da diferenciação Produto/Imagem. Esta compo-
nente requer a procura de novos mercados (com abertura para produtos de gama média/alta) e
a reorganização das Empresas, para que incorporem na sua organização a componente Design.
No fundo, trata-se de criar novos produtos e não oferecer apenas produtos standard, com baixo
valor acrescentado. 

O envolvimento de Designers e Arquitectos é condição indispensável para a incorporação de
um maior valor acrescentado nos produtos, como por exemplo, tampos de mobiliário ou para
bancadas de cozinha que, desenhados por um Arquitecto ou Designer, com um Design diferente
dos habituais, terão valor percepcionado superior.

- Lançamento da Marca Portuguesa de Pedra Natural, ou seja, o desenvolvimento de ini-
ciativas de criação da Marca Portuguesa de Pedra Natural, associando uma imagem de Qualida-
de e de Garantia de Origem. Com o apoio das Instituições Governamentais e organizações sec-
toriais, a Marca da Pedra Portuguesa é crucial para concentrar esforços de promoção integrada

8.36
Monumento comemorativo em mármore

8.37
A aplicação do design em vários produtos de mármore
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nos principais mercados de consumo. Portugal é caracterizado por uma desfragmentação das
iniciativas promocionais, que acabam por não ter efeitos de notoriedade nem o retorno desejá-
vel em termos promocionais.

A criação da Marca Portuguesa de Pedra Natural contribuirá, pois, para a sua promoção de
forma integrada e com força suficiente para se impor nos mercados que estão agora em cresci-
mento e nos mercados em que o consumo estagnou.

- Lançamento de Campanhas Promocionais tendo por base a Marca nos principais mer-
cados de destino (catálogos, publicidade, exposições, seminários, presença em feiras, acções de
prestígio para prescritores).

- Definição de parcerias e/ou consórcios entre as Empresas Portuguesas, visando a
exploração de vantagens nos Mercados Alvo. O Sector da Pedra Natural em Portugal é maiorita-
riamente constituído por PME, que, em algumas situações, têm dificuldade em dar resposta às
solicitações do mercado.

O sector terá de abandonar a sua lógica individualista, de forma a poder dar respostas van-
tajosas em termos de produtos e tempos de entrega, e concentrar-se na definição de Consórcios
estabelecidos para responder às solicitações (ganhando capacidade de produção e de timings de
entrega). Esta lógica está já testada com resultados positivos: existem algumas (poucas) Empre-
sas em Portugal que fizeram “joint-ventures” para a Exportação e que estão, neste momento, a
conquistar espaço em Mercados Emergentes.



9
Produção nacional
e comércio externo  
(elementos estatísticos de 1992 a 2002)

Maria José Sobreiro (dgge)
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9.1  Introdução

Os organismos da tutela vêm realizando, desde 1967, a estatística de produção de rochas
ornamentais, inicialmente com base num inquérito directo dos serviços e, a partir de meados dos
anos 80, com uma metodologia de base amostral, a qual, contudo, carecia de um adequado fun-
damento técnico estatístico. Por esta razão, em 1999, a metodologia de cálculo de elementos
estatísticos de produção de rochas ornamentais foi alterada, passando os dados a ser obtidos de
forma exaustiva, a partir do universo de pedreiras licenciadas. 

Com a introdução desta nova metodologia, verificou-se uma quebra nas séries de produção, que
não permitia comparar as estatísticas dos anos anteriores a 1998 com as dos anos seguintes, princi-
palmente no sector dos mármores, uma vez que a transição de uma metodologia para outra foi feita
sem ressalvar um ou mais períodos comuns, por forma a permitir comparabilidade estatística. 

Assim, para ultrapassar esta quebra metodológica, foi realizado, em cooperação com o Ins-
tituto Superior de Estatística e Gestão da Informação (ISEGI) da Universidade Nova de Lisboa,
um Estudo de Revisão de Estatísticas das Rochas Ornamentais, cujo objectivo foi o de avaliar a
quebra nas séries de produção após 1999 e sugerir séries harmonizadas do ponto de vista esta-
tístico capazes de comparar a evolução destas ao longo do tempo. A metodologia seguida para
o cálculo de séries históricas compatíveis baseou-se na combinação de dois métodos amplamen-
te utilizados na ligação de séries estatísticas – o método de proporção e o método com recurso
a indicadores relacionados. 

São as séries harmonizadas obtidas nesse estudo que se apresentam neste trabalho para o
período de 1992 a 2002, juntamente com os dados estatísticos do comércio externo, dando
assim a conhecer um pouco da evolução económica que o sector dos mármores e calcários tem
tido nos últimos 11 anos.

Este trabalho será iniciado com um breve enquadramento das rochas ornamentais nos res-
tantes sectores de actividade da indústria extractiva, bem como o dos mármores e calcários nas
restantes rochas ornamentais, seguindo-se uma caracterização global destas rochas através dos
elementos estatísticos disponíveis. A produção é analisada separadamente para os mármores e
para os calcários, assim como os dados do pessoal ao serviço e dos estabelecimentos em activi-
dade. No final, far-se-á uma breve análise da evolução do comércio externo dos mármores e cal-
cários no período em apreço.

Os dados de produção apresentados ao longo do trabalho correspondem unicamente a blo-
cos, não incluindo os calcários rústicos (lajes, múltiplos, lancis, e outros) nem a calçada. Os pro-
dutos da área da transformação propriamente dita também não são incluídos neste trabalho, por
se encontrarem fora do âmbito da indústria extractiva e, assim, do tratamento de dados estatís-
ticos realizado pela Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE). 
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Os dados referentes ao comércio externo têm por fonte o Instituto Nacional de Estatística e
respeitam a Nomenclatura Combinada, instituída pelo Regulamento (CEE) n.º 2658/87 e perio-
dicamente actualizada, relativa à exportação e importação de mercadorias. 

Seguindo a tradição, a análise do comércio externo abrange, também, para além dos blocos,
os produtos transformados (produtos serrados e em obra). Por outro lado, a desagregação pau-
tal em vigor não possibilita a distinção entre mármores e calcários. No caso Português, esta limi-
tação impossibilita a caracterização da evolução de uma situação bem identificada pelas pes-
soas ligadas ao sector: a crescente importância da exportação de calcários do Maciço Calcário
Estremenho. 

9.2 Enquadramento dos mármores e calcários nos restantes sectores
da indústria extractiva

No período em análise, de 1992 a 2002, a estrutura do valor da indústria extractiva alterou-
se significativamente, conforme se pode observar nos gráficos da Figura 9.1, constatando-se
uma diminuição dos sub-sectores dos minérios metálicos e energéticos e um significativo acrés-
cimo das rochas industriais, representando estas, em 2002, cerca de 50 % do valor total de pro-
dução da indústria extractiva. 

9.1
Estrutura do valor da produção da indústria extractiva em 1992 e em 2002
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A evolução da produção da indústria extractiva, neste período, evidencia a alteração provo-
cada no sub-sector de minas pelo arranque dos projectos de produção, na mina de Neves-Corvo,
de concentrados de cobre no ano de 1988 e de estanho em 1990, e pelo decréscimo da produ-
ção registado a partir de meados da década de 90, como consequência da regressão acentuada
que se verificou nos minérios metálicos, preciosos e energéticos, decorrente do encerramento
de minas subsequente à quebra de cotações internacionais de metais básicos e preciosos e da
redução verificada na produção de minerais energéticos (carvão e urânio). Esta circunstância foi
agravada pelo final da política cambial de desvalorizações competitivas, quando o País decidiu,
primeiro, aderir ao sistema de câmbios fixos e, posteriormente, à moeda única. Esta evolução
não tem, aliás, nada de particular, tendo sido seguida pela generalidade dos países da União
Europeia, e sê-lo-à, com grande probabilidade, pelos países do alargamento.

Por outro lado, no sub-sector de pedreiras, onde se incluem as rochas ornamentais e as
rochas industriais, registou-se um crescimento significativo da produção no período em análise,
devido, por um lado, ao aumento de competitividade das empresas, consequência da valoriza-
ção interna dos produtos comercializados, melhoria dos padrões de qualidade e maior agressi-
vidade nos mercados externos (no caso da exportação de rochas ornamentais) e, por outro, ao
forte incremento verificado no consumo destas matérias-primas no sub-sector de construção
civil e obras públicas, fortemente impulsionado pelo investimento infra-estrutural associado aos
fundos comunitários. 

As águas minerais e de nascente têm registado, nos últimos anos, um considerável cresci-
mento. No último decénio, a produção, em volume, de águas minerais e de nascente aumentou
mais de 100 %, acompanhando a subida geral do nível de vida e das exigências dos consumido-
res. Por sua vez, o consumo anual per capita aumentou substancialmente no mesmo período,
revelando a existência de um grande potencial de crescimento, que vem sendo devidamente
aproveitado pelo sector empresarial correspondente, aproximando-se dos padrões de consumo
mais elevados da União Europeia. 

As rochas ornamentais, após anos de crescimento sustentado, atravessam um período de
estabilização e, mesmo, de algum decréscimo em algumas zonas, como é o caso das regiões do
Algarve e do Alentejo (onde se localiza o nosso maior centro produtor de rochas ornamentais,
nomeadamente a zona de mármores do Anticlinal de Estremoz-Borba–Vila Viçosa), em conse-
quência da profunda desorganização do mercado internacional da pedra natural face à emergên-
cia de um conjunto de países com grande potencial (China, Índia, Brasil e Turquia) e à generali-
zada perda de posição dos principais países produtores europeus (Itália, Espanha, França, Por-
tugal e Grécia). Pensa-se que este processo está em pleno desenvolvimento e que vem colocar
um sério problema de competitividade à indústria europeia das rochas ornamentais, a reclamar
um urgente reposicionamento estratégico. 
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Na distribuição da produção de rochas ornamentais por tipo de rocha, apresentada na Figu-
ra 9.2, os mármores e calcários apresentam, em 2002, um peso de cerca de 50 % do valor glo-
bal. Segue-se a pedra para calçada e rústica (inclui múltiplos, lancis, perpeanho e outros) e os
granitos e rochas similares e, por último, a ardósia e o xisto ornamental. A distribuição da quan-
tidade produzida é significativamente diferente, encontrando-se a pedra para calçada e a pedra
rústica em primeiro lugar, com cerca de 54 % do volume global das rochas ornamentais.

9.3 Caracterização global do sector dos mármores e calcários

Apresenta-se, no Quadro 9.I, a caracterização do sector dos mármores e calcários para o
ano de 2002, recorrendo a diversos indicadores e comparando com o ano base de 1992, por
forma a analisar-se a sua evolução. 

Da análise desse Quadro, ressalta o grande aumento do volume de produção dos calcários,
que neste período cresceram cerca de 58 %, principalmente a partir de 1995. Em sentido inver-
so, mas com carácter não tão pronunciado, os mármores sofreram uma diminuição do volume
de produção, que tem vindo a decrescer a partir de 2000. Os calcários, que em 1992 represen-
tavam 45 % da produção global de rochas carbonatadas, passaram, em 2002, a representar
cerca de 62 %, conforme se pode observar nos gráficos da Figura 9.3. 

Da análise do mesmo Quadro-síntese, destaca-se, ainda, o forte acréscimo da importação de
mármores e calcários e a estabilização da exportação destas rochas.

9.2
Estrutura do valor e do volume da produção de rochas ornamentais em 2002
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Ano 2002 N.º Índice
1992=100

Extracção

Nº de pedreiras com produção 194 85

Nº de trabalhadores (operários e encarregados) 1 237 57

Volume de produção (mil toneladas)

Mármores 306 80

Calcários 495 158

Global 802 115

Valor da Produção (mil euros)

Mármore 42 315 105

Calcários 35 843 264

Global 78 158 146

Exportação

Volume (mil toneladas) 338 106

Valor (mil euros) 131 333 121

Importação

Volume (mil toneladas) 39 1 088

Valor (mil euros) 18 621 768

Quadro 9.I - Caracterização geral do sector dos mármores e calcários

Os mármores estão paulatinamente a perder vantagem para os calcários, os quais têm vindo
a ganhar cada vez mais quotas de mercado. O consumo de rochas ornamentais está directamen-
te associado a factores estéticos e, neste campo, os calcários estão actualmente mais na “moda”.
São factores de gosto de arquitectos e consumidores que influenciam o consumo final, mais do
que a qualidade dos materiais, favorecendo a pedra do Maciço Calcário Estremenho que, desde
sempre, apresentou preços mais competitivos, não sendo a sua produção tão afectada em perío-
dos de recessão. Com efeito, a menor dureza dos calcários e as condições das suas jazidas (cama-
das geralmente de pouca inclinação), associadas a um muito mais baixo grau de fracturação, pro-
porcionam desenvolvimentos mais rápidos da exploração e custos de extracção mais baixos do
que nos mármores (jazidas geralmente muito fracturadas e intensamente dobradas, impondo um
desenvolvimento predominantemente vertical da exploração, com rendimentos baixos).
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Em termos globais, o volume e o valor de produção entre 1992 e 2002 aumentou, respectiva-
mente, 15 % e 46 %, sendo o ano de 1998 aquele em que se verificou um máximo, com cerca de 892
mil toneladas. Em 2002, a produção de mármores e calcários foi de cerca de 802 mil toneladas, atin-
gindo um valor de 78 milhões de euros, correspondendo a um decréscimo de cerca de 9 % em volu-
me e de 7 % em valor em relação a 2001, conforme se pode observar no Quadro 9.II.

Ano Mármores Calcários Total
(Toneladas) (103 €) (€/ton) (Toneladas) (103 €) (€/ton) (Toneladas) (103 €)

1992 385 063 40 151 104 313 146 13 556 43 698 209 53 707

1993 358 878 39 985 111 291 418 13 190 45 650 296 53 175

1994 374 106 43 207 115 304 849 14 358 47 678 955 57 565

1995 375 544 43 899 117 323 301 15 628 48 698 845 59 527

1996 376 811 45 394 120 361 392 18 288 51 738 203 63 682

1997 381 335 46 921 123 405 656 22 238 55 786 991 69 159

1998 384 385 47 442 123 508 033 25 899 51 892 418 73 341

1999 383 389 48 737 127 492 080 27 999 57 875 469 76 736

2000 388 812 49 064 126 492 392 30 813 63 881 204 79 877

2001 367 824 47 255 128 512 767 36 942 72 880 592 84 197

2002 306 138 42 315 138 495 378 35 843 72 801 516 78 158

Quadro 9.II – Evolução da produção de mármores e de calcários entre 1992 e 2002

9.3
Distribuição do volume (A) e do valor da produção (B) de mármores e de calcários em 1992 e 2002
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É de destacar o acontecimento significativo, verificado em 1997, que se traduziu pela ultra-
passagem do volume de produção dos calcários em relação ao dos mármores, situação que se
manteve até 2002, com taxas de crescimento francamente superiores às dos mármores.

Analisando o valor médio unitário da produção de mármores e de calcários, verifica-se que
os primeiros sempre apresentaram um preço superior, pelas razões descritas atrás, passando de
cerca de 100 €/ton, em 1992, para cerca de 140 €/ton, em 2002. Neste período, o preço unitário
médio dos calcários também apresentou uma valorização significativa, passando de 44 €/ton,
em 1992, para 72 €/ton, em 2002. 

O gráfico da Figura 9.4 mostra a evolução da produção total de mármores e calcários. Após
um período de franco crescimento, no ano de 1993 verificou-se uma diminuição na produção,
resultante da forte quebra das exportações, condicionadas pela crise económica, ao qual este
sector não foi alheio. Após esta quebra, o ano de 1994 trouxe uma recuperação da produção,
observando-se, até 1998, um período de crescimento e, em 2000, de estabilização. Nos últimos
dois anos do período em análise, a produção destas rochas entrou em decréscimo, verificando-
se uma diminuição significativa da produção e dos valores exportados. Com a guerra no Iraque
e a crise económica que se seguiu, o sector ressentiu-se ainda mais, verificando-se o encerra-
mento de muitas pedreiras no ano de 2002, definitivamente ou a aguardar uma retoma da eco-
nomia e o aumento da procura externa dos nossos produtos. 

O crescimento global da produção de mármores e calcários que se verificou, de certo modo,
até 2000, reflecte, por um lado, o esforço de modernização do sector, através da introdução de
novos equipamentos e de novos métodos de exploração e, por outro, o espirito competitivo das
empresas, que, apesar da recessão económica internacional de 1993, conseguiram ultrapassar as
dificuldades de mercado e suplantar os valores anteriores. A partir do ano de 2000, o sector viu-
se confrontado, mais uma vez, com um desafio relativamente à sua competitividade internacio-
nal, ao qual se espera, tal como anteriormente, seja capaz de encontrar as respostas adequadas.

9.4
Evolução do volume e valor de produção de mármores e de calcários entre 1992 e 2002



9.4 Produção nacional - Principais centros produtores

Os actuais centros de produção de mármore e de calcários ornamentais ocorrem, em Portu-
gal continental, exclusivamente nas zonas centro e sul, embora com graus de concentração muito
dispares de uma região para a outra, em função do tipo de rocha e da extensão das jazidas. O
mapa da Figura 9.5 mostra a localização aproximada dos principais centros de produção de már-
mores e calcários em 2002, bem como a importância de cada distrito na produção global. 

9.5
Principais centros produtores de mármores e de calcários em 2002 e sua importância relativa
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Em termos regionais, o Alentejo foi a região que apresentou um maior valor de produção de
rochas carbonatadas, com cerca de 54 % do total global em 2002, logo seguida de Lisboa e Vale
do Tejo e da Região Centro, respectivamente com 27 % e 18 % do valor total, facto resultante do
tipo de rocha explorada em cada uma das regiões (mármores no Alentejo e calcários no Centro
e em Lisboa e Vale do Tejo). A região do Algarve apresentou valores de produção significativa-
mente inferiores às regiões referidas anteriormente, correspondendo a cerca de 1 % do valor
total, conforme se pode observar no Quadro 9.III. No volume da produção, a diferença entre a
região Alentejo e as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro não é tão acentuada, apresen-
tando a primeira 38 % e as restantes, respectivamente, 36 % e 25 % do total nacional.

Regiões (NUT’s II) Quantidade Valor
(toneladas) (%) (mil euros) (%)

Alentejo 306 138 38 42 315 54

Algarve 3 631 1 418 1

Centro 200 601 25 13 932 18

Lisboa e Vale do Tejo 291 146 36 21 492 27

Total 801 517 100 78 158 100

Quadro 9.III – Produção de mármores e de calcários por regiões, em 2002

9.4.1 Mármores

Os principais centros produtores de mármores localizam-se, como tem sido referido, na
região do Alentejo, em particular no Anticlinal de Estremoz–Borba-Vila Viçosa (distrito de Évora),
cuja estrutura geológica apresenta “... três faixas de mármores de cores variadas, desde o bran-
co, ao creme, ao rosa e ao cinzento escuro, por vezes com venados de diversas tonalidades, todos
eles com grande reputação nacional e internacional...” (MOURA, 2002). O concelho de Vila Viçosa
continua a ser o principal centro produtor deste tipo de rochas, representando, em 2002, cerca
de 74 % da quantidade total extraída, seguido do de Borba, com 17 %. 

Verifica-se, ainda, exploração de mármores cinzentos em Trigaches, no concelho de Beja, e
de mármores brancos e esverdeados no concelho de Serpa, todos com muito pouca expressão
na totalidade da produção desta substância.



Distrito Concelho Toneladas 103 Euros

Évora Borba 52 398 12 589

Estremoz 26 727 2 719

Vila Viçosa 225 362 26 743

Subtotal 304 486 42 050

Beja Beja 1 328 194

Serpa 324 71

Subtotal 1 652 265

Total 306 138 42 315

Quadro 9. IV – Produção de mármore em 2002, por distritos e concelhos

Na Figura 9.6, é possível observar a evolução do valor e do volume de produção de mármo-
res no período de 1992 a 2002. Até 1998, a evolução da produção destas rochas acompanhou a
da totalidade dos mármores e calcários. A produção de mármores foi significativamente afecta-
da pela crise externa de 1993, vindo a recuperar já em 1994, sem no entanto conseguir atingir
os volumes produzidos em 1992. Contudo, em valor, esta recuperação conduziu a montantes
nunca outrora alcançados (43 milhões de euros).

Até 1998, seguiu-se um período de crescimento, com um pequeno retrocesso em 1999, e novo
crescimento em 2000. Apenas neste ano foi possível recuperar os quantitativos atingidos antes de
1993, ultrapassando a barreira das 386 milhões de toneladas. O ano de 2001 foi de viragem para
uma variação negativa, que continuou até 2002. Neste último ano, a produção destas rochas alcan-
çou cerca de 306 mil toneladas e um valor de 42 milhões de euros, o que correspondeu a um
decréscimo de 17 % e 10 %, respectivamente em volume e valor, em relação ao ano de 2001.
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9.6
Evolução da produção de mármore entre 1992 e 2002
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Conforme referido anteriormente, a produção de mármores encontra-se num período de
recessão, influenciada, em grande parte, pela quebra das exportações para os mercados árabes,
profundamente afectados pela crise no Iraque. Como consequência, a produção tem vindo a
diminuir e a determinar o encerramento de alguns estabelecimentos. Contudo, importa realçar,
mais uma vez, que esta tendência é também influenciada pela estratégia de grande agressivida-
de comercial de outros países produtores emergentes.

9.4.2 Calcários

A produção de calcários ornamentais registou um forte acréscimo entre 1992 e 2002, tendo
atingido o volume mais alto em 2001, com cerca de 513 mil toneladas produzidas. Já em 1998
tinha sido ultrapassada a barreira do meio milhão de toneladas (ver evolução na Figura 9.7). 

Conforme foi circunstanciadamente referido no Capítulo 2, o principal centro produtor des-
tas rochas situa-se no Maciço Calcário Estremenho, em cinco pólos principais: as áreas de Pé da
Pedreira, do Codaçal, de Moleanos, de Fátima e de Alvados (CARVALHO, J. et al., 2000). A produção
nesta zona tem vindo a aumentar nos últimos anos, tendo atingido em 2001 o valor mais alto,
com cerca de 487 mil toneladas. 

No concelho de Cascais, distrito de Lisboa, explora-se uma variedade de calcário ornamen-
tal designada por calcário azul (vulgo “Azul Cascais”), tendo a sua produção atingido, em 2002,
cerca de 4 mil toneladas e o valor de 487 mil euros. Esta rocha encontra-se em fase de esgota-
mento, estando a ser substituída por calcários de tonalidade similar explorados no Maciço Cal-
cário Estremenho (áreas de Moleanos, Ataíja e Valverde).

9.7
Evolução da produção de calcário ornamental entre 1992 e 2002
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No concelho de Sintra, igualmente pertencente ao distrito de Lisboa, também são explora-
dos vários tipos de calcários ornamentais microcristalinos, que apresentam coloração branco-
acinzentada, creme marfim ou avermelhada e são comercializados sob as designações de “Lioz”,
“St. Florient”, “Abancado”, entre outras. Desta zona provêm algumas das mais tradicionais
rochas ornamentais Portuguesas, com exploração que remonta há “...pelo menos 6 séculos, con-
forme evidenciado pelo uso destas pedras nos antigos edifícios, igrejas e monumentos de Lis-
boa...” (CARVALHO, J., MANUPPELLA, G. e MOURA, A. CASAL, 2000). O seu elevado preço unitário, em
muito superior ao dos restantes calcários ornamentais, deve-se, por um lado, à raridade dessas
rochas e, por outro, às suas características estéticas peculiares e à sua comprovada durabilida-
de. Na Figura 9.8, é possível observar a evolução da produção destas rochas no período em aná-
lise, denotando-se uma diminuição nos últimos anos.

Nos concelhos de Tavira e de São Brás de Alportel, da região do Algarve, é explorada uma
“Brecha” calcária (trata-se, na verdade, de um calcário comum) que ocorre, unicamente, nesta
região do País. Em 2002, o volume de produção desta rocha foi de 3,6 mil toneladas, correspon-
dente a uma diminuição de cerca de 50 % em relação a 1999. Pela análise do gráfico da Figura
9.8, constata-se que a produção desta rocha tem vindo a diminuir desde 1995, ano em que se
verificou o máximo de produção, com cerca de 13,5 mil toneladas no valor de 1,3 milhões de
euros. No ano de 2002, a sua produção atingiu os mínimos de 3,6 mil toneladas e 418 mil euros.
As variações na produção desta rocha ornamental estão associadas às características geológi-
cas complexas das jazidas, aliadas a um número reduzido de pedreiras, que funcionam ciclica-
mente. Além destes aspectos, há a considerar também factores estéticos e de “moda”, que
influenciam o mercado.

9.8
Evolução do volume de produção de “brecha” calcária e de calcário microcristalino de 1992 a 2002
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A distribuição da produção de calcários ornamentais em 2002, por distritos e concelhos, é
apresentada no Quadro 9.V, verificando-se que os distritos de Leiria e de Santarém são respon-
sáveis por cerca de 99 % da produção global, sendo 59 % provenientes do distrito de Leiria e o
restante de Santarém. Igualmente, nestes distritos localizam-se 96 % dos estabelecimentos com
produção. 

Distrito Concelho Produção
Toneladas 103 Euros

Faro São B. Alportel 3.046 366
Tavira 585 52

Subtotal 3 631 418

Lisboa Sintra 8 104 1 542
Cascais 3 892 487
Lourinhã 250 25

Sub-total 12 246 2 053

Leiria Alcobaça 86 771 6 578
Porto de Mós 200 601 13 932

Subtotal 287 373 20 510

Santarém Alcanena 2 178 309
Ourém 32 192 2 560
Rio Maior 628 156
Santarém 156 818 9 775
Tomar 313 61

Subtotal 192 129 12 861

Total 495 378 35 843

Quadro 9.V – Produção de calcário ornamental em 2002, por distritos e concelhos

No distrito de Leiria, a produção concentra-se em dois concelhos, Alcobaça e Porto de Mós,
sendo este último responsável por cerca de 70 % da produção de calcário ornamental do distri-
to em 2002, apesar de, em 1992, representar, apenas, 40 %. De facto, nos últimos anos, o con-
celho de Porto de Mós sofreu um grande incremento na produção de calcário ornamental, resul-
tante, quer do aumento do número de estabelecimentos, quer do aumento da produção por
pedreira. No concelho de Alcobaça, a produção começou a diminuir a partir de 1999, conforme
se pode observar no gráfico da Figura 9.9.



Convém alertar para o facto destes dados poderem também reflectir o esforço que as enti-
dades oficiais têm vindo a desenvolver no sentido de trazerem para a legalidade o maior núme-
ro de estabelecimentos, que se encontravam a produzir à margem dela.

9.5 Estabelecimentos e pessoal ao serviço

No Quadro 9.VI, apresenta-se o número de estabelecimentos existentes no ano de 2002,
distribuídos por tipo de rocha carbonatada e de acordo com a sua situação, nomeadamente, em
actividade, com suspensão de lavra autorizada ou em outras situações. Foram considerados
estabelecimentos em “actividade”, os que apresentaram produção no ano respectivo. Dentro da
designação “outra situação”, englobaram-se todos os estabelecimentos que, apesar de poderem
ter estado activos, a realizar trabalhos de prospecção e pesquisa, preparação de frentes, ou
outros, não apresentaram qualquer produção nesse ano. 

Em 2002, o número de estabelecimentos com produção declarada foi de 194, sendo 100 de
mármores e os restantes de calcários ornamentais. As pedreiras de “Brecha” calcária em activi-
dade eram 5 em 2002, estando igual número sem actividade (“suspensão de lavra”). Semelhan-
te situação se passa com o calcário microcristalino, onde, das 12 pedreiras existentes, apenas 7
se encontravam com actividade produtiva no mesmo ano de 2002.

Tipo de Rocha Estabelecimentos (número)
Actividade Suspensão de Lavra Outra Situação Total

Autorizada

Mármores 100 37 13 150

Calcários 94 29 2 125

Total 194 66 15 275

Quadro 9. VI – Número de estabelecimentos em 2002

187

9.9
Evolução da produção de calcário ornamental entre 1992 e 2002 nos distritos de Leiria (concelhos de Alcobaça e Porto de Mós) e de Santarém
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Na Figura 9.10, é possível observar a evolução do pessoal operário e dos estabelecimentos
com produção de mármores e calcários no período entre 1992 a 2002. Da análise do gráfico,
constata-se que, a uma diminuição do número de estabelecimentos com produção declarada,
corresponde uma redução do número de trabalhadores ao serviço (inclui operários e encarrega-
dos), conforme se esperaria. Este facto pode ser, em parte, justificado pelo esforço das empre-
sas em procurarem um aumento da produtividade, o que tem sido conseguido. De facto, a pro-
dutividade global tem vindo sucessivamente a aumentar desde 1992, tendo atingido o valor
máximo de cerca de 690 ton/homem.ano em 2001. Nos últimos anos, o maior aumento da pro-
dutividade resultou da crescente mecanização dos trabalhos de extracção. Na região do Alente-
jo, em particular, verifica-se, ainda, uma tendência crescente das empresas em optarem pela
subcontratação e pela utilização de trabalhadores em regime temporário.

A distribuição dos estabelecimentos em actividade em 1992 e 2002, por tipos de rocha, é
apresentada na Figura 9.11. Da análise do gráfico sobressai, principalmente, o aumento da impor-
tância relativa do calcário em relação ao mármore. Em 1992, os estabelecimentos com produção
declarada de calcário ornamental representavam cerca de 36 % do total, passando, em 2002,
para 49 %. No mesmo período, os estabelecimentos com produção declarada de mármores pas-
saram de 64 % para 51 %, representando, em termos absolutos, uma diminuição de 46 pedreiras.

A produção média por estabelecimento aumentou sucessivamente neste período, assim
como a produtividade, conforme foi anteriormente referido, apresentando, no entanto, valores
diferentes para os mármores e para os calcários (Quadro 9.VII). Assim, nos calcários ela é bas-
tante superior à verificada nos mármores, devido aos maiores rendimentos atingidos na sua
exploração, por razões já apontadas. Este facto conduz a que também a produtividade física nos
calcários seja bastante superior à dos mármores (respectivamente, 1332 ton/homem.ano contra

9.10
Evolução do pessoal operário e dos estabelecimentos com produção no período de 1992 a 2002
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9.11
Distribuição dos estabelecimentos em actividade por tipo de rocha carbonatada em 1992 (anel interior) e em 2002 (anel exterior)

354 ton./homem.ano), apesar da produtividade económica apresentar uma diferença menor,
embora também significativa (96 mil €/homem.ano nos calcários e 49 mil €/homem.ano nos
mármores), pelo facto do preço unitário dos mármores ser superior ao dos calcários.

Anos Mármores Calcários
Produção média Produtividade Produção média por Produtividade

por estabelecimento (ton/homem.ano) estabelecimento (ton/homem.ano)
(ton/pedreira.ano) (ton/pedreira.ano)

1992 2 635 224 3 842 792

1995 2 813 237 4 336 893

1999 3 393 320 5 592 1 367

2002 3 061 354 5 270 1 332

Quadro 9.VII – Evolução da produção média por estabelecimento e da produtividade nos mármores e nos calcários (valores referentes aos anos
de 1992, 1995, 1999 e 2002)

No Quadro 9.VIII, é possível verificar que a maioria dos estabelecimentos (96 %) tem menos
de 21 operários ao serviço. Apenas 3 % do total de estabelecimentos activos apresenta entre 21
a 50 operários. Estes dados reflectem o padrão já conhecido das empresas deste sector, predo-
minantemente micro e pequenas empresas.

Tipo de Rocha Escalões de Pessoal
Total < 21 21-50 51-100 101-200 > 200

Mármores 100 94 5 1

Calcários 94 94

Total 194 188 5 1

Quadro 9.VIII – Estabelecimentos em actividade no ano de 2002, segundo o número de operários



Tipo de Rocha N.º de operários e encarregados Outros Total

Mármores 865 85 950

Calcários 372 112 484

Total 1 237 197 1 434

Quadro 9.IX – Pessoal ao serviço em 2002

No ano de 2002, encontravam-se ao serviço 1237 trabalhadores (inclui operários e encarre-
gados), laborando 865 em pedreiras de mármore e 372 em pedreiras de calcário ornamental
(Quadro 9.IX). Em termos regionais, constata-se que é a Região do Alentejo aquela que empre-
ga maior número de pessoal operário (70 % do total nacional), seguindo-se, por ordem decres-
cente, as Regiões de Lisboa e Vale do Tejo, do Centro e do Algarve, conforme se pode observar
na Figura 9.12. Convém realçar a elevada diferença na distribuição do pessoal pelas pedreiras
de mármore e de calcário, apresentando as primeiras quase o dobro do pessoal das de calcário,
facto que, como já foi salientado, se reflecte na produtividade.
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9.12
Distribuição do pessoal operário e encarregados ao serviço em 2002, por regiões

Convém referir, ainda, que muitas das pedreiras de calcário ornamental do Maciço Calcário
Estremenho exploram, também, calcário rústico e/ou para calçada, como subproduto ou como
substância principal. Pelo facto da substância principal explorada na pedreira ser calcário para cal-
çada ou rústico, poderá haver pedreiras com produção de calcário ornamental, cuja contagem, em
termos de estabelecimento e do número de pessoal ao serviço, não esteja a ser contabilizada. 
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9.6 Comércio externo 

O comércio externo de rochas ornamentais tem vindo a assumir uma importância crescente
a nível nacional, verificando-se, entre 1992 e 2002, quer um aumento das exportações, quer das
importações. De facto, em 2002, Portugal ocupou a oitava posição do ranking dos principais paí-
ses exportadores de rochas ornamentais, cabendo às rochas calcárias um papel de destaque.

9.6.1  Confronto entre produção e comércio externo

O sector das rochas ornamentais, e, em particular, o dos mármores e calcários, é tradicio-
nalmente um sector exportador, sendo cerca de 70 % o volume de produção global canalizado
para o mercado externo. Observando o Quadro 9.X, constata-se que o valor de exportação é
substancialmente superior ao valor de produção. No entanto, na análise destes valores, convém
ter em consideração que os dados de produção correspondem, unicamente, aos valores dos pro-
dutos disponibilizados pelas pedreiras, não incluindo material transformado, enquanto que, quer
a importação, quer a exportação, incluem blocos, produtos serrados e em obra, como é sabido.
Esta análise permite estudar o valor da produção de mármores e calcários à saída da pedreira e
o incremento que lhe é conferido com os trabalhos de transformação subsequentes. 

Ano Produção (blocos) Exportação Importação
(mil euros) (mil euros) (mil euros)

1992 53 707 108 562 2 424

1997 69 159 109 071 5 903

2002 78 158 131 333 18 621

Quadro 9.X - Valores de produção, exportação e importação de mármores e de calcários referentes aos anos 
de 1992, 1997 e 2002

Para se analisar o peso da exportação destas substâncias na produção nacional, utilizaram-
se os dados anteriores, em tonelagens, transformando em “blocos equivalentes” as quantidades
exportadas de produtos serrados e em obra. Assim, no Quadro 9.XI, apresenta-se a comparação
entre a produção e a exportação referida a “blocos equivalentes”. Da análise desse Quadro, mais
uma vez ressalta a vertente essencialmente exportadora deste sector, sendo que, neste período,
se exportaram, em média, cerca de 69 % das quantidades produzidas. Verifica-se, igualmente,
que nem sempre a evolução da produção coincidiu com o sentido da evolução da exportação. Em
1997 e 1998, por exemplo, a produção de mármores e calcários sofreu um variação positiva, ape-
sar das exportações terem diminuído, o que ressalta a importância do mercado interno, particu-
larmente o da construção civil, no desempenho económico do sector. Com efeito, nestes anos
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verificou-se um forte impulso no sector da construção civil e obras públicas a nível nacional,
indutor do aumento da produção destas rochas.

Produção Variação Exportação Variação Índice de 
exportação

Ton. % Ton. % %

1992 698 209 1,5 530 782 0,1 76

1993 650 296 -6,9 475 105 -10,5 73

1994 678 955 4,4 510 752 7,5 75

1995 698 845 2,9 511 436 0,1 73

1996 738 203 5,6 514 877 0,7 70

1997 786 991 6,6 504 055 -2,1 64

1998 892 418 13,4 501 845 -0,4 56

1999 875 469 -1,9 524 545 4,5 60

2000 881 204 0,7 599 128 14,2 68

2001 880 592 -0,2 607 025 1,3 69

2002 801 517 -9,0 611 450 0,7 76

Quadro 9.XI - Confronto entre produção e exportação referida a “blocos equivalentes”

Nota: No cálculo do volume de “blocos equivalentes”, utilizaram-se os seguintes coeficientes médios de transformação: 
chapa serrada/bloco = 1/0,7 e obra/chapa serrada = 1/0,49.

Convém referir, ainda, que, no início de períodos de recessão, pode verificar-se uma manu-
tenção das quantidades produzidas ainda na expectativa do material poder ser vendido, acaban-
do por este ser mantido em stock, a aguardar nova retoma, só se detectando uma diminuição da
produção nos anos seguintes. 

Na Figura 9.13, é possível observar a evolução da exportação e da importação de mármo-
res e calcários desde 1992 a 2002. Com a excepção de 1993, que coincidiu com um ano de reces-
são económica internacional, já referida anteriormente, e de 2002, que reflecte uma conjuntura
económica ainda hoje existente, mais concretamente a crise que atravessa o sector da constru-
ção civil e obras públicas, os restantes anos foram sinónimo de crescimento para as exportações
destas rochas. A taxa de crescimento anual das exportações, entre 1998 e 2002, foi de 4,13 %.

Enquanto a exportação dos mármores e calcários tem sido sempre significativa, as importa-
ções só começaram a ter algum peso no comércio externo a partir de 1995. Desde esse ano, as
importações têm vindo a crescer a um ritmo notório, atingindo, em 2002, cerca de 19 milhões
de euros. Apesar do decréscimo verificado em 2002, a taxa de crescimento anual das importa-
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ções, de 1999 a 2001, foi de 57 % em volume e de 46 % em valor, e traduz, de certo modo, o
incremento da nossa intervenção na globalização do sector.

9.6.2 Exportação

No ano de 2002, as exportações de mármores e calcários foram de cerca de 338 mil tone-
ladas e 131 milhões de euros, o que correspondeu a uma variação, em relação ao ano anterior, de
2,4 % em volume e de – 5 % em valor. Relativamente a 1992, verificou-se uma variação de 6 %
em volume e de 21 % em valor. 

Analisando a distribuição da exportação por tipo de produtos, verifica-se a predominância
da exportação da pedra em obra, com cerca de 83 % e 70 %, respectivamente do valor e do volu-
me global das exportações. Os produtos em obra têm um maior valor acrescentado, constatan-
do-se uma evolução favorável da estrutura da exportação nacional, que, desde 1987, tem vindo
a aumentar o peso desses produtos, conforme se pode observar nos gráficos da Figura 9.14 e
no Quadro 9.XII. Este facto confirma o empenhamento das empresas no sentido de valorizarem
os seus produtos, comercializando-os com um maior valor acrescentado incorporado em detri-
mento de produtos em bruto e beneficiando, assim, a economia nacional.

9.13
Evolução do valor da exportação e importação de mármores e calcários entre 1992 e 2002
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Anos Em bloco Serrados Em obra Total
ton. 103 euros ton. 103 euros ton. 103 euros ton. 103 euros

1992 77 059 12 957 65 026 16 054 176 806 79 551 318 891 108 562

1993 54 061 10 536 51 205 13 074 170 468 76 491 275 734 100 101

1994 61 605 12 974 53 813 12 805 182 413 84 081 297 831 109 860

1995 55 999 10 734 44 863 10 417 191 760 82 937 292 622 104 087

1996 46 917 9 847 54 592 11 971 191 086 87 616 292 595 109 434

1997 38 432 7 784 42 412 9 912 198 467 91 375 279 311 109 071

1998 47 817 9 372 57 911 12 152 181 936 89 746 287 664 111 270

1999 36 877 7 279 42 472 10 277 209 227 98 121 288 576 115 676

2000 33 085 7 541 54 086 10 656 239 501 115 846 326 672 134 044

2001 39 043 8 198 43 179 9 496 248 086 120 586 330 308 138 281

2002 42 444 10 285 56 303 12 174 239 401 108 873 338 148 131 333

Quadro 9.XII – Evolução da exportação portuguesa de mármores e calcários entre 1992 e 2002 
(INE – Estatísticas do Comércio Internacional)

Os principais países de destino das exportações nacionais de mármores e calcários têm sido,
desde 1988, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália e o Reino Unido, os quais, em
2002, foram os destinatários de cerca de 63 % do valor total das mesmas. As exportações des-
tas rochas para a União Europeia – 15 foram, no mesmo ano de 2002, de cerca de 52 % do valor
total exportado. No Quadro 9.XIII, é possível identificar os principais países de destino dos már-
mores e calcários portugueses em 2002.

A Arábia Saudita e os Estados Unidos importam, preferencialmente, produtos nacionais em
obra, enquanto a Espanha, a Itália e o Reino Unido importam, fundamentalmente, blocos e chapa
serrada. Este facto realça a especificidade de cada um dos países, uma vez que a Arábia Saudi-
ta e os Estados Unidos são, essencialmente, consumidores de produtos em obra, enquanto a
Espanha e, principalmente, a Itália, funcionam de plataforma intermediária, importando produ-
tos em bloco para posterior exportação de produtos transformados. 

9.14
Evolução da estrutura do volume das exportações de mármores e calcários portugueses 
(valores referentes aos anos de 1986, 1992 e 2002)



A Itália é, assim, o principal país de destino dos nossos mármores e calcários em bloco,
tendo importado cerca de 50 % do total destes produtos em 2002 e continuando a desempe-
nhar o papel de grande entreposto do comércio internacional da pedra natural, apesar das nos-
sas exportações para este país terem vindo sucessivamente a diminuir. 

A China, que é também um grande importador dos nossos blocos de mármores e de calcá-
rios, principalmente dos de pedra calcária (tendo em conta o seu preço unitário mais baixo),
representou, em 2002, cerca de 8 % do valor global, mas com tendência a aumentar nos próxi-
mos anos (em 2003 mais que duplicou as importações de rochas calcárias, passando de 7 mil
toneladas de blocos, no ano de 2002, para 17 mil toneladas, em 2003), desempenhando o duplo
papel de mercado de consumo e de entreposto para o Extremo Oriente, onde se situam alguns
dos principais mercados consumidores (Taiwan, Coreia do Sul e Japão).

Exportação - 2002
toneladas 103 euros

para a UE - 15 175 224 68 425
Espanha 69 164 19 660
Reino Unido 17 019 12 904
Itália 31 158 9 647
França 24 812 8 758
Alemanha 10 760 5 400
Suécia 3 768 2 980
Irlanda 1 479 1 188
Dinamarca 1 312 860
Países Baixos 1 257 764
Grécia 1 282 632
Finlândia 326 367
Áustria 484 265
Outros da UE 12 403 4 999

Arábia Saudita 74 549 28 872
Estados Unidos da América 16 152 12 165
Japão 10 470 3 702
China 15 268 2 345
Canadá 2 305 1 580
Líbano 9 832 1 434
Kuwait 3 834 1 429
Noruega 896 1 036
Angola 1 166 1 030
Emirados Árabes Unidos 1 533 855
Outros 26 919 8 459
Total 338 148 131 333

Quadro 9.XIII – Exportação de mármores e calcários portugueses por países de destino em 2002
(INE – Estatísticas do Comércio Internacional)
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9.6.3 Importação

A importação portuguesa de mármores e calcários foi, em 2002, de cerca de 39 mil tonela-
das (18,6 milhões de euros), correspondendo, em relação ao ano anterior, a uma diminuição de
cerca de 12 % em volume e de 4 % em valor (Quadro 9.XIV). No entanto, e apesar desta dimi-
nuição, as importações de rochas ornamentais, em geral, e de mármores e calcários, em parti-
cular, têm tido um crescimento significativo nos últimos anos, sendo a taxa de crescimento,
entre 1999 e 2001, de cerca de 57 %, em volume, e de 46 %, em valor, principalmente devido ao
aumento das importações de blocos e de serrados. Na Figura 9.15, é possível observar-se esta
evolução no período em análise.

Contudo, na importação, deve ter-se presente a importância da Espanha neste comércio, o
que reflecte, afinal, a crescente integração das duas economias e a intervenção no plano ibéri-
co de alguns agentes económicos do sector.

Anos Em bloco Serrados Em obra Total
ton. 103 euros ton. 103 euros ton. 103 euros ton. 103 euros

1992 1 023 213 743 339 1 819 1 872 3 585 2 424

1993 2 319 275 227 338 1 206 1 749 3 752 2 362

1994 2 384 266 530 241 2 526 2 008 5 440 2 515

1995 1 986 211 655 284 2 691 2 553 5 332 3 048

1996 2 139 558 1 116 372 3 049 2 478 6 304 3 407

1997 3 150 318 1 495 471 6 987 5 114 11 632 5 903

1998 872 271 2 339 794 7 199 5 266 10 410 6 331

1999 2 510 504 3 874 732 11 619 7 829 18 003 9 065

2000 3 631 915 4 704 1 276 15 057 9 907 23 392 12 099

2001 9 092 1 877 14 592 2 722 20 501 14 712 44 185 19 312

2002 7 952 1 648 8 512 1 974 22 557 14 999 39 021 18 621

Quadro 9.XIV – Evolução da importação portuguesa de mármores e calcários entre 1992 e 2002
(INE – Estatísticas do Comércio Internacional)

9.15
Evolução da importação portuguesa de mármores e calcários, em valor, no período compreendido entre 1992 e 2002



Relativamente à distribuição da estrutura das nossas importações de pedra, verifica-se que,
no período em análise, esta não sofreu muitas oscilações, sendo a importação de produtos em
obra sempre predominante em relação aos serrados e aos blocos, com cerca de 58 % em volu-
me e 80 % em valor, em 2002, conforme se verifica nos gráficos da Figura 9.16.

As importações nacionais de mármores e de calcários têm como principal país de origem a
Espanha, representando, em 2002, cerca de 75 % do valor total das importações, seguida da Itá-
lia e do Egipto, respectivamente com 9 % e 3 % (Quadro 9.XV). Os produtos em bloco são pro-
venientes, essencialmente, de Itália, Espanha e Egipto, enquanto os serrados e os produtos em
obra provêm, maioritariamente, de Espanha. 

Importação - 2002
toneladas 103 euros

da UE-15 30 665 16 122
Espanha 26 380 13 880
Itália 3 207 1 626
França 506 205
Grécia 376 180
Alemanha 130 133
Países Baixos 44 45
Suécia 2 10
Reino Unido 0 4
Outros da UE 20 38

Egipto 3 533 612
Territ. Antiga Rep. Jugoslávia da Macedónia 1 197 517
Turquia 1 285 499
Índia 451 270
Brasil 502 209
Irão 820 133
China 84 65
Outros 484 194
Total 39 021 18 621

Quadro 9.XV – Importação portuguesa de mármores e calcários em 2002 por países de origem
(INE – Estatísticas do Comércio Internacional)
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9.16
Estrutura do valor e do volume da importação portuguesa de mármores e calcários em 2002
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9.7 Conclusão

A importância económica do sector das rochas ornamentais, a nível nacional, é indiscutível.
A existência, em Portugal, de jazidas únicas a nível mundial e um domínio considerável de um
“saber” trabalhar a pedra em toda a cadeia produtiva, continuam a ser duas características fun-
damentais para o sucesso do sector. A nível internacional, Portugal continua a ser um dos par-
ceiros mais importantes, situando-se, em 2002, como já foi referido, na oitava posição dos prin-
cipais países produtores.

As nossas rochas ornamentais têm sido bastante apreciadas internacionalmente, o que tem
sido comprovado pelo elevado índice de exportação que apresentam. No entanto, este é um mer-
cado em constante mutação e os últimos anos são prova desse facto com o aparecimento de
novos países produtores, provocando uma concorrência “feroz” às rochas ornamentais Portu-
guesas. Por outro lado, a movimentação das empresas nacionais nos circuitos internacionais
encontra-se mais dificultada, na medida em que estão fortemente dependentes dos intermediá-
rios internacionais, que não mostram muita preocupação em fidelizar os fornecedores. A agra-
var estas situações, as margens de lucro nos preços dos produtos têm vindo sucessivamente a
ser reduzidas, devido, por um lado, à crescente pressão dos produtos ditos “alternativos”, à
maior exigência dos consumidores e, principalmente, devido à forte entrada no mercado de paí-
ses com boas jazidas e que praticam baixos salários, produzindo, deste modo, com custos infe-
riores aos nossos (casos da China e da Índia, entre outros).

Importa aos vários agentes do sector adoptar uma maior agressividade comercial, que pas-
sará pela promoção das rochas portuguesas junto dos principais mercados consumidores, para
além de prosseguirem com o esforço de modernização dos processos de trabalho.

A todos estes desafios, essencialmente ligados à competitividade internacional, com que o
sector nacional das rochas ornamentais e, em particular, o dos mármores e calcários se encon-
tra novamente confrontado, esperamos que, tal como anteriormente, sejamos capazes de encon-
trar as respostas adequadas.



10
O mármore
e o calcário na 
construção civil
e na arquitectura
A. Casal Moura (ineti)
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10.1 Introdução

A evolução tecnológica do último século propiciou a produção em larga escala de rochas
ornamentais, disponibilizando, aos arquitectos e prescritores, materiais de beleza única utilizá-
veis na confecção de elementos com dimensões, formatos e tipos de acabamentos variados, os
quais, aplicados por intermédio de técnicas e dispositivos seguros, permitem materializar obras
de rara beleza ao mesmo tempo que garantem melhor conservação da energia (GAMA, 2001). 

Será interessante assinalar que, nos tempos mais recentes, as rochas ornamentais estão, de
novo, a ser largamente utilizadas em arquitectura. De facto, durante algumas décadas, as rochas
ornamentais foram preteridas por outros materiais seus concorrentes, principalmente nas diver-
sas utilizações em exteriores de edifícios, pavimentação de praças, ruas e calçadas, etc.. Mas a
fraca durabilidade ou os altos custos de manutenção de vários desses materiais alternativos, a
par do avanço das tecnologias de produção e de aplicação em obra das rochas ornamentais, têm
favorecido um renovado e crescente interesse pela utilização da pedra natural (FERRARI, 2001).

É oportuno salientar que muitas das alterações estéticas e funcionais indesejáveis que pos-
sam vir a manifestar-se no decurso da vida útil de uma obra em pedra não devem ser directa-
mente imputadas aos tipos de pedras utilizados, porque resultam, na maioria dos casos, de uma
escolha inadequada ou da adopção de sistemas de colocação incorrectos. Por via de regra, tais
situações penalizam fortemente a utilização das rochas ornamentais, gerando má informação e
criando preconceitos.

No entanto, reconhece-se que até há poucas décadas, a pedra foi utilizada sobretudo de
modo intuitivo ou com base em experiências locais, mais ou menos credíveis, mas carentes, em
todo o caso, de uma abordagem tecnológica adequada. Esta abordagem, que tem em vista asse-
gurar a “qualidade total” dos produtos, supõe três tipos de objectivos (LÓPEZ-MESONES, 2002): 

- o conhecimento das propriedades da pedra, por intermédio de ensaios laboratoriais;
- o estabelecimento de procedimentos para o controlo do fabrico, de tal modo que os valo-

res dos parâmetros que definem as características fundamentais dos produtos possam ser
garantidos estatisticamente; 

- e, finalmente, a definição de procedimentos para a recepção dos produtos finais e dos cri-
térios de aceitação/rejeição dos lotes fornecidos. 

Precisamente com este espírito, já se encontra definida no âmbito da UE a obrigatoriedade da
marcação CE numa vasta gama de produtos de construção em pedra natural, como lajes (EN 1341),
cubos e paralelipípedos (EN 1342) e guias (EN 1343) para pavimentos exteriores, placas para revesti-
mento de paredes (EN 1469), de pisos e degraus (EN 12058) e ladrilhos modulares (EN 12057).

Logicamente, e seguindo ainda a óptica de LÓPEZ-MESONES (op. cit.), “a opção para o arqui-
tecto é muito simples: exigir as garantias consagradas pelas Normas EN para a(s) pedra(s) selec-
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cionada(s). É evidente que esta aproximação ao quadro normativo europeu nada mais trará, a
longo prazo, senão benefícios para todas as partes implicadas. Assim:

- aos produtores, irá permitir o conhecimento completo das características dos seus produ-
tos e o respectivo significado, e habilitá-los-á a fazerem a selecção das pedras mais adequadas
a cada situação de utilização, de tal modo que as eventuais reclamações dos clientes serão redu-
zidas consideravelmente; 

- aos arquitectos e aos prescritores em geral, disponibilizará parâmetros característicos,
garantidos estatisticamente, que lhes serão úteis para dimensionarem correctamente os ele-
mentos construtivos;

- finalmente, aos clientes, que são aqueles que realmente pagam, servirá como justificação
do custo da pedra colocada na obra que mandaram realizar, a qual, em muitos casos, é significa-
do de grande esforço económico pessoal”.

Mas, se a má escolha ou o incorrecto dimensionamento da pedra utilizada pode acarretar
problemas a prazo mais ou menos largo, a sua colocação em obra é, também, por motivos idên-
ticos, um factor a considerar. Esta deverá ser feita por operários especializados, de acordo com
códigos de boas práticas construtivas, já existentes em alguns países, mas que, todavia, a UE
ainda não elaborou.

Sejamos claros: é chegado o tempo em que os consumidores desejam estar certos da quali-
dade dos bens adquiridos e em que os arquitectos e prescritores querem estar seguros do
desempenho e conveniência dos produtos que escolheram como os mais ajustados aos fins em
vista e todos têm boas razões para assim procederem.

Existem, em Portugal, várias unidades de transformação detentoras de tecnologias capazes
de viabilizarem uma oferta inequívoca de qualidade e que, por essa via, possibilitam a incorpo-
ração de valor acrescentado apreciável à pedra extraída. Dentro da gama dos produtos semi-aca-
bados e acabados, actualmente também assumem grande importância os produtos com grau de
elaboração mais limitado, genericamente designados por grossas espessuras - desde os cubos e
paralelipípedos até às lajes dimensionadas, guias de passeio, etc. - numa aposta clara e oportu-
na de satisfazer segmentos do mercado com extrema apetência para essas tipologias, tanto
mais que a oferta nacional assenta em rochas de qualidade adequada, comprovada por estudos
de caracterização laboratorial. Esta diversificação da produção tem permitido um maior aprovei-
tamento dos tipos litológicos disponíveis.

10.2 Requisitos técnicos dos produtos em pedra natural

10.2.1 Generalidades
Embora seja universalmente aceite a grande durabilidade dos produtos em pedra, asserção

suportada pelos inúmeros exemplos de aplicações que têm desafiado o decurso dos tempos, a
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avaliação da adequação de cada rocha ornamental às condições em que será utilizada implica a
sua conveniente caracterização laboratorial, acção que fornecerá elementos para a respectiva
qualificação tecnológica em termos de se ter a certeza de que o material escolhido satisfaz a
gama de exigências técnicas para a aplicação prevista e de se poder garantir que manterá as
suas características fundamentais ao longo do tempo para que foi programada a sua utilização,
desempenhando com segurança as suas funções, sem colapsos ou sem requerer reparações fre-
quentes, sempre onerosas. 

De um modo sintético, podem ser agrupados, do seguinte modo, os diferentes tipos de pro-
dutos em pedra natural utilizados na Construção Civil:

- pedra maciça para calçadas, alvenarias, cantarias, ...
- placas para revestimento de paredes interiores e exteriores
- placas para revestimento de degraus e de pavimentos para tráfego pedestre, interiores ou

exteriores na periferia dos edifícios
- placas para revestimento de pavimentos com tráfego de peões e/ou de viaturas.
Na Figura 10.1, ilustram-se as situações-tipo de aplicação da pedra natural maciça e das pla-

cas de pedra em exteriores de edifícios, cada uma delas reclamando qualificações adequadas.
Com vista a poder corresponder aos requisitos destes diversos produtos de construção, a

indústria de transformação de rochas ornamentais sofreu, especialmente nos últimos 10 anos,
uma rápida evolução intimamente relacionada com o desenvolvimento das ferramentas de corte
diamantadas e da maquinaria de controlo numérico (CNC) e assistida por computador
(CAD/CAM), que lhe permitiu oferecer novos produtos ao mercado e abriu novos horizontes a
arquitectos e construtores. 

10.1
Esquema das situações-tipo de utilização da pedra natural em exteriores
A - Pedra maciça; B - Placagens (doc. nº 267 do CEN TC 246 - WG 2)
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Por outro lado, as facilidades de CAD revolucionaram as técnicas de planificação de obra,
permitindo a representação do mais ínfimo detalhe de cada peça (Figura 10.2) e a fácil introdu-
ção de alterações nos projectos iniciais. Contribuíram para simplificar e ajustar, em tempo real,
o relacionamento projectista/oficina e oficina/obra.

10.2
Detalhe de projecto executado com recurso a CAD 
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Conforme é devidamente salientado em FERRARI (2001), “os revestimentos exteriores em pla-
cas de pedra ornamental podem ser considerados como a mais significativa inovação da utiliza-
ção deste material nos últimos anos. Foi, sem dúvida, uma excelente resposta às exigências do
sector da construção para a confecção de revestimentos seguros, duráveis, estéticos e económi-
cos a longo prazo. 

Segundo as técnicas mais actuais, as placas não são assentes directamente nas paredes dos
edifícios com argamassas ou resinas epoxídicas, que se degradam com o decurso do tempo, mas
por intermédio de diferentes tipos de elementos e estruturas metálicas que mantêm o revesti-
mento afastado da estrutura. Estes sistemas, que garantem a sustentação do revestimento e o
controlo dos seus movimentos, induzidos por dilatações térmicas e vibrações, têm permitido a
realização de obras, que, além de seguras, estéticas e duráveis, são de manutenção mais econó-
mica e permitem um melhor balanço térmico dos edifícios”. 

Ao mesmo tempo, como muito pertinentemente assinala ainda o mesmo autor, também
“aumentou o interesse pela utilização das rochas ornamentais em espaços urbanos, praças, calça-
das, ruas para uso exclusivo de peões, etc. Esse interesse foi favorecido pela disponibilidade em
materiais naturais duros e resistentes, que as novas tecnologias permitem transformar a preços
acessíveis, e pelo propósito das autoridades públicas e privadas em valorizarem os espaços comuns
das cidades, podendo-se afirmar que as rochas ornamentais voltaram a ser o material mais quali-
ficado para a reabilitação dos centros históricos e para as novas intervenções urbanísticas, possi-
bilitando organizar o espaço urbano de modo mais agradável e com melhor qualidade”.

Por idênticas razões, a pedra natural converteu-se, também, numa excelente opção para
pisos e revestimentos interiores dos edifícios modernos, muitas vezes prevalecendo finalidades
estéticas, outras vezes objectivos funcionais.

A percentagem relativa dos tipos de produtos em pedra natural fabricados no ano de 2000,
a nível mundial, é apresentada na Figura 10.3.

10.3
Composição da produção mundial de pedra ornamental no ano de 2000
(MONTANI, 2001)
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10.2.2 Especificações dos produtos
Não se encontram, ainda, fixados em Normas Europeias os valores das especificações fun-

damentais de índole físico-mecânica para cada tipo de aplicação da pedra natural. Não obstan-
te, disponibilizamos adiante, em folhas próprias, alguns valores-guia para os diferentes grupos
de produtos em mármore e em calcário, valores esses recolhidos em documentos de diversas
origens ou por nós propostos com base nos resultados de ensaios efectuados em rochas com
comportamento em obra conhecido.

10.2.2.1 Produtos em pedra maciça
A pedra natural sob a forma de blocos brutos ou aparelhados ou de lastras com as mais diver-

sas dimensões é utilizada no fabrico de um sem número de produtos em pedra maciça, generica-
mente designados como grossas espessuras (em regra, de espessura superior a 80 mm). Neste
grupo incluem-se os produtos 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”, bem como as peças destinadas ao mobiliário urbano e as de escultura.

10.4a
Pavimento exterior em lajes de calcário
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• Pedra para calçada, guias e lajes para pavimentos exteriores

O fabrico de lajes, lancis e outros tipos de produtos para pavimentos exteriores em mármo-
re e, muito particularmente, em calcário, constitui uma actividade tradicional no nosso País,
encontrando-se muitos exemplos de aplicação deste tipo de produtos em pisos de passeios e de
praças de várias das nossas cidades. O assentamento faz-se quer em leito de areia quer com
cimento e, em especial, a combinação de calçada com tonalidades diferentes obedece a padrões
variados, muitos deles de agradável efeito, primando pelo bom gosto artístico e pela harmonia.

10.4b
Guias e pavimentos exteriores em mármore
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10.4c
Vários aspectos de pavimentos exteriores em calçada de calcário 
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• Elementos do equipamento e mobiliário urbano

A pedra de mármore e de calcário tem uma tradicional aplicação privilegiada na confecção
de elementos decorativos, estátuas e ornatos diversos, bancos de jardins, fontes, etc., destina-
dos aos espaços urbanos. A grande aptidão do material para estes trabalhos e a sua versatilida-
de associam-se para perpetuarem, por largos séculos, a beleza das formas e dos motivos deco-
rativos que a imaginação dos artistas arranca da pedra, proporcionando aos espaços abertos o
aspecto agradável e acolhedor que o cidadão reclama e necessita.

10.5
Exemplos vários da utilização do mármore e do calcário no arranjo do espaço urbano



10.6a e 10.6b (pág. seguinte)
Exemplos de obras escultóricas e decorativas em mármore e em calcário
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10.6b
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• Alvenarias e cantarias
Desde tempos imemoriais, foram inúmeros os processos construtivos de paredes e muros

em pedra maciça, utilizando desde elementos com formato bruto até produtos com formato
dimensionado.

Principalmente as alvenarias e cantarias em pedra maciça utilizadas na construção de habi-
tações, palácios, igrejas, etc., patenteiam sobremaneira a evolução das técnicas ao longo dos
tempos, adaptando-se às correntes artísticas e necessidades de cada geração e tendo como
paradigmas principais, para além do nítido propósito de sumptuosidade de muitos dos exempla-
res, a segurança e a durabilidade.

10.7a e 10.7b (pág. seguinte)
A pedra carbonatada maciça utilizada em alvenarias e cantarias e outros elementos das fachadas
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10.7b



10.8
Fachadas em pedra maciça de mármore e de calcário: mais alguns exemplos de elementos funcionais e decorativos (guarnições de portas e janelas, parapeitos, varandas e ornatos diversos)
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10.9a e 10.9b (pág. seguinte)
Vários exemplos de colunatas e arcadas em pedra maciça de mármore e de calcário

• Colunas, pórticos, portais, escadarias, varandas, janelas, ornatos de fachadas e cornijas

Trata-se de componentes importantes de um edifício, a ponto de serem inúmeras as solu-
ções que arquitectos e construtores adoptaram com a finalidade de conseguirem a desejada har-
monia do conjunto sem prejuízo da funcionalidade dos mesmos. Marcam, de modo muito parti-
cular, o estilo de cada época e, dentro de cada uma, repousam sobre alguns deles os exemplos
mais eloquentes da capacidade arquitectónica atingida, quiçá, em alguns casos, mensagens de
fausto de quem ordenou a sua execução e do requinte da corrente artística em que se filia o seu
traçado ou da imaginação criativa do próprio artista que os concebeu.



10.9b



216

• Outras utilizações específicas da pedra maciça de mármore e de calcário em interiores

A utilização de pedra maciça em mármore e calcário na decoração de espaços interiores é,
também, um vasto domínio da versatilidade de utilização deste tipo de materiais que, primando
sempre pela valia estética e pela durabilidade, tanto se adaptam perfeitamente à execução de
peças mais despretensiosas (soleiras, pedestais, etc.) como à confecção de motivos ornamentais
e artísticos, incluindo fogões de sala. 

10.10
Utilizações específicas do mármore e do calcário em interiores, com predomínio das “grossas espessuras”
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Especificações

PRODUTOS EM PEDRA MACIÇA *
Alvenarias e cantarias; bancos de jardins, lajes, guias e pedra para calçada; colunas, pórticos,
elementos decorativos e ornatos diversos

Características físicas e mecânicas

Descrição petrográfica
Trata-se, sobretudo, de determinar a composição mineralógica, quantificando-se os minerais princi-
pais e acessórios. e descrever a textura (granularidade…), o grau de alteração, a microfracturação, etc.

Absorção de água à pressão atmosférica
Valores indicativos para os produtos de melhor qualidade:

mármores ≤ 0,2 %
calcários ≤ 3 % 

Obs: Os grupos ISO de absorção de água estão assim estabelecidos:
Grupo I a  - de 0 a 0,5 %
Grupo I b  - de 0,5 a 3 %
Grupo II a - de 3 a 6 %
Grupo II b - de 6 a 10 %
Grupo III b - de 10 a 20 %

NOTA: Valor geral considerado desejável para exteriores em zonas húmidas ≤ 0,4 %
Valor habitualmente requerido para exteriores em zonas húmidas ≤ 0,5 %

Absorção de água por capilaridade (a determinar, apenas, em pedras naturais com porosidade
aberta > 1 %)

- 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

Obs: C1 - Ascensão da água perpendicularmente aos planos de anisotropia (estratificação,
foliação, etc.)

C2 - Ascensão da água paralelamente aos planos de anisotropia (estratificação, foliação, etc.)

Porosidade aberta
É praticamente função da absorção de água e da massa volúmica aparente, pelo que não se indi-
cam especificações

Massa volúmica aparente (Valores requeridos):

mármores > 2600 kg/m3

calcários   > 2300 kg/m3
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Resistência à compressão
Valores mais vulgarmente requeridos para os produtos de melhor qualidade:

mármores > 550 kg/cm2

calcários   > 600 kg/cm2

NOTA: Na prática, considera-se que 10 kg/cm2 ~ 1 MPa

Resistência à flexão
Valores mais vulgarmente requeridos para os produtos de melhor qualidade:

mármores > 75 kg/cm2

calcários   > 65 kg/cm2

NOTA: Conhecidas as dimensões principais dos elementos de construção estabelecidas por pro-
jecto e as cargas que se prevê virem a suportar, a resistência à flexão requerida pode ser alcan-
çada através do dimensionamento adequado da espessura dos mesmos por intermédio da fórmu-
la abaixo indicada, que inclui um factor de segurança de 1.6, adequado para o assentamento sobre
superfícies rígidas:

2400.l.p
e =  —————

R.w

onde,
e - espessura do elemento, em mm
l - comprimento do elemento, em mm
w - largura do elemento, em mm
R - módulo de ruptura, em MPa
p - carga de ruptura requerida, em kN, segundo a tabela indicativa seguinte:

Utilização prevista p (kN)

Elementos decorativos sem restrições
Lajes e guias assentes sobre argamassa ou betão em áreas para uso exclusivo de peões 0,75
Lajes e guias para zonas pedonais e pistas para bicicletas, jardins e varandas 3,5
Lajes e guias para zonas com acesso ocasional de viaturas ligeiras e motociclos. Entradas de garagens 6,0
Lajes e guias para espaços públicos de convívio e lazer e áreas comerciais com circulação ocasional 
de veículos de emergência e de transporte 9,0
Lajes e guias para zonas pedonais com circulação frequente de veículos pesados 14,0
Lajes e guias para ruas e estradas. Estações de serviço auto 25,0

Resistência ao desgaste (Proposta de valores):

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

Tráfego intenso (1) Uso público ≤ 0,8 mm ≤ 18,0 mm
Tráfego forte (2) Uso público ≤ 2,0 mm ≤ 19,5 mm
e forte a moderado (2) Uso colectivo ≤ 3,5 mm ≤ 21,5 mm
Tráfego moderado Uso colectivo ≤ 5,5 mm ≤ 24,5 mm
Tráfego fraco Uso privado ≤ 9,5 mm ≤ 30,0 mm

(1) Inclui tráfego de veículos pesados e outros de transporte de cargas.
(2) Inclui circulação ocasional de veículos de emergência e de transporte de cargas.
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Resistência ao escorregamento

- Não é necessária a sua avaliação quando a rugosidade superficial for superior a 1 mm
- A avaliar para acabamentos c/ rugosidade igual ou inferior a 1 mm: 

- Valor SRV (Slip Resistance Value) considerado seguro em pisos horizontais ≥ 35
- Valor SRV (Slip Resistance Value) considerado seguro em pisos em rampa ≥ 40

Resistência ao deslizamento (derrapagem) 
Classe 0 Classe 1

Valor SRV (Slip Resistance Value) não requere ensaio ≥ 45

Resistência ao choque por impacto 
Valores-guia mínimos tendo por base o ensaio standard, realizado em placas de 3 cm de espessura:

altura mínima de queda
- uso privado: 0,30 m (~3 joule)
- uso colectivo: 0,45 m (~4,5 joule)
- uso público: 0,60 m (~6 joule)

Dilatação linear térmica (Proposta de valores desejáveis):
mármores < 12 x 10-6/ºC
calcários   < 6 x 10-6/ºC

Resistência ao gelo, em termos do nº de ciclos de gelo-degelo sem evidência de deterioração
da pedra, confirmada por ensaio de módulo de elasticidade estático e/ou por ensaio de flexão:

- Interiores, zonas não gelivas ou zonas exteriores abrigadas e produtos classificados
como Classe 0: 

Não requerem ensaio.
- Exteriores (Proposta de especificação com carácter genérico):  

Áreas Áreas Áreas
fracamente gelivas moderadamente gelivas fortemente gelivas 
(≤ 2 dias/ano com (entre 3 e 10 dias/ano com (> 10 dias/ano com
temperaturas inferiores temperaturas entre - 5 e temperaturas inferiores a
a - 5 ºC) - 10 ºC) - 10 ºC)

Paredes lisas verticais ≥ 12 ciclos a) ≥ 24 ciclos

Rebordos salientes, balaustradas,
parapeitos, corrimãos e
espelhos de degraus ≥ 24 ciclos ≥ 48 ciclos ≥ 96 ciclos

Cornijas, placas maciças de varandas, 
pedestais, pavimentos, soleiras,
patamares, rodapés 
e cobertores de degraus 48 ciclos b) c) ≥ 96 ciclos ≥ 144 ciclos d)

Pilares de pontes, tinas, 
fontes públicas e valetas ≥ 144 ciclos ≥ 144 ciclos ≥ 144 ciclos

a) Requisito especificado na prEN 12059 para pedra de cantaria em que predominem as superfícies verticais. 
b) Requisito especificado nas Normas EN 1341, EN 1342 e EN 1343 para marcação CE.
c) Requisito especificado na prEN 12059 para pedra de cantaria em que predominem as superfícies horizontais.
d) Em situações particularmente gelivas poderá ser requerida resistência ao gelo ≥ 240 ciclos.

NOTA: Os elementos de alvenaria são simplesmente declarados como resistentes ou não resistentes ao gelo/degelo, tendo em conta as condições
do local de aplicação.
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Resistência ao choque térmico 
As Normas EN aplicáveis exigem resistência à deterioração da estrutura e do aspecto visual não
inferior a 20 ciclos de imersão/secagem.

Características Geométricas

Alvenarias **
Pedra dimensionada Pedra tosca aparelhada

Dimensões Faces serradas Faces obtidas por Pedra tosca
Categoria D1 Categoria D2 Categoria D3 a) corte grosseiro

Comprimento ± 5 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 15 mm Sem requisitos
Largura b) ± 5 mm ± 2 mm ± 2 mm Sem requisitos c) Sem requisitos
Altura ± 5 mm ± 2 mm ± 1 mm ± 15 mm Sem requisitos
Planeza Flecha 0,5 % da Flecha 0,3 % da Flecha 0,3 % da Flecha ± 1,5 %

maior dimensão maior dimensão maior dimensão para a maior
da face vista da face vista da face e não aresta rectilínea Sem requisitos

superior a ± 1 mm da face vista
para a face de 
assentamento

Desvio de 0,5 % para a 0,3 % para a 0,3 % para a ± 1,5 % para a
esquadria maior aresta maior aresta maior aresta maior aresta Sem requisitos

rectilínea da rectilínea da rectilínea da rectilínea da
face vista face vista face vista face vista

Paralelismo
entre o plano 
da face vista ≤ 1,0 mm
e o de 
assentamento

a) Elementos adequados a serem assentes em leito fino de argamassa ou para colocação contígua.
b)  Não aplicável nos casos de largura extra.
c)  Tolerâncias a acordar entre o produtor e o cliente.

Cantarias ***
Dimensões Tolerâncias a)

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

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

Espessura nominal superior a 80 mm ± 5 mm d)

Topos serrados com Topos serrados com
espessura ≤ 80 mm espessura > 80 mm

Comprimento e largura nominais até 600 mm, exclusive ± 2 mm ± 4 mm
Comprimento e largura nominais igual ou superior a 600 mm ± 3 mm ± 5 mm
Esquadria em placas com dimensões nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Esquadria em placas com dim. nominais iguais ou superiores a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm
Planeza ≤ 0,2% da maior dimensão e sempre ≤ 3 mm, 

excepto produtos clivados ou fendidos a)

a) Tolerâncias não aplicáveis a produtos clivados ou fendidos, casos em que devem ser declaradas pelo produtor.
b) No caso de elementos a serem colocados contiguamente, a tolerância para a espessura vista deve ser de ± 0,5 mm.
c) No caso de elementos a serem colocados contiguamente, a tolerância para a espessura vista deve ser de ± 1 mm.
d) No caso de elementos a serem colocados contiguamente, a tolerância para a espessura vista deve ser de ± 2 mm.

NOTAS: - O produtor pode indicar tolerâncias mais restritas.
- No caso de pedra para monumentos, as tolerâncias no comprimento, largura e espessura devem ser acordadas entre o produtor e o cliente; 

no máximo, serão de ± 5 mm no caso de não existir acordo prévio e de ± 2 mm no caso de produtos destinados a colocação contígua.
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Lajes para pavimentos exteriores****

Tolerâncias
Classe 0 Classe 1 Classe 2

Comprimento e largura
- Topos serrados ≤ 700 mm ± 4 mm ± 2 mm
- Topos serrados > 700 mm ± 5 mm ± 3 mm
- Topos clivados ou fendidos ± 10 mm ± 10 mm

Desvio entre as medidas das diagonais
- Diagonais < 700 mm ± 6 mm ± 3 mm
- Diagonais ≥ 700 mm ± 8 mm ± 6 mm

Espessura
- Espessura nominal ≤ 30 mm sem requisitos ± 3 mm ± 10 %
- Espessura nominal entre 30 e 60 mm, inclusive sem requisitos ± 4 mm ± 3 mm
- Espessura nominal > 60 mm sem requisitos ± 5 mm ± 4 mm
- Clivados ou fendidos sem quaisquer requisitos

Planeza da face vista
Comprimento da bitola Acabamento da superfície
de controlo utilizada Trabalhado fino Trabalhado grosseiro Trabalhado fino Trabalhado grosseiro

Convexidade máxima Concavidade máxima

300 mm 2 mm 3 mm 1 mm 2 mm
500 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm
800 mm 4 mm 5 mm 3 mm 4 mm
1000 mm 5 mm 8 mm 4 mm 6 mm

Desempeno das arestas
Comprimento da  Tipo de acabamento da superfície
maior aresta rectilínea Trabalhado fino Trabalhado grosseiro

500 mm ± 2 mm ± 3 mm

1000 mm ± 3 mm ± 4 mm

1500 mm ± 4 mm ± 6 mm

Biselado admissível nas arestas vivas
2 mm na horizontal ou na vertical, em qualquer dos tipos de acabamento

Irregularidades na face vista
Não superiores a 20 mm acima da espessura nominal em qualquer dos tipos de acabamento
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Cubos e paralelipípedos****  

Tolerâncias

Comprimento e largura
- Entre duas faces clivadas ou fendidas ± 15 mm
- Entre uma face trabalhada e uma clivada ou fendida ± 10 mm
- Entre duas faces trabalhadas ± 5 mm

Espessura
Classe 1 Classe 2

- Entre duas faces clivadas ou fendidas ± 30 mm ± 15 mm
- Entre uma face trabalhada e uma clivada ou fendida ± 30 mm ± 10 mm
- Entre duas faces trabalhadas ± 30 mm ± 5 mm

Desvios de perpendicularidade por desbaste excessivo de faces laterais clivadas ou fendidas
± 15 mm, em qualquer caso

Irregularidades nas faces clivadas ou fendidas e com acabamento 
Acabamento da superfície

Com acabamento Clivado ou fendido

± 3 mm ± 5 mm
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Guias (ou lancis)**** 
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS, EM GERAL

Tolerâncias

Altura
Classe 1 Classe 2

- Entre duas faces clivadas ou fendidas ± 30 mm ± 20 mm

- Entre uma face trabalhada e uma clivada ou fendida ± 30 mm ± 20 mm

- Entre duas faces trabalhadas ± 10 mm ± 10 mm

Largura
- Entre duas faces clivadas ou fendidas ± 10 mm
- Entre uma face trabalhada e uma clivada ou fendida ± 5 mm
- Entre duas faces trabalhadas ± 3 mm

Afastamento da vertical de faces vistas inclinadas (biséis ou chanfros)
Classe 1 Classe 2

- Acabamento serrado ± 5 mm ± 2 mm
- Acabamento trabalhado ± 5 mm
- Acabamento clivado ou fendido ± 15 mm

Irregularidades superficiais nas faces vistas
- Acabamento clivado ou fendido + 10 mm, - 15 mm
- Acabamento trabalhado grosseiro + 5 mm, - 10 mm
- Acabamento trabalhado fino + 3 mm, - 3 mm

Biselado admissível nas arestas vivas
2 mm na horizontal ou na vertical, em qualquer caso

ELEMENTOS ESPECÍFICOS EM GUIAS RECTILÍNEAS

Comprimento mínimo: 300 mm
Acabamento da superfície

Clivado ou fendido Trabalhado

Desempeno das arestas do plano da face superior ± 6 mm ± 3 mm
Desempeno das arestas laterais até 3 mm das respectivas extremidades superiores ± 6 mm ± 3 mm
Perpendicularidade entre as faces superior e frontal, quando nominalmente ortogonais ± 10 mm ± 7 mm
Distorsão do plano da face superior ± 10 mm ± 5 mm
Perpendicularidade entre a face superior e os topos ± 5 mm, em todas as guias

ELEMENTOS ESPECÍFICOS EM GUIAS CURVAS
Comprimento: é a medida total da curvatura convexa
Comprimento mínimo: 500 mm 
Identificação: uma guia curva é caracterizada pelos raios de curvatura das faces côncava e convexa
Tolerância do raio de curvatura ± 2 % do valor declarado em guias

trabalhadas, clivadas ou fendidas,
relativamente à face maquinada

* Produtos para alvenarias e cantarias com espessura nominal superior a 80 mm e lajes, guias e pedra para calçada.
** Para maiores detalhes, vide documentos normativos seguintes: EN 771-6, EN 1341, EN 1342, EN 1343, EN 1467, EN 1468, ASTM C - 503 e C - 568

e Norme française NF B 10-601 (2006). 
*** Para maiores detalhes, vide prEN 12059.
**** Produtos para zonas exteriores aos edifícios, sujeitas a tráfego de veículos.
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10.2.2.2 Placas para revestimento de paredes e para pavimentos 
Este tipo de aplicações envolve a utilização de placas de dimensões “standard” ou definidas

por projecto, com acabamento. Trata-se de produtos vulgarmente chamados de finas espessu-
ras, uma vez que essa dimensão não ultrapassa, em princípio, os 80 mm. A designação de ladri-
lho modular (ou “plaquette”) está reservada a produtos acabados com espessura igual ou infe-
rior a 12 mm. 

O dimensionamento das placas e ladrilhos para revestimento de paredes e para pavimen-
tos deve ter particularmente em conta a resistência à flexão de cada variedade de pedra, parâ-
metro a partir do qual se pode calcular convenientemente a espessura das placas que dê a
garantia de poderem suportar as solicitações mecânicas inerentes a cada situação de utiliza-
ção em obra.

A aplicação destes tipos de produtos faz-se quer por assentamento directo sobre argamas-
sas ou betão, caso em que se efectua a sua colagem com cimento ou resinas epoxídicas, quer
por ancoragem às estruturas por intermédio de grampos metálicos. Para o caso dos pavimentos,
utiliza-se, ainda, o assentamento sobre apoios.

10.11a 10.11b 10.11c e 10.11d (Vide págs. seguintes)
Placagens de paredes exteriores e interiores em mármore e em calcário



10.11b



10.11c
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10.11d
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10.12a e 10.12a (pág. seguinte)
Algumas modalidades de fixação de placagens verticais (para informação mais circunstanciada, vide, por exemplo, HALFEN, 1998)
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10.13
Placagens de pavimentos em mármore e em calcário e pormenores de um dos processos de assentamento sobre apoios (pavimentos flutuantes). Atente-se nas possibilidades de combinação de elemen-
tos com tonalidades diferentes
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10.14
Elementos de escadarias exteriores e interiores em placas de mármore e de calcário. Pormenores típicos de degraus

• Degraus e outros elementos de escadarias
A utilização de placas de mármore e de calcário em degraus, patamares e rodapés obedece

aos requisitos exigidos para tais fins na Norma EN correspondente, sendo os processos de assen-
tamento idênticos aos vulgarmente utilizados nas demais aplicações. 

O risco que representa a possibilidade de, sobretudo quando húmidos, pavimentos e degraus
poderem propiciar o desequilíbrio dos utentes por escorregamento, aconselha a escolha de um
acabamento de superfície adequado e/ou a inclusão de bandas antiderrapantes. 
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10.15
Outras utilizações específicas de placas de pedras carbonatadas em interiores

• Outras aplicações de placas de rochas carbonatadas em interiores
É muito comum a utilização, quer de placas de mármore quer de calcário, em tampos de

mobiliário, de balcões de cozinhas ou de áreas de alimentação e em painéis ou artefactos deco-
rativos para espaços interiores, dos quais ressalta, muitas vezes, o aspecto cromático ou o
padrão ornamental desses materiais, não raramente dispostos de modo a materializarem belos
e variados efeitos ornamentais.
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Especificações

PLACAGENS DE PAREDES E DE PISOS DE EDIFÍCIOS 

Características físicas e mecânicas comuns às duas tipologias

Descrição petrográfica
Trata-se, sobretudo, de determinar a composição mineralógica e descrever a textura (granulari-
dade…), o grau de alteração, a microfracturação, etc., quantificando-se os minerais principais e
acessórios.

Absorção de água à pressão atmosférica 
Valores indicativos para os produtos de melhor qualidade:

mármores ≤ 0,2 %
calcários   ≤ 3 % 

Obs: Os grupos ISO de absorção de água estão assim estabelecidos:
Grupo I a - de 0 a 0,5 %
Grupo I b - de 0,5 a 3 %
Grupo II a - de 3 a 6 %
Grupo II b - de 6 a 10 %
Grupo III b - de 10 a 20 %

NOTA: Valor geral considerado desejável para exteriores em zonas húmidas ≤ 0,4 %
Valor habitualmente requerido para exteriores em zonas húmidas ≤ 0,5 %

Absorção de água por capilaridade (a determinar, apenas, em pedra natural com porosidade
aberta > 1 %)

- para zonas exteriores em geral: C1 e C2 ≤ 90 g/m2.s0. 5

Obs: C1 - Ascensão da água perpendicularmente aos planos de anisotropia (estratificação,
foliação, etc.)

C2 - Ascensão da água paralelamente aos planos de anisotropia (estratificação, foliação, etc.)

Porosidade aberta
É praticamente função da absorção de água e da massa volúmica aparente, pelo que não se indi-
cam especificações

Massa volúmica aparente (Valores requeridos):
mármores > 2600 kg/m3

calcários   > 2300 kg/m3

Dilatação linear térmica (proposta de valores desejáveis):
mármores < 12 x 10-6/ºC
calcários   <   6 x 10-6/ºC



233
Resistência ao choque térmico
As Normas EN aplicáveis exigem resistência à deterioração da estrutura e do aspecto visual não
inferior a 20 ciclos de imersão/secagem, em particular para aplicações em exteriores.

PLACAS PARA REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERIORES E EXTERIORES *

Características físicas e mecânicas específicas 

Resistência à compressão
Valores mais vulgarmente requeridos para os produtos de melhor qualidade:

mármores > 550 kg/cm2

calcários   > 600 kg/cm2

NOTA: Na prática, considera-se que 10 kg/cm2 ~ 1 MPa

Resistência à flexão
Valores mais vulgarmente requeridos para os produtos de melhor qualidade:

mármores > 75 kg/cm2

calcários   > 65 kg/cm2

Conhecidas as medidas das placas estabelecidas por projecto, a resistência à flexão reque-
rida pode ser alcançada através do dimensionamento adequado da espessura da mesma (vide
fórmula de cálculo adiante referida nas especificações de placas para pavimentos). Os valores
de espessura nominal das placas mais vulgarmente utilizados são os seguintes:

- Placas para revestimentos interiores directamente assentes: > 12 mm
- Placas para revestimentos exteriores directamente assentes: ≥ 20 mm
- Placas para revestimentos exteriores agrafados: ≥ 30 mm, a ajustar por cálculo adequado
da resistência às ancoragens exigida para a aplicação em vista

Resistência ao choque por impacto
Valores-guia mínimos tendo por base o ensaio standard, realizado em 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 que os precedentes: 
altura mínima de queda entre 0,30 e 0,60 m (~3 a 6 joule)

- situações pouco susceptíveis a impactos: 
altura mínima de queda de 0,30m (~3 joule)

Valor-guia mínimo para situações especiais (espessura das placas a dimensionar):
- rodapés e lambris ou outras aplicações em espaços abertos sujeitas a impactos muito fortes:

altura mínima de queda: 1,00m (~10 joule)

Obs: O assentamento directo de placas ou ladrilhos concorre para o aumento da respectiva resis-
tência ao choque
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Resistência às ancoragens
Exige-se para as placagens de paredes um valor mínimo para a força de tracção ao nível do ori-
fício de ancoragem, o qual deve ser superior ao peso da placa, de acordo com o seguinte: 

- Interiores:  ≥ 200 N e ≥ 6/5 do peso da placa
- Exteriores: ≥ 300 N e ≥ 6/5 do peso da placa

NOTA: Na prática, considera-se que 10 N ~ 1 kg

Para ambos os casos:
- A maior dimensão das placas (diagonal, em placas quadradas ou rectangulares) deve ser

< 1400 mm
- Placas com peso superior a 80 kg tornam a colocação mais complicada, por serem mais

difíceis de manipular. Justificam-se quando colocadas a pouca altura do solo (rodapés,
por exº)

- Dimensões standard da cavilha de ancoragem (em aço inox): 
diâmetro: 6,0 ± 0,1 mm
comprimento: ≥ 50 mm

- Dimensões dos orifícios de ancoragem: 
diâmetro: 10,0 ± 0,5 mm
profundidade: 30,0 ± 0,2 mm, devendo os bordos do fundo do orifício serem boleados

Resistência ao gelo, em termos do nº de ciclos de gelo-degelo sem evidência de deterioração da
pedra, confirmada por ensaio de módulo de elasticidade estático e/ou por ensaio de flexão.

- Interiores, zonas não gelivas ou zonas exteriores abrigadas: 
Não requerem ensaio.

- Exteriores (Proposta de especificação com carácter genérico):  

Áreas Áreas Áreas
fracamente gelivas moderadamente gelivas fortemente gelivas 
(≥ 2 dias/ano com (entre 3 e 10 dias/ano com (> 10 dias/ano com
temperaturas inferiores temperaturas entre - 5 e temperaturas inferiores a
a - 5 ºC) - 10 ºC) - 10 ºC)

Paredes lisas verticais ≥ 12 ciclos a) ≥ 24 ciclos

Rebordos salientes, 
parapeitos e corrimãos ≥ 24 ciclos ≥ 48 ciclos ≥ 96 ciclos

Cornijas e rodapés ≥ 48 ciclos ≥ 96 ciclos ≥ 144 ciclos b)

a) Requisito especificado nas Normas EN 1469 e EN 12057 para marcação CE
b) Em situações particularmente gelivas poderá ser requerida resistência ao gelo ≥ 240 ciclos
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Características geométricas
Tolerâncias

Espessura nominal entre 12 e 30 mm, inclusive ± 10 %, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal entre 30 e 80 mm, inclusive ± 3 mm, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal superior a 8 0mm ± 5 mm, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Topos serrados com Topos serrados com

espessura ≤ 50 mm espessura > 50 mm

Comprimento e largura nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Comprimento e largura nominais igual ou superior a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm
Esquadria em placas com dimensões nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Esquadria em placas com dimens.nominais iguais ou superiores a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm
Planeza 0,2 % da maior dimensão e sempre ≤ 3 mm, 

excepto produtos clivados ou fendidos a)

Localização dos orifícios de ancoragem ao longo do 
comprimento e da largura da placa ± 2 mm
Localização dos orifícios de ancoragem nas faces laterais da placa 
(a partir da face vista) ± 1 mm
Profundidade dos orifícios de ancoragem + 3 mm, - 1 mm
Diâmetro dos orifícios de ancoragem + 1 mm, - 0,5 mm

a) Tolerâncias a indicar pelo produtor para os produtos clivados ou fendidos

PLACAS PARA PAVIMENTOS E DEGRAUS **

Características físicas e mecânicas específicas

Resistência à compressão
Valores mais vulgarmente requeridos para os produtos de melhor qualidade:

mármores > 550 kg/cm2

calcários   > 600 kg/cm2

Valor genérico recomendável para pavimentos exteriores : ≥ 800 kg/cm2

NOTA: Na prática, considera-se que 10 kg/cm2 ~ 1 MPa 

Resistência à flexão
Valores mais vulgarmente requeridos:

mármores > 75 kg/ cm2

calcários   > 70 kg/ cm2
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Conhecidas as medidas das placas estabelecidas por projecto e as cargas que se prevê virem

a suportar, a resistência à flexão requerida pode ser alcançada através do dimensionamento
adequado da espessura das mesmas por intermédio da fórmula abaixo indicada. 

Espessura nominal
- Placas para pavimentos interiores: > 12 mm
- Placas para revestimento de degraus (excepto espelhos): ≥ 20 mm
- Placas para pavimentos exteriores com circulação de veículos (espessura desejável): ≥ 40 mm 
- Placas para pavimentos interiores e exteriores, em geral: espessura a calcular segundo a

fórmula seguinte, que inclui um factor de segurança de 1.6, adequado para o assentamento sobre
superfícies rígidas:

NOTA: Esse factor poderá ser aumentado para 2 ou para 4, respectivamente quando o
assentamento seja realizado sobre uma base flexível (por exº, areia compactada) ou quando o
elemento seja assente simplesmente apoiado (por exº, degraus) ou sobre apoios (por exº, pavi-
mentos flutuantes).

2400.l.p
e =      —————

R.w

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 ruptura requerida, em kN, segundo a tabela indicativa seguinte:

Utilização prevista p (kN)

Elementos decorativos sem restrições
Placas assentes sobre argamassa ou betão em áreas para uso exclusivo de peões 0,75
Placas para zonas pedonais e pistas para 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 zonas pedonais com circulação frequente de veículos pesados 14,0
Estações de serviço auto 25,0
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A utilização da citada fórmula, possibilitou-nos a elaboração de uma proposta de valores

mínimos para o dimensionamento da espessura e (mm) de placas quadradas até 900 mm de
lado, em função da resistência à flexão da pedra, ficando demonstrado que, actuando na espes-
sura, uma mesma pedra pode adequar-se a várias utilizações:

Tipo de Utilização Placas assentes sobre Placas assentes sobre
argamassas ou betão apoios

Uso privado e=15 mm    80 kg/cm2 e=30 mm    190 kg/cm2

(uso exclusivo de peões) e=20 mm    45 kg/cm2 e=40 mm    105 kg/cm2

e=50 mm      70 kg/cm2

Uso privado ou colectivo e=30 mm   125 kg/cm2 e=40 mm    170 kg/cm2

Interiores (peões e transportes de carga e=40 mm     70 kg/cm2 e=50 mm    110 kg/cm2

com o máximo de 600 kg por eixo) e=60 mm      80 kg/cm2

Uso colectivo e=40 mm  105 kg/cm2 e=40 mm    255 kg/cm2

(peões e veículos de carga com e=50 mm    70 kg/cm2 e=50 mm    165 kg/cm2

o máximo de 900 kg por eixo, v=60 mm    115 kg/cm2

a velocidade reduzida) e=80 mm      65 kg/cm2

Uso público - a velocidade e=40 mm  170 kg/cm2

(peões e veículos reduzida e=50 mm  110 kg/cm2

Interiores de carga com e=60 mm    80 kg/cm2

com acesso a o máximo de 
veículos pesados 2500 kg por eixo)
e 
Exteriores
na bordadura Uso público - a velocidade e=40 mm  295 kg/cm2

de edifícios (peões e veículos reduzida e=50 mm  190 kg/cm2

de carga com o e=60 mm  130 kg/cm2

máximo de 6500 kg e=80 mm    75 kg/cm2

por eixo)

Resistência ao desgaste (Proposta de valores):

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

Tráfego intenso (1) Uso público ≤ 0,8 mm ≤ 18,0 mm
Tráfego forte (2) Uso público ≤ 2,0 mm ≤ 19,5 mm
e forte a moderado (2) Uso colectivo ≤ 3,5 mm ≤ 21,5 mm
Tráfego moderado Uso colectivo ≤ 5,5 mm ≤ 24,5 mm
Tráfego fraco Uso privado ≤ 9,5 mm ≤ 30,0 mm

(1) Inclui tráfego de veículos pesados e outros de transporte de cargas.
(2) Inclui circulação ocasional de veículos de emergência e de transporte de cargas.
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Resistência ao escorregamento
- Não é necessária a sua avaliação quando a rugosidade superficial for superior a 1 mm
- A avaliar para acabamentos c/ rugosidade igual ou inferior a 1mm: 

- Valor SRV (Slip Resistance Value) considerado seguro em pisos horizontais ≥ 35
- Valor SRV (Slip Resistance Value) considerado seguro em pisos em rampa  ≥ 40

Resistência às ancoragens
As agrafagens de placas em pisos, soleiras ou degraus são menos comuns que as agrafagens de
paredes. No caso de serem utilizadas, é exigido um valor mínimo para a força de tracção ao nível
do orifício de ancoragem, o qual deve ser superior ao peso da placa, conforme abaixo indicado,
devendo, porém, a resistência ao gelo das placas para pisos exteriores em zonas fortemente
gelivas ser superior a 144 ciclos de gelo-degelo (≥ a 240 ciclos nos casos mais severos): 

- Interiores:  ≥ 200 N e ≥ 6/5 do peso da placa
- Exteriores: ≥ 300 N e ≥ 6/5 do peso da placa

NOTA: Na prática, considera-se que 10 N ~ 1 kg

Resistência ao choque por impacto 
Valores-guia mínimos tendo por base o ensaio standard, realizado em placas de 3 cm de espessura:

altura mínima de queda
uso privado e mínimo para cozinhas: 0,30 m (~3 joule)
uso colectivo: 0,45 m (~4,5 joule)
uso público: 0,60 m (~6 joule)

Valor-guia mínimo para situações especiais (espessura das placas a dimensionar):

altura mínima de queda
aplicações sujeitas a impactos muito fortes: 1,00 m (~10 joule)

Obs: O assentamento directo de placas ou ladrilhos concorre para o aumento da respectiva resis-
tência ao choque

Resistência ao gelo, em termos do nº de ciclos de gelo-degelo sem evidência de deterioração da
pedra, confirmada por ensaio de módulo de elasticidade estático e/ou por ensaio de flexão:

- Interiores, zonas não gelivas ou zonas exteriores abrigadas: 
Não requerem ensaio.

- Exteriores (Proposta de especificação com carácter genérico):  
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Áreas Áreas Áreas
fracamente gelivas moderadamente gelivas fortemente gelivas 
(≤ 2 dias/ano com (entre 3 e 10 dias/ano com (> 10 dias/ano com
temperaturas inferiores temperaturas entre - 5 e temperaturas inferiores
- 5 ºC) - 10 ºC) - 10 ºC)

Pavimentos inacessíveis a veículos,
corrimãos e espelhos de degraus ≥ 24 ciclos ≥ 48 ciclos a) ≥ 96 ciclos

Soleiras, patamares e
cobertores de degraus ≥ 48 ciclos a) ≥ 96 ciclos ≥ 144 ciclos

Pavimentos para tráfego
de veículos ≥ 96 ciclos ≥ 144 ciclos ≥ 144 ciclos b)

a) Requisito especificado nas Normas EN 12057 e EN 12058 para marcação CE
b) Em situações particularmente gelivas poderá ser requerida resistência ao gelo ≥ 240 ciclos

Características geométricas dos produtos semi-acabados e acabados

Tolerâncias

Espessura nominal entre 12 e 15  mm, inclusive ± 1,5 mm, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal entre 15 e 30 mm, inclusive ± 10 %, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal entre 30 e 80 mm, inclusive ± 3 mm, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal superior a 80 mm ± 5 mm,  excepto produtos clivados ou fendidos a)

Topos serrados  com Topos serrados com
espessura ≤ 50 mm espessura > 50 mm

Comprimento e largura nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Comprimento e largura nominais igual ou superior a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm
Esquadria em placas com dimensões nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Esquadria em placas com dim. nominais iguais ou superiores a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm

Planeza ≤ 0,2% da maior dimensão e sempre ≤ 3 mm, 
excepto produtos clivados ou fendidos a)

a) Tolerâncias a indicar pelo produtor para os produtos clivados ou fendidos

LADRILHOS MODULARES ***

Características geométricas dos produtos acabados  

Tolerâncias a)

não calibrados calibrados

Comprimento e largura nominais ± 1 mm ± 0,5 mm
Espessura nominal ± 1,5 mm ± 0,5 mm
Planeza, apenas para superfícies amaciadas ou polidas 0,15 % 0,10 %
Esquadria 0,15 % 0,10 %

a) Tolerâncias não aplicáveis a produtos clivados ou fendidos, casos em que devem ser declaradas pelo produtor

- Para maiores detalhes, vide documentos normativos seguintes : 
*EN 1469; ** EN 12058; *** EN 12057
Norme française NF B 10-601 (2006)
Normas ASTM C - 503 e C - 568
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10.2.2.3 Arte funerária
Tratando-se de uma das mais antigas utilizações das rochas, a aplicação da pedra natural

em funerária tem conhecido um notável incremento nos últimos anos, como sempre tirando par-
tido das suas qualidades ornamentais, versatilidade e durabilidade e da particular sobriedade
das tonalidades claras ou de várias outras na gama dos tons escuros.

Outrora predominaram os monumentos funerários em pedra maciça, de que existem exem-
plares sumptuosos ilustrativos do poder económico ou do prestígio do defunto, frequentemente
consubstanciado por estátuas jacentes, símbolos heráldicos, figuras de animais com significado
de vigilância e defesa e imagens profanas e religiosas. Mais recentemente, generalizou-se a uti-
lização de lápides e de lajeados de maior ou menor espessura, com ornatos diversos, muitas
vezes de linhas simples e austeras embora procurando uma elegância discreta ao encontro do
gosto actual para este tipo de monumentos, servidos pelas mais apuradas tecnologias de corte,
de acabamento e de gravação de letras, símbolos ou outros motivos adequados (Figura 10.16).

À pedra cabe um papel protector, algo que se repete desde os tempos Paleolíticos e da cul-
tura Egípcia, posterior à cultura Megalítica da Península Ibérica mas verdadeira fundadora do
culto dos mortos. Por outro lado, a pedra está intimamente relacionada com o sagrado (os Man-
damentos da Lei de Deus foram gravados em pedra), cabendo-lhe o papel de materializar luga-

10.16a 10.16b e 10.16c (págs. seguinte)
Arte funerária em mármore e em calcário
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res onde de tocam o Divino e o profano, função idêntica à das antigas pedras de sacrifícios, das
pedras de altar e da Kaaba, por exemplo.

Num jazigo, a pedra tem, assim, a função de delimitar um espaço sagrado, reforçando os seus
atributos de material de grande dignidade, puro e indestrutível, facto trancendente que, a nossos
olhos, é propriedade exclusiva do Eterno. Por isso, simbolizou e simboliza a aproximação ao Divi-
no e sempre foi utilizada como meio privilegiado de expressão da espiritualidade.

10.16b
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Especificações

PEDRA PARA ARTE FUNERÁRIA

Em virtude do doloroso problema que a morte constitui, não existem regulamentos especí-
ficos sobre as construções fúnebres, sendo deixado ao critério das famílias muitos dos aspectos
com elas relacionados. Daí a variedade de tipos de túmulos e, consoante o gosto, uso e costume
de cada região, a diversidade dos materiais mais utilizados. Contudo, há que ter em mente que,
em geral, são construções cuja expectativa de durabilidade excede largamente o normal, pelo
que para a sua realização devem ser reclamados os melhores materiais. E nem todos os mate-
riais duráveis devem ser utilizados, quando desvirtuam claramente o local onde se inserem e o
bom gosto exigido para uma última morada. A harmonia de um cemitério deve ser um ponto a
ter em conta por arquitectos e projectistas, que conhecem a melhor maneira de salvaguardar
contrastes excessivos e desnecessários e sabem configurá-lo como um lugar de recolhimento
inserido num ambiente sereno e agradável à vista.

A escolha da pedra mais adequada deve preservar a estética dominante de cada cemitério
para além de, evitando o colapso das estruturas, assegurar a inviolabilidade das sepulturas.
Materiais que mudam de cor ou se degradam com a exposição ao tempo (chuvas, calor, etc.) são
de todo não recomendados. 

No âmbito das características geométricas dos elementos a utilizar, são válidas as especifi-
cações estabelecidas para os produtos em pedra maciça e para as placagens. Quanto às carac-
terísticas técnicas, de particular importância porque se trata, habitualmente, de utilizações em
exteriores, propomos, tal como temos vindo a fazer, especificações por nós elaboradas com base
no conhecimento das rochas através de ensaios físico-mecânicos ou recolhidas em documentos
de diversas origens. Consideramos, como principais, as seguintes: 

10.16c
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Características geométricas

Pedra maciça

Alvenarias
Pedra dimensionada Pedra tosca aparelhada

Dimensões Faces serradas Faces obtidas por Pedra tosca
Categoria D1 Categoria D2 Categoria D3 a) corte grosseiro

Comprimento ± 5 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 15 mm Sem requisitos
Largura b) ± 5 mm ± 2 mm ± 2 mm Sem requisitos c) Sem requisitos
Altura ± 5 mm ± 2 mm ± 1 mm ± 15 mm Sem requisitos
Planeza Flecha 0,5 % da Flecha 0,3 % da Flecha 0,3 % da Flecha ± 1,5 %

maior dimensão maior dimensão maior dimensão para a maior
da face vista da face vista da face e não aresta rectilínea Sem requisitos

superior a ± 1 mm da face vista
para a face de 
assentamento

Desvio de 0,5 % para a 0,3 % para a 0,3 % para a ± 1,5 % para a
esquadria maior aresta maior aresta maior aresta maior aresta Sem requisitos

rectilínea da rectilínea da rectilínea da rectilínea da
face vista face vista face vista face vista

Paralelismo
entre o plano 
da face vista ≤ 1,0 mm
e o de 
assentamento

a) Elementos adequados a serem assentes em leito fino de argamassa o9u para colocação contígua.
b)  Não aplicável nos casos de largura extra.
c)  Tolerâncias a acordar entre o produtor e o cliente.

Cantarias 
Dimensões Tolerâncias a)

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

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

Espessura nominal superior a 80 mm ± 5 mm d)

Topos serrados com Topos serrados com
espessura ≤ 80 mm espessura > 80 mm

Comprimento e largura nominais até 600 mm, exclusive ± 2 mm ± 4 mm
Comprimento e largura nominais igual ou superior a 600 mm ± 3 mm ± 5 mm
Esquadria em placas com dimensões nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Esquadria em placas com dim. nominais iguais ou superiores a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm
Planeza ≤ 0,2% da maior dimensão e sempre ≤ 3 mm, 

excepto produtos clivados ou fendidos a)

a) Tolerâncias não aplicáveis a produtos clivados ou fendidos, casos em que devem ser declaradas pelo produtor.
b) No caso de elementos a serem colocados contiguamente, a tolerância para a espessura vista deve ser de ± 0,5 mm.
c) No caso de elementos a serem colocados contiguamente, a tolerância para a espessura vista deve ser de ± 1 mm.
d) No caso de elementos a serem colocados contiguamente, a tolerância para a espessura vista deve ser de ± 2 mm.

NOTAS: - O produtor pode indicar tolerâncias mais restritas.
- No caso de pedra para monumentos, as tolerâncias no comprimento, largura e espessura devem ser acordadas entre o produtor e o
cliente; no máximo, serão de ± 5 mm no caso de não existir acordo prévio e de ± 2 mm no caso de produtos destinados a colocação contígua.
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Placagens

Produtos semi-acabados e acabados
Tolerâncias

Espessura nominal entre 12 e 15  mm, inclusive ± 1,5 mm, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal entre 15 e 30 mm, inclusive ± 10 %, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal entre 30 e 80 mm, inclusive ± 3 mm, excepto produtos clivados ou fendidos a)

Espessura nominal superior a 80 mm ± 5 mm,  excepto produtos clivados ou fendidos a)

Topos serrados  com Topos serrados com
espessura ≤ 50 mm espessura > 50 mm

Comprimento e largura nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Comprimento e largura nominais igual ou superior a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm
Esquadria em placas com dimensões nominais até 600 mm, exclusive ± 1 mm ± 2 mm
Esquadria em placas com dim. nominais iguais ou superiores a 600 mm ± 1,5 mm ± 3 mm

Planeza ≤ 0,2 % da maior dimensão e sempre ≤ 3 mm, 
excepto produtos clivados ou fendidos a)

a) Tolerâncias a indicar pelo produtor para os produtos clivados ou fendidos

Características físico-mecânicas

Absorção de água à pressão atmosférica: 
Valor recomendado: ≤ 0,4 % 

Absorção de água por capilaridade (a determinar, apenas, em pedras naturais com porosidade
aberta > 1 %):

- 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: C1 - Ascensão da água perpendicularmente aos planos de anisotropia (estratificação, folia-
ção, etc.)

C2 - Ascensão da água paralelamente aos planos de anisotropia (estratificação, foliação, etc.)

Obs: Trata-se de um parâmetro de grande interesse para elementos em contacto com o solo.

Resistência à flexão: 
mármores > 75 kg/cm2

calcários   > 70 kg/cm2

NOTA: Na prática, considera-se que 10 kg/cm2 ~ 1 MPa

Obs: Recomendam-se placas com o mínimo de 3 cm de espessura para placas com pelo menos
uma das dimensões planares superior a 1,5 m, a fim de suportarem facilmente operações de
manipulação e o peso das pessoas que eventualmente a elas acedem, quando colocadas simples-
mente apoiadas. O maior número de placas que se encontram partidas nos cemitérios são de
espessura inferior a 2 cm, quer se trate de mármores, calcários ou granitos. 
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Resistência à compressão (apenas para elementos resistentes):
Valores mais desejáveis:

mármores > 550 kg/cm2

calcários   > 600 kg/cm2

Resistência ao choque por impacto 
Valor-guia tendo por base o ensaio standard, realizado em placas de 3 cm de espessura:

altura mínima de queda superior a 0,30 m (> 3 joule)

Resistência ao gelo, ao choque térmico, aos agentes atmosféricos agressivos e ao nevoei-
ro salino:

Dependem da ocorrência, ou não, desses factores e da sua agressividade relativa e, por isso, a(s)
pedra(s) seleccionada(s) deve(m) satisfazer os valores localmente especificados para cada caso.

Para melhor informação sobre estes e outros requisitos eventualmente aplicáveis, vide documentos normativos seguintes:
EN 771-6, EN 1341, EN 1342, EN 1343, EN 1469, EN 12057, EN 12058, prEN 12059 e Norme française NF B 10-601 (2006)
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10.3 - Amostras de referência e amostras contratuais

Na prática, verifica-se que muitos tipos litológicos, inclusive os de melhor qualidade, podem
apresentar variações naturais na tonalidade, na textura e no padrão ornamental geral, as quais
acarretam modificações, dentro de certos limites, nas respectivas características físicas, mecâ-
nicas e estéticas padrão. Estas últimas variações, apesar do carácter relativamente subjectivo
que a sua interpretação por vezes suscita, incidem sobre um factor fundamental do valor relati-
vo de cada rocha que é o seu aspecto visual, o qual, como sabemos, é largamente determinante
para a sua escolha por parte dos prescritores e utilizadores.

A fim de obviar a este inconveniente, e para que se estabeleça um fácil e credível entendi-
mento entre clientes e fornecedores, assim que se coloca a hipótese de se utilizar pedra natural
deverão ser disponibilizadas amostras de referência, de tamanho suficiente, indicativas do
aspecto de cada tipo de pedra com os acabamentos mais adequados.

Uma amostra de referência deve ter entre 0,01 e 0,02 m2 de superfície, eventualmente maior,
se necessário, e mostrar todas as principais variações gerais de aspecto do tipo de rocha que
representa, tendo em consideração que algumas delas (variações de tonalidade e de grão, veios
e agregados cristalinos, venados, pontuações, poros e pequenas cavidades, etc.) são intrínsecas
a determinados tipos litológicos, pelo que não podem constituir, a priori, motivo de rejeição. 

Essa amostra destina-se, apenas, a indicar o aspecto aproximado da pedra oferecida, pelo
que, por si só, não implica identidade completa com o fornecimento a contratar.

Uma aproximação mais fiável, logo que a transacção fica decidida, deverá ser materializada
através de uma amostra contratual, constituída por 3 placas com área suficientemente represen-
tativa (em geral até 0,25 m2), a saber:

- uma das placas representa o aspecto mais comum;
- as outras duas placas representam os aspectos extremos (e. g., o “mais favorável” e o

“mais desfavorável”).
O acabamento superficial da amostra contratual deve ser o que foi acordado entre as par-

tes. Sempre que houver, ainda, a possibilidade de importantes variações ocasionais de tonalida-
de ou de aspecto, o cliente deve ser elucidado desse facto.

As amostras contratuais devem ser disponibilizadas ao cliente 2 a 4 meses antes do forne-
cimento ou colocação em obra e serem devidamente autenticadas e arquivadas.

A comparação entre as amostras contratuais e o material fornecido deverá ser feita por
observação em luz natural, à distância de 2 metros.

É conveniente que, quer as amostras indicativas quer as amostras contratuais, sejam acom-
panhadas por documentos em que sejam evidenciadas as características físico-mecânicas
médias da pedra natural que representam.
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11.1 As pedras carbonatadas e a sua alteração

As pedras carbonatadas encontradas nas construções podem corresponder, como foi referi-
do nos capítulos anteriores, a rochas de natureza sedimentar (como os calcários) ou a rochas
metamórficas (como os mármores). Ainda que a composição química e os componentes minera-
lógicos essenciais sejam os mesmos, as propriedades e o comportamento em obra são muito
diferenciados. Os carbonatos (de cálcio, ou calcite, e de cálcio e magnésio, ou dolomite) consti-
tuem a maior percentagem da sua composição, sendo a sílica e os aluminossilicatos os compo-
nentes que mais frequentemente lhes aparecem associados.

A calcite e a dolomite são, assim, os minerais mais representados, enquanto que o quartzo
e os minerais argilosos (nas rochas de origem sedimentar) ou micáceos (nas metamórficas) são
os minerais acessórios mais importantes. Devido às suas propriedades muito particulares, os
minerais argilosos desempenham papel determinante no comportamento dos materiais onde
ocorrem, em especial no que diz respeito aos processos de degradação que envolvem a água
como factor de alteração. A identificação da presença destes minerais e a determinação do tipo
e percentagem de ocorrência são acções essenciais para ajuizar da qualidade destes materiais
e, eventualmente, para se ser capaz de prever o seu comportamento. Características como a tex-
tura e estrutura (ver, por exemplo, MARQUES, DELGADO RODRIGUES e MARQUES, 2004) são aspectos
importantes a ter em conta, ainda que, em regra, a sua acção se possa considerar a um nível de
importância menos determinante.

Para além destes factores, outros componentes não mineralógicos, como sejam o tipo, quan-
tidade e dimensões dos espaços vazios influem fortemente no comportamento em obra das
pedras carbonatadas, pelo que, sem se compreender o seu papel, não é possível entender como
estes grupos petrográficos (rochas sedimentares e metamórficas) podem exibir comportamen-
tos tão diferenciados.

O valor global dos espaços vazios é dado pela porosidade, parâmetro que é especialmente
importante nas pedras de origem sedimentar, como os calcários. A interpretação conjunta deste
parâmetro com a acção da componente argilosa é uma ferramenta importante para conhecer a
qualidade e desempenho futuro dos materiais rochosos de natureza carbonatada. A porosidade
pode ser determinada em laboratório por métodos simples e a componente argilosa pode ser
avaliada directamente, através da determinação da sua percentagem de ocorrência, ou, indirec-
tamente, através da expansibilidade provocada pela absorção de água (NASCIMENTO, OLIVEIRA e

GRAÇA, 1968). A combinação dos dois parâmetros tem sido usada com sucesso para prever o
desempenho das rochas carbonatadas de origem sedimentar como corolário do peso que eles
têm no comportamento deste tipo de materiais. A Figura 11.1 ilustra este modelo interpretativo.

Nas rochas carbonatadas de origem metamórfica (mármores), a porosidade é sempre muito
baixa e os seus vazios têm forma e dimensões radicalmente diferentes das que são característi-
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cas dos vazios das rochas de origem sedimentar (com alguma excepção nas sedimentares de
baixíssima porosidade, onde os vazios podem ter semelhanças com os que ocorrem nos mármo-
res). Assim, os mármores apresentam vazios de tipo fissura, com forma grosseiramente planar,
caracterizados por terem duas dimensões muitíssimo maiores do que a terceira, enquanto que
os calcários possuem poros, que são vazios com forma aproximadamente equidimensional.

Os poros caracterizam-se pela sua elevada capacidade de armazenamento (a porosidade
total), enquanto que as fissuras se caracterizam pela sua elevada capacidade de transmissão dos
fluidos (permeabilidade). Assim, por exemplo, um calcário com 10 % de porosidade total pode
acomodar o dobro da água absorvida em relação a um mármore com 5 %, mas este é capaz de
a absorver e expelir com uma velocidade muito superior à daquele.

Outra diferença importante entre estes dois tipos de rochas reside na dimensão dos cristais
que os compõem. Na generalidade, os cristais são mais desenvolvidos nos mármores, facto que

11.1 
Ábaco para a classificação geotécnica de rochas carbonatadas de origem sedimentar (segundo DELGADO RODRIGUES, 1988)

Notas: 
- A pedra da “Boiça” é proveniente da região de Ançã, mas tem características diferentes da conhecida “Pedra de Ançã”.
- O tipo litológico a que corresponde o domínio referenciado por 1 é o” Lioz” (pedra dos arredores de Lisboa).
- As rochas calcárias referentes a Coimbra e ao Miocénico da região de Lisboa são do tipo dolomia.
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traz consequências importantes em termos de comportamento. De facto, dada a anisotropia tér-
mica da calcite, as variações de temperatura provocam deformações com distribuição irregular
e concentrada que conduzem ao aparecimento de fracturas, em especial nos contactos entre
grãos. Estas concentrações de deformações (e das consequentes tensões) são tanto maiores
quanto maiores forem os cristais de calcite, pelo que os mármores de grão muito grosseiro são
mais sensíveis às variações térmicas do que as rochas de cristais muito pequenos, como a gene-
ralidade dos calcários.

Em termos comparativos com a generalidade dos componentes mineralógicos dos materiais
pétreos, a calcite exibe uma apreciável solubilidade à água, solubilidade essa que aumenta com
o decréscimo do pH da água, facto que torna as superfícies muito sensíveis às chamadas chu-
vas ácidas. Os efeitos da solubilização da calcite traduzem-se por erosão das superfícies, pelo
aparecimento de rugosidade própria, vulgarmente designada por micro-carsificação. 

A presença de minerais argilosos torna as pedras muito sensíveis à presença da água e a
expansão induzida pela que se infiltra traduz-se frequentemente pelo desenvolvimento de esca-
mas, lascas ou mesmo desplacamentos de grandes áreas, o que acarreta sempre perdas muito
significativas das superfícies afectadas. Quando essas superfícies têm valores estéticos ou his-
tóricos intrínsecos, estas perdas podem significar custos culturais elevados e irreparáveis.

Quando a porosidade é elevada, as pedras são mais sensíveis à cristalização de sais, pelo
que a ocorrência de condições que propiciem o desencadeamento deste processo configuram
situações de elevado risco de degradação para as superfícies pétreas. 

11.2 Deterioração em obra

Pelo que foi dito nos parágrafos anteriores, as pedras carbonatadas (especialmente as de
origem sedimentar) podem apresentar grande diversidade de composições e de propriedades
intrínsecas, pelo que será de esperar que o seu comportamento em obra seja pautado por
padrões variados de degradação, quer no tipo, quer na intensidade.

Em Portugal, as rochas calcárias de tipo “Lioz” são muito compactas, com muito baixa poro-
sidade e, em geral, com excelente comportamento em obra. Nalgumas variedades mais impuras
que ocorrem associadas a esta pedra (e portanto impropriamente designadas por “Lioz”) pode
aparecer uma pequena percentagem de minerais argilosos, o que vem piorar de forma significa-
tiva o comportamento que delas pode ser esperado. A dissolução da calcite pode ser um dos pro-
cessos de degradação mais frequente das variedades mais puras directamente expostas à acção
da chuva, enquanto que a descamação e lascagem  podem ocorrer e danificar de forma sensível
as variedades mais impuras (para a definição das formas de degradação mais correntes em super-
fícies pétreas, consultar HENRIQUES, DELGADO RODRIGUES, AIRES-BARROS e PROENÇA, 2004).



251

As pedras muito porosas, de que a bem conhecida “Pedra de Ançã” é exemplo, são mais sen-
síveis à acção dos sais e podem, por isso, sofrer degradação rápida sob a forma de pulverização
e descamação. A presença de minerais argilosos mesmo em pequenas quantidades, potencia a
acção dos agentes de alteração e aumenta a velocidade de degradação.

Quando as condições de ambiente e de exposição são propícias, é possível encontrar a pre-
sença de crostas negras e de colonização biológica em todos os tipos de pedras carbonatadas.
As crostas negras são uma associação complexa de sulfatação dos carbonatos (pela sua trans-
formação em gesso por acção do anidrido sulfuroso da atmosfera) e de uma deposição superfi-
cial de partículas sob a forma de aerossóis, em situação de ambiente exterior não directamente
exposto à acção da chuva.

A colonização biológica, por sua vez, depende fortemente da presença de água e, no caso
dos organismos autotróficos, também da presença de luz. No exterior, é frequente encontrar
colonização biológica nas zonas mais expostas à chuva e à luz, ainda que se encontrem episó-
dios de colonização em ambientes interiores e pouco iluminados. As algas são os percussores da
colonização e a sua ocorrência é extremamente ubíqua, sendo os líquenes o grupo mais frequen-

11.2 
As pedras carbonatadas são facilmente colonizadas, especialmente nas superfícies expostas à acção directa das chuvas e com boa iluminação
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temente visível, pela diversidade, extensão e formas aparentes. Os fungos são também de ocor-
rência generalizada.

Nos climas frios, onde sejam frequentes as temperaturas negativas, a congelação pode
ocorrer nos poros dos materiais e causar a rotura das zonas mais superficiais. A congelação em
sistemas confinados, como são os poros, pode ocorrer apenas a temperaturas significativamen-
te inferiores a zero graus centígrados, pelo que não basta que existam temperaturas negativas
para se poder inferir da existência de fenómenos de gelividade. As pedras porosas são mais sen-
síveis a este processo de alteração, sendo a presença de minerais argilosos um factor que agra-
va a sensibilidade dos materiais. 

Conforme já aflorado em parágrafos anteriores, a posição do elemento pétreo na constru-
ção e a sua exposição face aos factores do clima envolvente desempenham papel relevante no
tipo, extensão e gravidade da degradação que podem apresentar. Deste modo, é importante ter
em conta a posição do elemento pétreo na construção em causa, bem como os factores cons-
trutivos e funcionais que possam contribuir para acelerar ou minorar a degradação. As zonas
mais próximas do terreno podem estar expostas a fenómenos de ascensão capilar e à subse-
quente cristalização de sais, mas também a rotura de uma canalização ou o entupimento de um
dreno podem conduzir a problemas semelhantes.

Os ambientes internos podem parecer mais estáveis e portanto menos problemáticos para os
materiais, mas as condições propícias à evaporação que aí se verificam com frequência podem
torná-los muito agressivos. O aquecimento artificial, que frequentemente aí se aplica, só complica
as situações, podendo transformar um problema difícil numa situação de extrema gravidade.

11.3 Breves noções sobre a conservação de pedras carbonatadas 

As acções de conservação devem ser adaptadas à resolução do problema específico de cada
objecto ou local em consideração, pelo que não faz sentido dar receitas de tratamentos a fim de
serem usadas directamente por quem esteja envolvido em problemas de degradação da pedra.
Antes pelo contrário, é preciso sublinhar que a necessidade de conservação aparece porque há
problemas e os problemas só são conhecidos quando se estudam. 

Um possível encaminhamento para encontrar as melhores soluções para lidar com a conser-
vação de elementos pétreos, sejam eles de natureza carbonatada ou não, pode ser o seguinte:

1. identificação dos materiais, das formas de degradação, dos factores relevantes do ambien-
te e dos factores construtivos ou funcionais,

2. interpretação dos processos que conduzem à degradação e identificação das causas mais
relevantes,
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3. documentação dos danos em termos de extensão e gravidade (por cartografia e levanta-
mentos apropriados),

4. selecção de metodologias eficazes para resolução dos problemas,
5. comprovação em laboratório e/ou em obra das soluções seleccionadas,
6. concretização das soluções sob estreita fiscalização pelo dono de obra ou por quem seja

por ele designado,
7. validação dos resultados e elaboração de procedimentos para monitorização futura do

desempenho das soluções aplicadas.

Todas as etapas e todos os aspectos mencionados têm sido objecto de estudo e experimen-
tação, pelo que existe um vasto acervo de matéria publicada sobre esta temática. Os leitores são
remetidos para a série de congressos sobre deterioração e conservação da pedra (hoje em dia
já com dez eventos realizados), onde se poderão encontrar excelentes pontos de partida para o
aprofundamento das matérias aqui simplesmente afloradas.

Com este aspecto esclarecido, importa sublinhar que as considerações a seguir formuladas
são apenas ideias genéricas sobre os diversos aspectos analisados, mas que nenhum deles tem
a profundidade de análise minimamente suficiente para que o leitor se possa considerar conve-
nientemente informado sobre cada um desses temas. 

11.3.1 Limpeza

A limpeza das superfícies pétreas é uma operação bastante corrente e generalizada, que
está frequentemente associada a contradições gravosas. Trata-se de uma operação aparente-
mente banal, de conteúdo simples e facilmente entendível (limpar não será apenas tirar o que
suja?) e para a qual se conhece uma panóplia de soluções de grande diversidade, com eficácias
que podem ser muito elevadas e custos até muito baixos. 

Este enunciado corresponde, na realidade, a uma das maiores falácias das actividades de
conservação dos materiais pétreos. De facto, limpar deve ser tirar o que “suja”, mas o problema
central não está no entendimento sobre o que causa o problema, mas sim na forma como se pre-
tende resolvê-lo. 

A limpeza é, por natureza, uma operação irreversível e dirige-se directamente às superfícies
onde residem, em exclusivo, os valores intrínsecos de natureza estética ou histórica, quando
estão presentes. Assim, a limpeza correcta de situações desta natureza impõe que a superfície
não seja “tocada”, pois qualquer remoção de material da superfície se traduz em perda irrever-
sível e tanto mais significativa quanto maior for a remoção provocada. Na ausência de valores
culturais intrínsecos, a limpeza das superfícies pétreas pode fazer-se de forma mais aligeirada,
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mas nunca será uma boa prática admitir que um qualquer método de limpeza serve para resol-
ver o problema que as afecta. 

Nestas circunstâncias, é sempre de recomendar que o processo de selecção do ou dos méto-
dos a utilizar seja apoiado numa sequência de procedimentos de que aqui se resume o essencial
(ver, por exemplo, DELGADO RODRIGUES, ALESSANDRINI e BOUINEAU, 1997):

1. identificar e caracterizar o substrato (tipo de pedra, resistência, tipo e grau de alteração, etc.),
2. identificar e caracterizar a sujidade (tipo, composição, espessura, compacidade, etc.),
3. realizar testes de viabilidade e de afinação dos métodos considerados mais apropriados,
4. fiscalizar e validar as operações em obra.

Em termos genéricos, podem dividir-se os métodos de limpeza em dois grandes grupos: i) os
mais suaves, de fácil controlo e com menores riscos potenciais associados e ii) os métodos
“industriais”, com maior produtividade, de menor controlo e com maiores riscos potenciais asso-
ciados.

Nas operações de limpeza de materiais pétreos, é imprescindível ter em linha de conta dois
conceitos essenciais: i) a eficácia do método, isto é a capacidade que o método apresenta para
eliminar a sujidade que existe na superfície em questão e ii) a sua nocividade potencial, isto é,
os riscos que um dado método apresenta de vir a causar danos irreversíveis na superfície a ser
limpa. Em superfícies correntes, de obra “nova”, a eficácia pode ser tomada como a caracterís-
tica primordial a ter em conta, mas tal nunca deve acontecer quando se trata da limpeza de
superfícies de valor cultural intrínseco. 

Os métodos “industriais”, como sejam os que usam partículas abrasivas (sejam eles desig-
nados por jacto de areia ou por termo mais apelativo), são extremamente eficazes e têm rendi-
mentos muito elevados, pelo que à grande tentação de quem os propõe, deve contrapor-se sem-
pre um grande rigor na avaliação das condições onde são aplicáveis. O seu uso típico é o das
obras correntes e nunca devem ser autorizados na limpeza de superfícies de significado históri-
co ou estético (esculturas, monumentos, etc.). As variantes com micro-jacto, com uso de baixas
pressões e partículas menos abrasivas, podem ser uma aplicação necessária em certas limpezas
mais renitentes em superfícies mais valiosas, mas o seu uso deve ser sempre efectuado sob
estreito controlo de especialista em conservação e restauro.

A limpeza com água nebulizada é um método corrente, aplicável a materiais pétreos, razoa-
velmente seguro para superfícies em bom estado de conservação. Contudo, o rendimento pode
não ser muito elevado e a presença de água pode ser um inconveniente, nomeadamente quan-
do não se pode garantir que não ocorram infiltrações para áreas vizinhas sensíveis. 

Em superfícies sujas e com o substrato degradado, como é tão frequente nas áreas que
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apresentam crostas negras, a limpeza é uma operação altamente arriscada e a maior parte dos
métodos apresenta inconvenientes de maior (até total) ou menor gravidade. O uso de água é
inconveniente nos casos mais graves e apenas os métodos suaves, e operando a seco, podem
encontrar alguma aplicabilidade. O micro-jacto de partículas abrasivas tem sido até há pouco a
alternativa mais comum, à qual se pode adicionar o uso de compressas, pastas, geles ou outros
produtos de fraca agressividade, usados parcimoniosamente e sob estrito controlo de operador
qualificado.

O desenvolvimento dos métodos de limpeza com radiação laser veio dar uma nova perspec-
tiva à eliminação de sujidades nestas superfícies problemáticas. O facto de ser altamente selec-
tivo na sua acção sobre os materiais, de não usar água, de não promover o contacto com o
objecto e de ser controlável numa vastíssima gama de graus de eficácia tornam o método um
instrumento único e de grande futuro na limpeza de superfícies pétreas, especialmente em
objectos de valores históricos ou estéticos intrínsecos.

A colonização biológica deve ser erradicada através da aplicação de produtos biocidas,
seguida de escovagem suave. Os métodos industriais por jacto de areia são altamente pernicio-
sos, pois podem eliminar espessuras significativas da superfície pétrea.

11.3.2 Consolidação

Sob o conceito de “consolidar”, tem sido englobado um vasto leque de operações que vão
desde acções de restabelecimento da continuidade mecânica e de reforço de estruturas edifica-
das resistentes, até ao restabelecimento da continuidade física e mecânica de componentes
estruturais (blocos de pedra, peças cerâmicas, etc.) e ao restabelecimento da integridade física
e mecânica de camadas mais ou menos espessas existentes sob superfícies de interesse históri-
co ou artístico. No presente documento, apenas o último tipo foi tido em consideração.

Muitos dos processos de alteração que ocorrem nas superfícies expostas onde se processa
a interacção com o meio ambiente conduzem à diminuição da coesão do material pétreo, o que
pode levar ao desprendimento e perda progressiva de camadas mais ou menos superficiais. Em
tais circunstâncias, pode justificar-se a aplicação de produtos consolidantes que visem restabe-
lecer a coesão perdida e a redução ou eliminação das perdas de material.

A consolidação de superfícies pétreas debilitadas é sempre uma operação de elevado grau de
risco, pelo que a tomada de decisão de enveredar por tal procedimento deve ser bastante ponde-
rada, após análise das vantagens e dos inconvenientes que dela podem resultar. A consolidação é
uma operação irreversível e que pode causar danos colaterais muito significativos, pelo que a
hipótese de “não-intervenção” deve ser sempre equacionada como alternativa a ter em conta.



256

Uma pedra consolidada é um material distinto do material original, pelo que é importante
ser capaz de o caracterizar, à semelhança do que se faz (ou deve fazer) para os materiais de par-
tida. Os métodos a utilizar devem ser capazes de distinguir entre os materiais tratados e não-
tratados e de dar informação sobre as suas propriedades físicas e mecânicas e sobre a profun-
didade atingida pelo produto de consolidação. 

A eficácia de um dado produto avalia-se através da sua capacidade para aumentar a coesão
do material alterado e os parâmetros a utilizar para o efeito devem detectar o incremento da
resistência mecânica e a espessura da camada que foi afectada pelo tratamento. A resistência à
flexão dá informação directa sobre a capacidade consolidante do produto, enquanto que a velo-
cidade de propagação de ultrassons pode dar indicação indirecta sobre essa mesma resistência,
mas as exigências que estes parâmetros impõem para serem válidos torna o seu uso por vezes
bastante limitado. A profundidade de penetração pode ser determinada através de detecção da
variação de certas propriedades do material pétreo, como sejam a porosidade, a absorção de
água por capilaridade, a transmissão do vapor de água, entre outros (DELGADO RODRIGUES e COSTA,

1996). O equipamento de ensaio com berbequim de precisão (TIANO, FILARETO, et al., 2000; TIANO,

DELGADO RODRIGUES, et al., 2000; DELGADO RODRIGUES, FERREIRA PINTO e RODRIGUES COSTA, 2002) dá
informação simultânea sobre a resistência e sobre a profundidade de penetração, pelo que ele
se constitui como um método de características particularmente relevantes para estudos sobre
a consolidação de materiais pétreos.

11.3
O uso da radiação laser em operações
de limpeza é particularmente indicado
para as pedras carbonatadas, especial-
mente quando a superfície está frágil e
não suporta a aplicação de água

11.4
Neste teste de aplicação de biocida foi
possível conservar a rugosidade da
pedra, que os métodos abrasivos teriam
eliminado totalmente

11.5 
A alteração pode originar a perda de coesão das
camadas mais superficiais e conduzir ao progressivo
desprendimento de quantidades significativas de
material
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As características dos materiais pétreos têm grande influência no resultado final de uma
acção de consolidação, pelo que o material de partida deve ser bem conhecido e caracterizado.
Os materiais de porosidade de tipo fissural, como os granitos e os mármores, são mais fáceis de
consolidar, dada a melhor conectividade do espaço poroso que possuem. Por sua vez, os mate-
riais com porosidade de tipo “poro”, como os calcários, mesmo os muito porosos, podem ser difí-
ceis de consolidar, dada a dificuldade em levar os produtos a atingir as profundidades requeri-
das por uma boa consolidação (DELGADO RODRIGUES, 2000).

Para além da necessidade de decidir de forma criteriosa sobre se e quando consolidar, é
importante reter que as operações práticas de consolidação podem acarretar riscos significati-
vos de causar danos colaterais, pelo que também a nocividade potencial deve ser devidamente
tida em conta e caracterizada. As variações de cor são a característica mais directamente per-
ceptível e que pode ser quantificada por métodos apropriados. A decisão de aplicar ou não um
dado consolidante, com base no impacte cromático sobre as superfícies é, por isso, de concreti-
zação relativamente fácil. 

A introdução do produto pode, ainda, modificar mais ou menos drasticamente a permeabili-
dade ao vapor de água e a dilatação térmica linear do material, pelo que da sua aplicação podem
resultar dois materiais contíguos (zonas superior tratada e subjacente não tratada) de proprie-
dades mecânicas, térmicas e hidráulicas muito distintas, de onde podem resultar comportamen-
tos diferenciais muito contrastantes, com consequências muito nefastas para o desempenho da
acção de consolidação levada a cabo. O desenvolvimento de uma crosta superficial endurecida
e a rotura entre as zonas tratada e não-tratada são consequências frequentes das acções de
consolidação.

Finalmente, importa salientar que o carácter delicado deste tipo de intervenção impõe um
rigoroso controlo de todas as operações práticas de obra, pelo que só os profissionais de con-
servação e restauro estão habilitados a realizá-las sobre superfícies pétreas que apresentem
valor intrínseco significativo.

11.3.2 Protecção

No âmbito da conservação de superfícies pétreas, o termo “protecção” é tomado em senti-
do restrito e é tido como sinónimo de “tratamento com produto hidrófugo”. Este tipo de trata-
mento destina-se a impedir que a água das chuvas que cai directamente nessas superfícies seja
absorvida pela pedra, ficando, assim, impedida de alimentar os processos de degradação nela
instalados. 

Em termos simples, a hidrofugação promove a transformação das propriedades de superfí-
cie do material pétreo para que a água deixe de ser um líquido “molhante” e passe a ser “não-
molhante”. Isto é, para que o ângulo de contacto água-rocha deixe de ser inferior a 90º e passe
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a ser superior a este valor. O valor do ângulo de contacto, o tempo de absorção de microgotas
e a absorção de água por capilaridade (pelo método cachimbo ou pelo método tradicional) são
parâmetros apropriados para avaliação da eficácia dos produtos hidrófugos (FERREIRA PINTO,

1994; FERREIRA PINTO e DELGADO RODRIGUES, 2000).
A hidrofugação das superfícies pétreas levanta, em regra, menos controvérsia do que as

acções de consolidação, mas elas podem não ser inócuas para a pedra, em especial quando as
superfícies já apresentam alguma degradação. Por isso, a sua aplicação deve ser precedida de
avaliação quanto aos riscos de causar danos colaterais e deve ser restringida aos casos em que
tal avaliação possa excluir com razoável garantia que não existem inconvenientes que justifi-
quem a sua exclusão.

11.3.3 Notas finais

As acções de conservação de materiais pétreos, em geral, e das pedras carbonatadas, em
particular, são operações de elevado grau de especialização e requerem um profundo conheci-
mento de matérias pluridisciplinares necessárias à detecção e compreensão dos problemas, à
identificação de soluções, à caracterização da sua viabilidade técnica, científica e operacional,
bem como ao controlo de todas as operações decididas e concretizadas. Quando realizadas
sobre objectos com significado histórico ou artístico relevante, elas adquirem um poder decisi-
vo sobre a perenidade dos valores intrínsecos do objecto e a sua concretização pode ser mais
negativa do que positiva, pelo que tanto o fazer como o não fazer devem ser encarados como
hipóteses válidas de intervir. A conservação não é, pois, mais uma faceta das actividades de
construção, antes pelo contrário, ela requer preparação específica, metodologias apropriadas e
intervenientes tecnicamente bem preparados, dotados de formação ética e cultural adequadas. 

Ao actuar sobre um objecto com significado cultural relevante, as acções de conservação
passam a fazer parte da própria história do objecto, pelo que devem ser devidamente documen-
tadas em todas as suas fases e vertentes. Em primeiro lugar, o estado de conservação encontra-
do deve ser documentado com o devido rigor, nomeadamente em termos da identificação dos
materiais presentes e das formas de degradação que os afectam, e deve ser registada a locali-
zação e extensão de cada uma dessas formas. Os estudos e as acções realizados devem ser dis-
criminados em documento próprio e registados sob forma gráfica os locais onde cada acção foi
realizada. Devem ser indicados quais os materiais utilizados e apresentadas as características
técnicas que permitam o seu adequado conhecimento. Todos os métodos e processos utilizados
em obra devem ser igualmente documentados.
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O presente volume comporta as fichas de caracterização que sintetizam os resultados dos
estudos efectuados sobre as diferentes variedades de mármores e de calcários ornamentais
portugueses.

Tais elementos resultaram de trabalhos de campo e de laboratório, neste último caso desen-
volvidos segundo metodologias uniformizadas a nível Europeu, regulamentadas por normas, de
modo a fornecerem a informação técnica necessária tanto aos industriais como aos utilizadores
e concorrerem para dissipar qualquer dúvida quanto à nossa capacidade para controlarmos os
produtos que exploramos ou que oferecemos já transformados.

Não será demais voltar a lembrar que a escolha dos tipos de pedra a utilizar numa determi-
nada aplicação não se pode orientar, apenas, no sentido da satisfação de requisitos norteados
pelo gosto pessoal, pela moda ou pela predilecção arquitectónica de cada época, mas, também,
e cada vez mais, por factores económicos, numa óptica de preço/durabilidade, o que torna
imprescindível o conhecimento das características técnicas de cada tipo de rocha para se evita-
rem prescrições não adequadas que venham a ser causa de reparações frequentes ou de outros
transtornos, que significam sempre despesas adicionais.

Nas fichas que se seguem, a exemplo do esquema utilizado para a realização do Catálogo de
Rochas Ornamentais Portuguesas e do livro sobre os Granitos e Rochas Similares de Portugal,
as diferentes variedades de mármores e de calcários encontram-se designados pelo seu nome
comercial mais comum e são apresentados segundo uma sequência de tonalidades, começando
pelas mais claras. Cada ficha é constituída por uma reprodução a cores do tipo litológico em
apreço, a sua breve descrição macroscópica e microscópica, incluindo a composição mineralógi-
ca, uma referência à localização da respectiva exploração e às reservas disponíveis na área, as
características físico-mecânicas mais relevantes e a respectiva análise química. Deve referir-se,
entretanto, que os resultados da resistência ao gelo se reportam ao tradicional ensaio standard
de 25 ciclos, pelo que, para situações mais exigentes, haverá que efectuar o número de ciclos de
ensaio adequado.

Pensamos que as indicações contidas em cada uma dessas fichas contribuirão para o refor-
ço da divulgação das excelentes características destas rochas ornamentais junto de gabinetes
de estudo nacionais e estrangeiros, dos arquitectos e das empresas de construção, constituin-
do-se como mais uma das vias para a sua promoção.

Como complemento, incluem-se uma lista sinóptica dos mármores e calcários portugueses
mais característicos, uma lista de muitas das empresas exploradoras e transformadoras de cada
uma das variedades em apreço, contendo os elementos suficientes para um rápido contacto, a
bibliografia geral de que dispomos e, por fim, um índice de designações comerciais ordenado
alfabeticamente.
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Índice de designações comerciais ordenadas por famílias de cores

Mármores de tonalidades esbranquiçada Pág.
- Branco estatuária (Vila Viçosa) 263
- Branco (Vila Viçosa) 264
- Branco levemente venado (Vila Viçosa) 265
- Branco Ficalho (Serpa) 266
- Branco venado da Fonte da Moura (Vila Viçosa) 267
- Branco corrente (Estremoz) 268
- Branco anilado (Vila Viçosa) 269
- Branco venado do Poço Bravo (Borba) 270
- Branco com vergadas (Vila Viçosa) 271
- Branco venado da Cruz dos Meninos (Estremoz) 272
- Branco de Cabanas (Vila Viçosa) 273
- Branco do Olival Grande (Vila Viçosa) 274
- Branco venado da Lagoa (Vila Viçosa) 275

Mármores de tonalidade creme
- Cor de mel (Vila Viçosa) 276
- Creme venado (Borba) 277
- Creme venado (Estremoz) 278
- Creme do Mouro (Borba) 279
- Creme da Lagoa (Vila Viçosa) 280
- Creme rosado (Vila Viçosa) 281
- Creme rosado da Fonte da Moura (Vila Viçosa) 282
- Creme (Borba) 283

Mármores de tonalidade rosada
- Branco rosado (Estremoz) 284
- Rosa claro (Vila Viçosa) 285
- Rosa Aurora (Vila Viçosa) 286
- Rosa venado da Maroteira (Vila Viçosa) 287
- Rosa venado de cinzento (Borba) 288
- Rosa venado de cinzento e acastanhado (Borba) 289
- Rosa venado de S. Marcos (Vila Viçosa) 290
- Rosa venado do Poço Bravo (Borba) 291
- Rosa (Vila Viçosa) 292
- Rosa puro (Borba) 293
- Rosa de Rosal (Borba) 294
- Rosa venado da Lagoa (Vila Viçosa) 295
- Rosa venado do Olival da Encostinha (Borba) 296
- Rosa com venado esverdeado (Borba) 297

Mármores de tonalidade esverdeada
- Verde Viana Cristal (Viana do Alentejo) 298
- Verde de Serpa (Serpa) 299
- Verde claro da Herdade de Baiões (Viana do Alentejo) 300
- Verde claro de João Marques (Viana do Alentejo) 301
- Verde Viana da Tapada da Talisca (Viana do Alentejo) 302
- Verde Viana da Herdade das Perdizes (Viana do Alentejo) 303
- Verde escuro da Herdade das Perdizes (Viana do Alentejo) 304
- Verde Ficalho (Serpa) 305
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Mármores de tonalidade cinzenta Pág.
- Cinzento claro com laivos escuros de Trigaches (Beja) 306
- Cinzento claro com bandas escuras de Trigaches (Beja) 307
- Cinzento anegrado de Trigaches (Beja) 308
- Azul Lagoa (Vila Viçosa) 309
- Ruivina da Fonte da Moura (Vila Viçosa) 310
- Ruivina escuro (Borba) 311

Calcários esbranquiçados, bege-claros e bege-acastanhados 
- Ançã (Ançã e Portunhos, Cantanhede) 312
- Branco do Mar (Porto de Mós) 313
- Semi-rijo do Codaçal (Porto de Mós) 314
- Relvinha (Alcanede, Santarém) 315
- Semi-rijo (Porto de Mós) 316
- Moleanos macio (Moleanos, Alcobaça) 317
- Moleanos rijo (Moleanos, Alcobaça) 318
- Banco de baixo (Porto de Mós) 319
- Banco do fundo (Porto de Mós) 320
- Olho de Sapo (Porto de Mós) 321
- Vidraço de Moleanos (Moleanos, Alcobaça) 322
- Moca creme (Alcanede, Santarém) 323
- Topázio (Abrã e Monsanto, Santarém) 324
- Alpinina (Porto de Mós) 325
- Alpinina rosa Atlântida (Ourém) 326
- Lioz (Lameiras, Sintra) 327
- Vidraço de Ataíja creme (Aljubarrota, Alcobaça) 328

Calcários rosados a avermelhados ou arroxeados
- Lioz de Montemor (Loures) 329
- Encarnadão “Chainette” (Lameiras, Sintra) 330
- Rosado de Ansião (Ansião, Leiria) 331
- Encarnado da Pedra Furada (Montelavar, Sintra) 332
- Abancado (Fervença, Sintra) 333
- Encarnadão de Lameiras (Lameiras, Sintra) 334
- St. Florient rose (Lameiras, Sintra) 335
- Encarnadão (Fervença, Sintra) 336
- Brecha avermelhada (S. Brás de Alportel, Faro) 337

Calcários amarelados e acastanhados
- Amarelo de Negrais (Negrais, Sintra) 338
- Brecha de Santo António (Porto de Mós) 339
- Travertino (Condeixa) 340
- Brecha Portuguesa (Ota, Alenquer) 341

Calcários acinzentados e cinzento-azulados
- Brecha pérola (Moncarapacho, Olhão) 342
- Lioz Azulino (Maceira, Sintra) 343
- Vidraço de Ataíja azul (Aljubarrota, Alcobaça) 344
- Azul Moleanos (Aljubarrota, Alcobaça) 345
- Brecha acinzentada (Moncarapacho, Olhão) 346
- Azul Valverde (Aljubarrota, Alcobaça) 347
- Cinzento azulado (Cascais) 348
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O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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.

Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 790 kg/cm2 (77 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 900 kg/cm2 (88 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 146 kg/cm2 (14.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.8 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, de grão médio, com zonas de grão fino.
Medium grained calcite marble with granoblastic texture and fine grain zones.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.85 %
Al2 O3 0.90 %
Fe2 O3 (total) 1.15 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 53.89 %
Mg O 0.52 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.33 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 42.40 %

Branco estatuária

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor branca e grão fino a médio.
Fine to medium grained white marble.

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Pardais

Reservas disponíveis / Reserves available 

Escassas.
Very little.
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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 970 kg/cm2 (95 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 146 kg/cm2 (14,3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.6x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.1 mm / 200 m
Capon 17.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 45-50cm
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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com granularidade média. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.97 %
Al2 O3 0.50 %
Fe2 O3 (total) 0.08 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.21 %
Mg O 0.08 %
Na2 O 0.03 %
K2 O 0.11 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 42.95 %

Branco

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor branca anilada e granulado médio, com tons rosados e
alguns laivos acinzentados. 
Indigo-white medium grained marble, with rose tonalities and some light
grey veinings. 

Localização / Localization

Distrito / District Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Bencatel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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.



265

Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1020 kg/cm2 (100 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 910 kg/cm2 (89 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 225 kg/cm2  (22.1 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 14.7x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.0 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica e granularidade média, com zonas de
grão fino. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained with fine grained zones.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.95 %
Al2 O3 0.13 %
Fe2 O3 (total) 0.04 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.23 %
Mg O 0.69 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.04 % 
Ti O2 0.00 % 
P. R. / L. O. I. 43.31 %

Branco levemente venado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e cor branca, com leve venado acastanhado ou
acinzentado. 
Medium grained white marble, with light brownish or greyish spots.

Localização / Localization

Distrito / District           Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 840 kg/cm2 (82 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 710 kg/cm2 (70 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 120 kg/cm2 (11.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 4.3 mm/200 m
Capon 26.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão fino bastante uniforme. 
Calcite marble with granoblastic texture, fine and uniformly grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.37 %
Al2 O3 0.18 %
Fe2 O3 (total) 0.15 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.22 %
Mg O 0.62 %
Na2 O 0.57 %
K2 O 0.10 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.40 %

Branco Ficalho

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino e cor branca anilada, com vergadas e manchas de
tons esverdeados e cinzento-azulados. 
Fine grained indigo-white marble, with greenish and bluish-grey veinings
and spots.

Localização / Localization

Distrito / District Beja
Concelho / Municipality Serpa
Freguesia / Parish Vila Verde de Ficalho

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 870 kg/cm2 (85 MPa)
Compressive strength 

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 960 kg/cm2 (94 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 199 kg/cm2 (19.5 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 10.2x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.8 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 60-65 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com granularidade média. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.54 %
Al2 O3 0.10 %
Fe2 O3 (total) 0.11 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.51 %
Mg O 0.44 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.10 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.29 %

Branco venado da Fonte da Moura

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e de cores branca-creme e branca-rosada, com
leve venado acastanhado ou, por vezes, acinzentado ou avermelhado. 
Beige-white and rosy-white medium grained marble, with light brown or,
sometimes, greyish or reddish veinings.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Pardais

Reservas disponíveis / Reserves available

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 880 kg/cm2 (86 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 770 kg/cm2 (75 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 156 kg/cm2 (15.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.4 mm/200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %
Feldspato e moscovite / Feldspar and muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, aproximadamente equigranular, exibindo
certa deformação. 
Calcite marble with roughly equigranular granoblastic texture, showing slight
deformation.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.21 %
Al2 O3 0.37 %
Fe2 O3 (total) 0.08 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.82 %
Mg O 0.36 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.25 %
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.07 %

Branco corrente

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore branco levemente venado de rosa e cinzento, com grão fino. 
White marble, slightly rose and grey veined, fine grained.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Estremoz
Freguesia / Parish S.ta Maria

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 770 kg/cm2 (76 MPa)
Compressive strength 

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 830 kg/cm2 (81 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 172 kg/cm2 (16.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.8 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Feldspato / Feldspar vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio e textura granoblástica.
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.77 %
Al2 O3 0.51 %
Fe2 O3 (total) 0.14 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.87 %
Mg O 0.28 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.11 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.42 %

Branco anilado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e de cor branca anilada, com tons róseos e
vergadas acastanhadas e azuladas.
Medium grained indigo-white marble, with rosy tonalities and brownish or
bluish small veins.

Localização / Localization

Distrito / District Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 720 kg/cm2 (70 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 810 kg/cm2 (79 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 137 kg/cm2  (13.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.9 mm/200 m
Capon 19.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 55-60 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz ~ 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio a fino, com textura granoblástica. 
Medium to fine grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 2.62 %
Al2 O3 0.72 %
Fe2 O3 (total) 0.18 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.47 %
Mg O 0.24 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.10 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.58 %

Branco venado do Poço Bravo 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor branca e grão fino a médio, com vergadas de cores
castanha ou rosa claras. 
Fine to medium grained white marble, with light brown or light rose small
veins.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish S. Tiago de Rio de Moinhos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 880 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 850 kg/cm2 (84 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 121 kg/cm2 (11.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.3 mm/200 m
Capon 22.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Óxidos de ferro hidratados e minerais opacos / vest.
/ Hidrated iron oxides and opaque minerals

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e granularidade média. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.59 %
Al2 O3 0.24 %
Fe2 O3 (total) 0.09 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.29 %
Mg O 0.20 %
Na2 O 0.10 %
K2 O 0.06 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.11 %

Branco com vergadas

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor branca ou rosada, de grão médio, com vergadas
acastanhadas, acinzentadas ou avermelhadas. 
White or rosy marble, medium grained, with brownish, greyish or reddish
small veins.

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 870 kg/cm2 (86 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 850 kg/cm2 (83 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 154 kg/cm2 (15.1 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.7x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.2 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Moscovite / Muscovite vest.
Biotite / Biotite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com grão fino.
Calcite marble with granoblastic texture, fine grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 3.13 %
Al2 O3 1.69 %
Fe2 O3 (total) 0.21 % 
Mn O  vest.
Ca O 52.27 %
Mg O 0.44 %
Na2 O 0.13 %
K2 O 0.29 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 41.83 %

Branco venado da Cruz dos Meninos

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino e cor branca com vergadas de tons cinzentos e
róseos. 
Fine grained white marble with greyish and rosy small veins.

Localização / Localization

Distrito / District         Évora
Concelho / Municipality Estremoz
Freguesia / Parish S.ta Maria

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1070 kg/cm2 (104 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 900 kg/cm2 (89 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 139 kg/cm2 (13.6 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.5 mm/200 m
Capon 22.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~ 2 %
Quartzo, moscovite, zircão, apatite, esfena e minerais opacos / vest.
/ Quartz, muscovite, zircon, apatite, titanite and opaque minerals

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão médio. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.93 %
Al2 O3 0.92 %
Fe2 O3 (total) 0.08 % 
Mn O  vest.
Ca O 52.83 %
Mg O 1.61 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.05 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.49 %

Branco de Cabanas

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cores branca e branca anilada com grão fino a médio,
apresentando, em algumas zonas, manchas de tons acinzentados e,
noutras, vergadas de tom acastanhado, acinzentado e avermelhado.
Fine to medium grained white and indigo-white marble, showing greyish
spots in some zones and, in other ones, brownish, greyish and reddish
small veins.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1430 kg/cm2 (140 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1330 kg/cm2 (130 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 153 kg/cm2 (15.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.1(4) %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.2x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.3 mm / 200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %
Plagioclase e minerais opacos / Plagioclase and opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, de grão médio, com zonas de
granularidade muito fina. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained, with very fine grained zones.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.25 %
Al2 O3 0.57 %
Fe2 O3 (total) 0.16 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.75 %
Mg O 0.69 %
Na2 O 0.09 %
K2 O 0.11 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.03 %

Branco do Olival Grande

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cores branca e branca-creme, com grão fino a médio e
vergadas cinzento-acastanhadas. 
White and beige-white marble with brownish-grey small veins, fine to
medium grained.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1020 kg/cm2 (100 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 840 kg/cm2 (82 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 124 kg/cm2 (12.2 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.1 mm/200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite vest.
Moscovite + sericite / Muscovite + sericite < 1 %
Quartzo, feldspatos e minerais opacos / < 1 %
/ Quartz, feldspars and opaque minerals

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com grão médio. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.76 %
Al2 O3 0.90 %
Fe2 O3 (total) 0.10 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.20 %
Mg O 0.44 %
Na2 O 0.03 %
K2 O 0.11 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.10 %

Branco venado da Lagoa

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino com tons variando do branco-creme manchado de
cinzento ao acinzentado manchado de branco-creme, por vezes do tipo
"pele de tigre".
Fine grained marble, with colour varying from beige-white with grey spots
to greyish with beige-white spots, sometimes of the so-called "tiger skin"
type.

Localização / Localization

Distrito / District     Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 910 kg/cm2 (89 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 139 kg/cm2 (13.6 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.0 mm/200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo e feldspatos / Quartz and feldspars vest.
Moscovite / Muscovite vest.
Minerais opacos/ Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com grão médio.
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.51 %
Al2 O3 0.37 %
Fe2 O3 (total) 0.13 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.40 %
Mg O 0.56 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.13 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.35 %

Cor de mel 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino ou fino a médio, de cores branca anilada, creme e
creme-rosada, por vezes com manchas ou vergadas acinzentadas. 
Fine or fine to medium grained marble, with indigo-white, light beige or
rosy-beige colour, often presenting greyish spots or veins.

Localização / Localization

Distrito / District      Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 990 kg/cm2 (97 Mpa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 860 kg/cm2 (85 Mpa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 169 kg/cm2 (16.6 Mpa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.6 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de granularidade média, com textura granoblástica.
Medium grained calcite marble, with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.45 %
Al2 O3 0.54 %
Fe2 O3 (total) 0.14 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.31 %
Mg O 0.44 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.19 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.97 %

Creme venado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio, com cor creme ou rosa e algumas vergadas
acastanhadas. 
Beige or rosy medium grained marble, with some brownish small veins.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish S. Tiago de Rio de Moinhos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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.



278

Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 880 kg/cm2 (86 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 197 kg/cm2 (19.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 10.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm/200 m
Capon 20 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Sericite / Sericite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica com ligeira deformação, evidente nas
linhas de clivagem dos grãos de calcite. 
Calcite marble with granoblastic texture and slightly deformed, as it is clearly seen
in the cleavage lines of the calcite grains.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 3.22 %
Al2 O3 1.42 %
Fe2 O3 (total) 0.31 % 
Mn O  vest.
Ca O 52.80 %
Mg O 0.08 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.82 %
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 41.60 %

Creme venado 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e cor creme com vergadas róseas, acastanhadas
e, por vezes, acinzentadas. 
Medium grained beige marble, with rosy, brownish and, sometimes,
greyish small veins.

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Estremoz
Freguesia / Parish S.ta Maria

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 910 kg/cm2 (89 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após enasaio de gelividade 790 kg/cm2 (77 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 170 kg/cm2 (16.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 16.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.5 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Moscovite / Muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão fino a médio e textura granoblástica. 
Fine to medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.20 %
Al2 O3 0.96 %
Fe2 O3 (total) 0.12 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.67 %
Mg O 0.86 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.15 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.18 %

Creme do Mouro

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor creme e grão fino, por vezes com vergadas de tom
acastanhado ou acinzentado. 
Fine grained beige marble, sometimes showing brownish or greyish small
veins.

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish S. Tiago de Rio de Moinhos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 760 kg/cm2 (74 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 800 kg/cm2 (79 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 137 kg/cm2 (13.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.6 mm/200 m
Capon 22.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %
Moscovite / Muscovite < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio com textura granoblástica.
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 4.67 %
Al2 O3 1.00 %
Fe2 O3 (total) 0.18 % 
Mn O  vest.
Ca O 51.87 %
Mg O 0.46 %
Na2 O 0.10 %
K2 O 0.25 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 41.32 %

Creme da Lagoa

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino e cores creme-rosada, branca-creme e branca-
anilada, por vezes levemente manchado de cinzento ou castanho. 
Fine grained marble with rosy-beige, white-beige and indigo-white colour,
sometimes showing light greyish or brownish spots.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 840 kg/cm2 (82 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 890 kg/cm2 (87 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 136 kg/cm2 (13.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.2 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão fino a médio, com textura granoblástica.
Fine to medium grained calcite marble, with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.50 %
Al2 O3 0.42 %
Fe2 O3 (total) 0.08 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.55 %
Mg O 0.04 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.12 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.30 %

Creme rosado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino a médio e de cores creme e rosa, por vezes venado
de cinzento-esverdeado e acastanhado. 
Fine to medium grained beige and rose marble, sometimes greenish-grey
and brownish veined.

Localização / Localization

Distrito / District     Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Bencatel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1220 kg/cm2 (120 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1010 kg/cm2 (99 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 185 kg/cm2 (18.1 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 10.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm/200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Moscovite / Muscovite vest.
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão fino a médio. 
Calcite marble with granoblastic texture, fine to medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.49 %
Al2 O3 0.46 %
Fe2 O3 (total) 0.15 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 54.03 %
Mg O 0.42 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.17 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 42.93 %

Creme rosado da Fonte da Moura

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino e cor creme rosada, com venado acinzentado. 
Rosy-beige fine grained marble, with greyish veins.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Pardais

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 740 kg/cm2 (73 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 630 kg/cm2 (62 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 82 kg/cm2 (8.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

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

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm/200 m
Capon 22.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %
Moscovite / Muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão fino e textura granoblástica.
Calcite marble with granoblastic texture and fine grain.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.89 %
Al2 O3 0.53%
Fe2 O3 (total) 0.22 % 
Mn O  vest.
Ca O 52.86 %
Mg O 1.05 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.22 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.75 %

Creme 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino e cor creme, com tons brancos ou, mais raramente,
rosados. 
Fine grained beige marble, with white or, more rarely, rosy spots.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 970 kg/cm2 (95 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 157 kg/cm2 (15.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 95 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~ 4 %
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com os grãos ligeiramente deformados
e exibindo, por vezes, clivagem dupla. 
Calcite marble with granoblastic texture and slightly deformed grains, sometimes
exhibiting double cleavage.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.60 %
Al2 O3 0.29 %
Fe2 O3 (total) 0.11 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.59 %
Mg O 0.89 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.08 % 
Ti O2 vest. 
P. R. / L. O. I. 43.36 %

Branco rosado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor branca com tons róseos, de grão médio e estrutura fina e
sacaróide. 
Medium grained white marble with rosy tonalities, and fine and saccharoid
structure.

Localização / Localization

Distrito / District Évora
Concelho / Municipality Estremoz
Freguesia / Parish S.ta Maria

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 131 kg/cm2 (12.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.0(3) %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.1 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.5 mm/200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz 1 - 2 %
Sericite / Sericite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e granularidade fina a média.
Fine to medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 3.67 %
Al2 O3 1.17 %
Fe2 O3 (total) 0.23 % 
Mn O  vest.
Ca O 52.63 %
Mg O 0.36 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.31 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 41.55 %

Rosa claro

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor rosada, com branco-creme e branco anilado e venado
acinzentado. Grão fino a médio.
Rosy marble, with white-beige and indigo-white tonalities and greyish
veined. Fine to medium grained. 

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 870 kg/cm2 (86 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 124 kg/cm2 (12.1 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.7 mm/200 m
Capon 20.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 50-55 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Sericite / Sericite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão fino e médio. 
Calcite marble with granoblastic texture, fine and medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.89 %
Al2 O3 0.56 %
Fe2 O3 (total) 0.12 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.37 %
Mg O 0.62 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.15 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.15 %

Rosa Aurora

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore branco rosado, com tons róseos mais intensos e, por vezes,
venado de cinzento ou castanho. Grão fino a médio. 
Rosy-white marble with darker rose tonalities, sometimes greyish or
brownish veined. Fine to medium grained.

Localização / Localization

Distrito / District     Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Bencatel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 920 kg/cm2 (90 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1060 kg/cm2 (104 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 180 kg/cm2 (17.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 14.2x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.9 mm/200 m
Capon 19.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com grão médio a fino. 
Calcite marble with granoblastic texture and medium to fine grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.82 %
Al2 O3 0.31 %
Fe2 O3 (total) 0.12 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.43 %
Mg O 0.12 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.16 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.46 %

Rosa venado da Maroteira

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e cores rosa, rosa-creme ou branca-anilada, com
leve venado acastanhado ou acinzentado. 
Medium grained marble, with rose, rosy-beige or indigo-white colour and
light brownish or greyish small veins. 

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Bencatel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 740 kg/cm2 (73 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 860 kg/cm2 (84 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 105 kg/cm2 (10.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.1(4) %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 16.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.7 mm/200 m
Capon 21.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite vest.
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio e textura granoblástica do tipo mosaico. 
Medium grained calcite marble, with a mosaic-like granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.12 %
Al2 O3 0.10 %
Fe2 O3 (total) 0.08 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.98 %
Mg O 1.15 %
Na2 O 0.55 %
K2 O 0.10 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.60 %

Rosa venado de cinzento

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor rosa e creme, de grão médio, com vergadas de tons
acinzentados.
Rose and beige medium grained marble, with greyish veins.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 790 kg/cm2 (77 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 157 kg/cm2 (15.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.1 mm/200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo e feldspatos / Quartz and feldspars vest.
Moscovite / Muscovite vest.
Minerais opacos/ Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e granularidade média. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.34 %
Al2 O3 0.13 %
Fe2 O3 (total) 0.18 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.34 %
Mg O 0.69 %
Na2 O 0.59 %
K2 O 0.12 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 42.70 %

Rosa venado de cinzento e acastanhado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore rosado de granularidade média, muito venado de acinzentado e
acastanhado. 
Medium grained rosy marble, showing abundant greyish and brownish veins. 

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 960 kg/cm2 (94 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 830 kg/cm2 (81 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 172 kg/cm2 (16.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.1 mm/200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio e textura granoblástica. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.71 %
Al2 O3 0.58 %
Fe2 O3 (total) 0.12 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.40 %
Mg O 0.38 %
Na2 O 0.03 %
K2 O 0.13 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.20 %

Rosa venado de S. Marcos

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore creme-rosado e rosado, de grão fino, com vergadas encarniçadas. 
Rosy-beige and rosy marble, fine grained, with reddish veins.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 780 kg/cm2 (76 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 800 kg/cm2 (78 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 163 kg/cm2 (16.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.7 mm/200 m
Capon 20.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz ~ 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e granularidade média, com alguns
agregados de grão fino dispersos. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture, showing some dispersed
fine grained aggregates.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 2.11 %
Al2 O3 0.32 %
Fe2 O3 (total) 0.07 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.43 %
Mg O 0.32 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.13 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.81 %

Rosa venado do Poço Bravo

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore rosa de grão médio, com algumas vergadas avermelhadas,
acinzentadas e branco-aniladas. 
Rosy medium grained marble, with some reddish, greyish and indigo-white
small veins. 

Localização / Localization

Distrito / District Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish S. Tiago de Rio de Moinhos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1110 kg/cm2 (109 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1010 kg/cm2 (99 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 126 kg/cm2 (12.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.2x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.3 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz ~ 1 %
Moscovite / Muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com grãos de bordos recortados e
tamanho dominantemente médio.
Calcite marble with granoblastic texture, in which medium size grains with sliced
edges are dominant.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 3.00 %
Al2 O3 0.67 %
Fe2 O3 (total) 0.16 % 
Mn O  vest.
Ca O 52.43 %
Mg O 0.40 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.29 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.51 %

Rosa

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio, por vezes médio a grosseiro, de cores rosa,
branco-rosa e branco anilado, com bandas acinzentadas. 
Medium and sometimes medium to coarse grained marble, with rosy, 
rosy-white and indigo-white colour, and greyish small veins.

Localização / Localization

Distrito / District     Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Bencatel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 890 kg/cm2 (87 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 109 kg/cm2 (10.6 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.1 mm/200 m
Capon 19.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica, pavimentosa, e grão fino a médio
Fine to medium grained calcite marble, with a mosaic-like granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.01 %
Al2 O3 0.30 %
Fe2 O3 (total) 0.10 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.96 %
Mg O 0.32 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.33 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.15 %

Rosa puro

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cores rosa e creme, com grão fino a médio. 
Rose and beige marble, fine to medium grained.

Localização / Localization

Distrito / District     Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 600 kg/cm2 (59 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 690 kg/cm2 (67 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 152 kg/cm2 (14.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.6x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.6 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Feldspato / Feldspar vest.
Moscovite / Muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e granularidade média. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 2.49 %
Al2 O3 0.85 %
Fe2 O3 (total) 0.26 % 
Mn O  0.04 %
Ca O 53.47 %
Mg O 0.40 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.19 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.68 %

Rosa de Rosal

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e de cores rosa e branco, predominando a cor
rosa, com algumas vergadas de cinzento claro. 
Medium grained rose and white marble, the rose colour being dominant,
showing some light grey small veins.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 960 kg/cm2 (94 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 100 kg/cm2 (9.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 10.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.1 mm/200 m
Capon 23.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 60-65 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Moscovite / Muscovite vest.
Clorite / Chlorite vest.
Quartzo, feldspatos, zircão, óxidos de ferro hidratados e minerais opacos / vest.
/ Quartz, feldspars, zircon, hidrated iron oxides and opaque minerals

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão médio. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.47 %
Al2 O3 0.64 %
Fe2 O3 (total) 0.19 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.72 %
Mg O 0.54 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.18 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.96 %

Rosa venado da Lagoa

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cores branca-creme e rosa, com vergadas cinzento-
esverdeadas e avermelhadas e grão fino a médio. 
Fine to medium grained white-beige and rose marble, with greenish-grey
and reddish small veins.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 960 kg/cm2 (94 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 134 kg/cm2 (13.2 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2730 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.2x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.4 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 90 %
Dolomite / Dolomite ~ 10 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico, algo calcito-dolomítico, com textura granoblástica e
granularidade média e fina. 
Medium and fine grained calcite marble, somewhat calcitic-dolomitic, with
granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.22 %
Al2 O3 0.72 %
Fe2 O3 (total) 0.28 % 
Mn O  vest.
Ca O 51.65 %
Mg O 2.76 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.22 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.25 %

Rosa venado do Olival da Encostinha

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor rosa, com algum branco e vergadas acinzentadas e
granulado médio e fino. 
Rosy marble, with some white spots and greyish small veins, medium and
fine grained. 

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 700 kg/cm2 (69 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 780 kg/cm2 (76 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 126 kg/cm2 (12.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.6x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance 1.6 mm/200 m

Capon n. d.
9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 60-65 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Biotite / Biotite vest.
Moscovite/ Muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com grão médio e textura granoblástica.
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.98 %
Al2 O3 0.10 %
Fe2 O3 (total) 0.26 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.42 %
Mg O 0.60 %
Na2 O 1.80 %
K2 O 0.25 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 42.06 %

Rosa com venado esverdeado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor rosa salmonado e grão fino a médio, apresentando veios
esverdeados claros e escuros.
Reddish-rose marble, fine to medium grained, showing light and dark
greenish veins. 

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish Matriz

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 760 kg/cm2 (75 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 750 kg/cm2 (74 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 83 kg/cm2 (8.2 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2730 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.5 mm/200 m
Capon 20.0  mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 50-55 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Piroxena / Pyroxene vest.
Biotite / Biotite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão médio a grosseiro. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium to coarse grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.71 %
Al2 O3 0.20 %
Fe2 O3 (total) 0.11 % 
Mn O  0.07 %
Ca O 54.59 %
Mg O 0.50 %
Na2 O 0.09 %
K2 O 0.06 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.39 %

Verde Viana Cristal

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio e cor verde clara, com laivos verde escuro e
acastanhados. 
Medium grained light green marble, with dark green and brownish small
veinings.

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Viana do Alentejo
Freguesia / Parish Viana do Alentejo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 920 kg/cm2 (90 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 830 kg/cm2 (81 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 131 kg/cm2 (12.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2740 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.7x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance 1.9 mm/200 m

Capon 22.0 mm
9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 30 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 94 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Piroxena / Pyroxene ~ 4 %
Quartzo / Quartz < 1 %
Feldspato / Feldspar vest.
Esfena, zircão e epídoto / Titanite, zircon and epidote vest.
Moscovite / Muscovite vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e granulado médio e fino, evidenciando,
por vezes, deformação dos grãos de calcite. 
Medium and fine grained calcite marble with granoblastic texture, showing some
deformed calcitic grains. 

Análise química / Chemical analysis

Si O2 9.97 %
Al2 O3 0.51 %
Fe2 O3 (total) 0.39 % 
Mn O  vest.
Ca O 51.71 %
Mg O 0.74 %
Na2 O 0.31 %
K2 O 0.42 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 35.04 %

Verde de Serpa 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de granularidade média e cor cinzenta-esverdeada clara com
leve tonalidade azulada e manchas calcíticas esbranquiçadas. 
Medium grained marble with light greenish-grey and bluish tonalities and
whitish calcitic spots.

Localização / Localization

Distrito / District     Beja
Concelho / Municipality Serpa
Freguesia / Parish Salvador

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 790 kg/cm2 (77 MPa)
Compressive streng

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 710 kg/cm2 (70 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 79 kg/cm2 (7.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2730 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm/200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Piroxena / Pyroxene vest.
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão médio a grosseiro. 
Medium to coarse grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 2.13 %
Al2 O3 0.38 %
Fe2 O3 (total) 0.06 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.79 %
Mg O 0.40 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.07 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 41.59 %

Verde claro da Herdade de Baiões

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão médio a grosseiro e cor esverdeada com laivos
acastanhados.
Medium to coarse grained greenish marble, with brownish veins. 

Localização / Localization

Distrito / District        Évora
Concelho / Municipality Viana do Alentejo
Freguesia / Parish Viana do Alentejo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 680 kg/cm2 (67 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 680 kg/cm2 (67 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 81 kg/cm2 (7.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2740 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.5 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz 1 - 2 %
Piroxena (diópsido) / Pyroxene (diopside) vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granobástica e grão grosseiro.
Calcite marble with granoblastic texture, coarse grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 3.14 %
Al2 O3 1.68 %
Fe2 O3 (total) 0.17 % 
Mn O  0.09 %
Ca O 54.54 %
Mg O 0.79 %
Na2 O 0.09 %
K2 O 0.09 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 38.95 %

Verde claro de João Marques

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore verde claro com laivos acinzentados e grão grosseiro.
Coarse grained marble with light green colour and greyish veins.

Localização / Localization

Distrito / District           Évora
Concelho / Municipality Viana do Alentejo
Freguesia / Parish Viana do Alentejo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas; actualmente sem produção.
Little; exploitation actually not active.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1060 kg/cm2 (103 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 163 kg/cm2 (16.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2770 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.5 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 10.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.4 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 92 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz ~ 4 %
Dolomite / Dolomite ~ 2 %
Piroxena / Pyroxene ~ 1 %
Óxidos de ferro / Iron oxides vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica e grão médio, com zonas de quartzo
microgranular. 
Medium grained granoblastic calcite marble, with microgranular quartz zones.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 19.44 %
Al2 O3 3.06 %
Fe2 O3 (total) 0.76 % 
Mn O  vest.
Ca O 43.99 %
Mg O 1.05 %
Na2 O 0.40 %
K2 O 1.70 % 
Ti O2 0.27 %
P. R. / L. O. I. 28.84 %

Verde Viana da Tapada da Talisca

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor verde clara, equigranular, venado de verde escuro e
acastanhado.
Light green marble, equigranular, with dark green and brownish veinings.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Viana do Alentejo
Freguesia / Parish Viana do Alentejo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1020 kg/cm2 (100 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 800 kg/cm2 (78 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 111 kg/cm2 (10.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2740 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 13.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 80 %
Dolomite / Dolomite ~ 18 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.
Moscovite / Muscovite vest.
Piroxena / Pyroxene vest. 
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcito-dolomítico com textura granoblástica e grão médio. 
Calcitic-dolomitic marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 2.78 %
Al2 O3 0.55 %
Fe2 O3 (total) 0.52 % 
Mn O  0.13 %
Ca O 50.12 %
Mg O 3.53 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.17 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 41.95 %

Verde Viana da Herdade das Perdizes

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore verde de granularidade média e uniforme, com laivos verde
escuro e acastanhados. 
Green marble, medium grained and equigranular, with dark green and
brownish veinings.

Localização / Localization

Distrito / District    Évora
Concelho / Municipality Viana do Alentejo
Freguesia / Parish Viana do Alentejo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 770 kg/cm2 (76 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 99 kg/cm2 (9.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2750 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm/200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 96 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~ 2 %
Piroxena (diópsido) / Pyroxene (diopside) ~ 1 %
Esfena / Titanite vest.
Quartzo / Quartz vest.
Plagioclase / Plagioclase vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão médio. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 4.52 %
Al2 O3 1.33 %
Fe2 O3 (total) 0.37 % 
Mn O  0.05 %
Ca O 51.59 %
Mg O 0.38 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.46 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 40.92 %

Verde escuro da Herdade das Perdizes

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de cor verde e grão médio, com laivos escuros acastanhados e
esverdeados e manchas claras. 
Green marble, medium grained, with dark brownish and greenish veinings
and light spots.

Localização / Localization

Distrito / District  Évora
Concelho / Municipality Viana do Alentejo
Freguesia / Parish Viana do Alentejo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1070 kg/cm2 (105 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 900 kg/cm2 (88 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 129 kg/cm2 (12.6 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 10.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.6 mm/200 m
Capon 21.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 94 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz 3 %
Moscovite / Muscovite 2 %
Plagioclase / Plagioclase 1 %
Clorite / Chlorite vest.
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão fino a médio. 
Fine to medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 8.54 %
Al2 O3 1.86 %
Fe2 O3 (total) 0.76 % 
Mn O  0.02 %
Ca O 47.92 %
Mg O 0.67 %
Na2 O 0.14 %
K2 O 0.89 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 38.75 %

Verde Ficalho

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão fino a médio e cor esverdeada, com manchas brancas e
vergadas de tonalidade verde mais acentuada. 
Fine to medium grained greenish marble, with white zones and veins of a
more intense green tonality.

Localização / Localization

Distrito / District     Beja
Concelho / Municipality Serpa
Freguesia / Parish Vila Verde de Ficalho

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 660 kg/cm2 (64 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 630 kg/cm2 (62 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 86 kg/cm2 (8.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.1(3) %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 11.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm/200 m
Capon 20.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Piroxena / Pyroxene vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão grosseiro e textura granoblástica.
Coarse grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.08 %
Al2 O3 0.23 %
Fe2 O3 (total) 0.10 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 54.59 %
Mg O 0.95 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.06 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.88 %

Cinzento claro com laivos escuros 
de Trigaches
Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore de grão grosseiro com cor cinzenta-clara e laivos cinzento-escuros. 
Coarse grained light grey marble, with dark grey veinings.

Localização / Localization

Distrito / District   Beja
Concelho / Municipality Beja
Freguesia / Parish S. Brissos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 400 kg/cm2 (40 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 310 kg/cm2 (30 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 72 kg/cm2 (7.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 9.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm/200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Moscovite / Muscovite vest.
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio ou grosseiro com textura granoblástica.
Medium or coarse grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.09 %
Al2 O3 0.52 %
Fe2 O3 (total) 0.03 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 54.48 %
Mg O 0.83 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.04 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.70 %

Cinzento claro com bandas escuras 
de Trigaches
Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore cinzento de grão grosseiro, com concentrações de grãos muito
grosseiros e venado de cinzento escuro. 
Coarse grained grey marble, with clusters of coarser grains and dark grey
veinings.

Localização / Localization

Distrito / District  Beja
Concelho / Municipality Beja
Freguesia / Parish S. Brissos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 840 kg/cm2 (82 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 790 kg/cm2 (78 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 131 kg/cm2 (12.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 12.6x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.6 mm/200 m
Capon 20 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Moscovite / Muscovite vest.
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico com textura granoblástica e grão médio a grosseiro. 
Calcite marble with granoblastic texture, medium to coarse grained.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.11 %
Al2 O3 0.52 %
Fe2 O3 (total) 0.06 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.79 %
Mg O 0.67 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.03 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.75 %

Cinzento anegrado de Trigaches

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore cinzento de grão médio a grosseiro, com forte venado irregular
cinzento escuro. 
Medium to coarse grained grey marble, with intense and irregular dark
grey veins.

Localização / Localization

Distrito / District      Beja
Concelho / Municipality Beja
Freguesia / Parish S. Brissos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 810 kg/cm2 (80 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à flexão 120 kg/cm2 (11.7 MPa)
Bending strength

3. Resistência à flexão após ensaio de gelividade 84 kg/cm2 (8.2 MPa)
Bending strength after frost test

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 8.7x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm / 200 m
Capon 22 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite vest.
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica, com grão médio. 
Medium grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 < 0.86 %
Al2 O3 < 0.22 %
Fe2 O3 (total) 0.04 % 
Mn O  < 0.02 %
Ca O 55.39 %
Mg O 0.51 %
Na2 O < 0.20 %
K2 O 0.03 % 
Ti O2 < 0.04 %
P. R. / L. O. I. 42.89 % 

Azul Lagoa

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore cinzento-azulado de grão médio, com laivos cinzento-escuros e
esbranquiçados. 
Bluish-grey medium grained marble, with dark grey and whitish spots.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Conceição

Reservas disponíveis / Reserves available 

Elevadas.
Large.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 860 kg/cm2 (85 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 880 kg/cm2 (86 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 140 kg/cm2 (13.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 14.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm/200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite vest.
Quartzo / Quartz vest.
Matéria carbonosa/ Carbonaceous matter vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de grão médio a fino com textura granoblástica. 
Medium to fine grained calcite marble with granoblastic texture.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.36 %
Al2 O3 0.69 %
Fe2 O3 (total) 0.11 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.89 %
Mg O 0.99 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.06 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.47 %

Ruivina de Fonte da Moura

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore cinzento-escuro com zonas de cinzento mais claro e granularidade
média. 
Dark grey marble with lighter greyish zones, medium grained.

Localização / Localization

Distrito / District   Évora
Concelho / Municipality Vila Viçosa
Freguesia / Parish Pardais

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 950 kg/cm2 (93 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 163 kg/cm2 (16.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2720 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.1(4) %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.6 mm/200 m
Capon 22.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %
Moscovite / Muscovite vest.
Matéria carbonosa/ Carbonaceous matter vest.
Minerais opacos / Opaque minerals vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Mármore calcítico de textura granoblástica e granularidade pouco uniforme (média
a fina), com zonas levemente deformadas.
Calcite marble with granoblastic texture, little uniformly grained (medium to fine)
and showing slightly deformed zones.

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.07 %
Al2 O3 0.36 %
Fe2 O3 (total) 0.09 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.07 %
Mg O 0.18 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.12 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.42 %

Ruivina escuro

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Mármore cinzento escuro "tipo Ruivina", de grão fino. 
Dark grey "Ruivina type" marble, fine grained.

Localização / Localization

Distrito / District       Évora
Concelho / Municipality Borba
Freguesia / Parish S. Tiago de Rio de Moinhos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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.



312

Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 230 kg/cm2 (23 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 240 kg/cm2 (24 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 50 kg/cm2 (4.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2100 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 9.6 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 20.0 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 7.9 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 15 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 entanto, a pedra não resiste ao ensaio de cristalização de sais.
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 freeze-thawing cycles
carried out; nevertheless, the stone is not resistant to the salt crystallisation test.
A Pedra de Outil, explorada nas proximidades, é mais compacta e apresenta melhores
características físico-mecânicas.
The Pedra de Outil limestone, exploited nearby, is more compact and shows better physico-
mechanical characteristics.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz < 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico e bioclástico, com micrite suja pouco esparítica e raros
extraclastos (Pelbioextramicrosparite).
Calciclastic and bioclastic limestone, with little spathized micrite and rare extraclastic
elements (Pelbioextramicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 3.13 %
Al2 O3 0.54 %
Fe2 O3 (total) 0.26 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.19 %
Mg O 0.16 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.12 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 42.10 %

Ançã

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de cor clara, branco-amarelada, com granulado muito fino,
homogéneo, bioclástico e calciclástico, de tendência oolítica e com
cimento micrítico pouco espatizado. 
Light whitish-yellow fine grained homogeneous limestone, bioclastic and
calciclastic, showing oölitic tendency and containing little spathized
micritic cement.

Localização / Localization

Distrito / District Coimbra
Concelho / Municipality Cantanhede
Freguesias / Parishes Ançã, Portunhos

Reservas disponíveis / Reserves available 

Muito pequenas.
Very few.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 660 kg/cm2 (65 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 700 kg/cm2 (69 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 136 kg/cm2 (13.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2370 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 4.8 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 11.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 6.4 mm / 200 m
Capon 22.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 30 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico essencialmente micrítico (Pelbiomicroesparite). 
Biocalciclastic limestone, essentially micritic (Pelbiomicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.22 %
Al2 O3 0.10 %
Fe2 O3 (total) 0.05 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.91 %
Mg O 0.10 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.05 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.82 %

Branco do Mar 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário esbranquiçado, calciclástico a oolítico, abundantemente bioclástico. 
Whitish limestone, calciclastic to oölitic, abundantly bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish Arrimal

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 490 kg/cm2 (48 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 440 kg/cm2 (45 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 94 kg/cm2 (9.2 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2310 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 5.5 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 12.6 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance 9.3 mm / 200 m

Capon 25.5 mm
9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 25 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico essencialmente micrítico (Pelbiomicriteesparite com oólitos).
(Calciclastic limestone, essentially micritic (Pelbiomicritesparite with oöliths).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.07 %
Al2 O3 0.25 %
Fe2 O3 (total) 0.05 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.37 %
Mg O 0.34 %
Na2 O 0.07 %
K2 O vest.
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.88 % 

Semi-rijo do Codaçal

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário creme claro, essencialmente calciclástico e oolítico, com cimento
micrítico e esparite rara. 
Light beige limestone, essentially calciclastic and oölitic, with micritic
matrix and rare sparite.

Localização / Localization

Distrito / District   Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish Serro Ventoso

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 760 kg/cm2 (75 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 800 kg/cm2 (78 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 121 kg/cm2 (11.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2430 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 3.6 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 8.9 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 4.2 mm / 200 m
Capon 23.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 30-35 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico com matriz essencialmente composta por micrite suja
(Pelbiomicrosparite). 
Biocalciclastic limestone, whose matrix is essentially composed by a dirty micrite
(Pelbiomicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.03 %
Al2 O3 0.00 %
Fe2 O3 (total) 0.12 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.85 %
Mg O 0.44 %
Na2 O 0.07 %
K2 O vest.
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.97 %

Relvinha

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de tonalidade bege e aspecto finamente oolítico, com calciclastos
e bioclastos finos alinhados.
Beige limestone with oölitic tendency and showing alignments of fine
calciclasts and bioclasts.

Localização / Localization

Distrito / District  Santarém
Concelho / Municipality Santarém
Freguesia / Parish Alcanede 

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 550 kg/cm2 (54 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 560 kg/cm2 (54 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 70 kg/cm2 (6.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2350 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 5.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 12.0 %

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

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 5.9 mm / 200 m
Capon 24.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico essencialmente micrítico (Pelbiomicrite).
Biocalciclastic limestone, essentially micritic (Pelbiomicrite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.06 %
Al2 O3 0.49 %
Fe2 O3 (total) 0.06 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.46 %
Mg O 0.27 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.01 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.85 %

Semi-rijo

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário esbranquiçado, fino, calciclástico a oolítico, pouco bioclástico. 
Fine grained whitish limestone, calciclastic to oölitic, little bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District  Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish Mendiga

Reservas disponíveis / Reserves available 

Grandes.
Fairly good.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 920 kg/cm2 (90 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 97 kg/cm2 (9.5 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2480 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 3.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 7.6 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.5 mm / 200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35-40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico com micrite e esparite (Oopelbiointraesparite).
Biocalciclastic limestone with micrite and sparite (Oopelbiointrasparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.06 %
Al2 O3 0.23 %
Fe2 O3 (total) 0.04 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.76 %
Mg O 0.00 %
Na2 O 0.07 %
K2 O vest.
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.82 %

Moleanos macio

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário cinzento-esbranquiçado a creme claro, de tendência oolítica,
calciclástico e bioclástico, com algumas pontuações escuras dispersas. 
Whitish-grey to light beige limestone, of oölitic tendency, calciclastic and
bioclastic, with some dispersed darkish spots.

Localização / Localization

Distrito / District      Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish Prazeres de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fairly good.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1550 kg/cm2 (152 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1570 kg/cm2 (154 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 141 kg/cm2 (13.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2660 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.6 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 1.7 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm / 200 m
Capon 18.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 25 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico esparitizado (Oopelbiointraesparite).
Spathized biocalciclastic limestone (Oopelbiointrasparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.09 %
Al2 O3 0.25 %
Fe2 O3 (total) 0.04 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.70 %
Mg O 0.00 %
Na2 O 0.07 %
K2 O vest.
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.78 %

Moleanos rijo

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de cor bege claro com leve tonalidade acinzentada, calciclástico
e bioclástico, de tendência oolítica, com finas pontuações ou nódulos
acastanhados dispersos e esparite abundante.
Light-beige limestone with a slight greyish tonality, calciclastic and
bioclastic, with oölitic tendency, abundantly spathized and showing
disperse brownish nodules or fine spots.

Localização / Localization

Distrito / District     Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish Prazeres de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1670 kg/cm2 (164 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1720 kg/cm2 (168 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 201 kg/cm2 (19.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2630 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 1.0 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 2.6 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.5 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico com micrite e esparite (Biopelintrasparite) 
Biocalciclastic limestone with micrite and sparite (Biopelintrasparite)

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.40 %
Al2 O3 0.10 %
Fe2 O3 (total) 0.03 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 54.45 %
Mg O 0.57 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.01 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.35 % 

Banco de baixo

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário branco a bege, grosseiro, calciclástico e bioclástico. 
Coarse white to beige limestone, calciclastic and bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish Arrimal

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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.



320

Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1130 kg/cm2 (111 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1060 kg/cm2 (104 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 107 kg/cm2 (10.5 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2610 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 1.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 3.1 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.8 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biocalciclástico com micrite, esparite e agregados de calcite
(Peloointrabiosparite). 
Calcibioclastic limestone with micrite, sparite and calcite aggregates
(Peloointrabiosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.06 %
Al2 O3 0.00 %
Fe2 O3 (total) 0.05 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.10 %
Mg O 0.44 %
Na2 O 0.07 %
K2 O vest.
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.85 %

Banco do fundo

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário branco-acinzentado a creme claro, por vezes com leve tonalidade
acastanhada, grosseiramente calciclástico e bastante bioclástico, pouco
oolítico, com esparite abundante e alguns agregados de calcite. 
Greyish-white to beige limestone, sometimes with a light brownish
tonality, coarsely calciclastic and fairly bioclastic, little oölitic, with
abundant sparite and some calcite aggregates.

Localização / Localization

Distrito / District    Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish Prazeres de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 940 kg/cm2 (92 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 830 kg/cm2 (82 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 66 kg/cm2 (6.5 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2510 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 2.5 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 6.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.4 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico micrítico e algo esparítico (Intrabioesparite-pelintrabio-
esparite).
Micritic and somewhat sparitic biocalciclastic limestone (Intrabiosparite-
pelintrabiosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.09 %
Al2 O3 0.20 %
Fe2 O3 (total) 0.06 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.24 %
Mg O 0.32 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.04 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.85 %

Olho de Sapo

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário branco-acastanhado, grosseiramente calciclástico, abundan-
temente bioclástico. 
Brownish-white limestone, coarsely calciclastic and abundantly bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District    Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish Arrimal

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 950 kg/cm2 (94 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1030 kg/cm2 (101 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 105 kg/cm2 (10.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2570 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 1.7 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 4.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.9 mm / 200 m
Capon 22.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico com esparite (Oopelbiointraesparite).
Biocalciclastic limestone with sparite (Oopelbiointrasparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.07 %
Al2 O3 0.27 %
Fe2 O3 (total) 0.06 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.69 %
Mg O 0.26 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.04 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.55 %

Vidraço de Moleanos

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário branco-acastanhado, grosseiramente calciclástico, pouco oolítico,
abundantemente bioclástico. 
Whitish-brown limestone, coarsely calciclastic and little oölitic, abundantly
bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District  Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish Prazeres de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Satisfatórias.
Fairly good.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 930 kg/cm2 (91 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 870 kg/cm2 (85 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 126 kg/cm2 (12.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2520 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 2.3 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 5.9 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 4.0 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico micrítico, algo esparítico (Biopelintraesparite). 
Micritic and somewhat spathized biocalciclastic limestone (Biopelintrasparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.07 %
Al2 O3 0.54 %
Fe2 O3 (total) 0.06 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.86 %
Mg O 0.10 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.07 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.60 %

Moca creme

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário bege, grosseiramente calciclástico e abundantemente bioclástico. 
Beige limestone, coarsely calciclastic and abundantly bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District  Santarém
Concelho / Municipality Santarém
Freguesia / Parish Alcanede 

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1140 kg/cm2 (112 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1110 kg/cm2 (109 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 56 kg/cm2 (5.5 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.0x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 4.6 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.
A resistência à flexão é afectada aleatoriamente pelas descontinuidades naturais da rocha
(estilólitos, etc.). 
The bending strength of this stone is randomly affected by its natural discontinuities (stylolites, etc.).

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Minerais argilosos / Clay minerals vest.
Óxidos ou hidróxidos de Fe / Iron oxides or hydroxides vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico muito esparitizado e fortemente tectonizado (Pelbiomicrite-
esparite). 
Fairly tectonized and very spathized calciclastic limestone (Pelbiomicrite-sparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.11 %
Al2 O3 0.18 %
Fe2 O3 (total) 0.09 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.54 %
Mg O 0.14 %
Na2 O 0.59 %
K2 O 0.09 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.79 %

Topázio

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de cor bege e grão fino, com laivos avermelhados irregulares, finos
veios calcíticos esbranquiçados e estilólitos, intensamente tectonizado e
recristalizado. 
Fine grained beige limestone, with irregular reddish veinings, thin calcitic
whitish veins and stylolites, fairly tectonized and recrystallized. 

Localização / Localization

Distrito / District          Santarém
Concelhos / Municipalities Santarém / Alcanena
Freguesias / Parishes Abrã / Monsanto

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1150 kg/cm2 (113 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 960 kg/cm2 (94 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 127 kg/cm2 (12.5 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.5 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.9 mm / 200 m
Capon 18.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.
A resistência à flexão é afectada aleatoriamente pelas descontinuidades naturais da rocha
(estilólitos, etc.). 
The bending strength of this stone is randomly affected by its natural discontinuities (stylolites, etc.).

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico muito esparitizado e parcialmente tectonizado (Pelbiomicrite-
esparite). 
Partially tectonized and very spathized calciclastic limestone (Pelbiomicrite-sparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.10 %
Al2 O3 0.67 %
Fe2 O3 (total) 0.08 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.79 %
Mg O 0.52 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.12 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.50 %

Alpinina 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de cor bege e grão fino, com estilólitos e finos veios calcíticos e
ferruginosos, tectonizado e intensamente recristalizado. 
Fine grained beige limestone, with stylolites and thin calcitic and ferruginous
veins, tectonized and fairly recrystallized. 

Localização / Localization

Distrito / District        Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish Alvados

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1070 kg/cm2 (105 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à flexão 52 kg/cm2 (5.1 MPa)
Bending strength

3. Resistência à flexão após ensaio de gelividade 37 kg/cm2 (3.6 MPa)
Bending strength after frost test

4. Densidade aparente 2680 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.3 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.7 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.9 mm / 200 m
Capon 18.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.
A resistência à flexão é afectada aleatoriamente pelas descontinuidades naturais da rocha
(estilólitos, etc.). 
The bending strength of this stone is randomly affected by its natural discontinuities (stylolites, etc.).

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Minerais argilosos / Clay minerals vest.
Óxidos ou hidróxidos de Fe / Iron oxides or hydroxides vest. 
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico fortemente tectonizado e muito esparitizado (Pelbiomicrite-
esparite). 
Fairly tectonized and very spathized calciclastic limestone (Pelbiomicrite-sparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.67 %
Al2 O3 0.44 %
Fe2 O3 (total) 0.11 % 
Mn O  < 0.02 %
Ca O 54.92 %
Mg O 0.48 %
Na2 O < 0.20 %
K2 O < 0.03 %
Ti O2 < 0.04 %
P. R. / L. O. I. 43.35 % 

Alpinina rosa Atlântida

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de cor bege rosada e grão fino, com estilólitos e finos veios
calcíticos e ferruginosos, intensamente recristalizado e tectonizado. 
Fine grained rosy-beige limestone, with stylolites and thin calcitic and
ferruginous veins, fairly tectonized and recrystallized. 

Localização / Localization

Distrito / District   Santarém
Concelho / Municipality Ourém
Freguesia / Parish Alburitel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.

Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1050 kg/cm2 (103 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1380 kg/cm2 (135 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 147 kg/cm2 (14.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm / 200 m
Capon 20.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biocalciclástico a bioconstruído muito esparitizado (Bioesparite-microsparite).
Very spathized calcibioclastic to biostromal limestone (Biosparite-microsparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.20 %
Al2 O3 0.41 %
Fe2 O3 (total) 0.02 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.54 %
Mg O 0.39 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.05 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.34 % 

Lioz

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino bege, grosseiro, bioclástico e calciclástico. 
Coarse beige microcrystalline limestone, bioclastic and calciclastic.

Localização / Localization

Distrito / District         Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Terrugem

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1330 kg/cm2 (130 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1290 kg/cm2 (127 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 100 kg/cm2 (9.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2660 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.6 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 1.7 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.6x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.4 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 30 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico esparitizado (Pelmicroeparite). 
Spathized calciclastic limestone (Pelmicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.74 %
Al2 O3 0.50 %
Fe2 O3 (total) 0.18 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.90 %
Mg O 0.24 %
Na2 O 0.03 %
K2 O 0.03 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.36 %

Vidraço de Ataíja creme 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário com tonalidade creme-acinzentada clara, finamente calciclástico. 
Light greyish-beige limestone, finely calciclastic.

Localização / Localization

Distrito / District Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish S. Vicente de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 900 kg/cm2 (88 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1060 kg/cm2 (104 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 105 kg/cm2 (10.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.4 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biogénico a bioconstruído muito esparitizado (Bioesparite).
Very spathized bioclastic to biostromal limestone (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.09 %
Al2 O3 0.46 %
Fe2 O3 (total) 0.02 % 
Mn O  0.00 % 
Ca O 55.86 %
Mg O 0.20 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.04 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.40 %

Lioz de Montemor

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino branco-rosado a creme-rosado com manchas
amareladas e elementos grosseiros, bioclástico a bioconstruído,
esparitizado e tectonizado.
Microcrystalline rosy-white to rosy-beige limestone, with yellowish spots
and coarse elements, bioclastic to biostromal, spathized and tectonized. 

Localização / Localization

Distrito / District        Lisboa
Concelho / Municipality Loures
Freguesia / Parish S.ta Maria de Loures

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1300 kg/cm2 (127 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1120 kg/cm2 (110 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 156 kg/cm2 (15.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.8 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~ 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário bioclástico a bioconstruído, muito esparitizado (Bioesparite).
Very spathized bioclastic to biostromal limestone (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.55 %
Al2 O3 0.18 %
Fe2 O3 (total) 0.05 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 54.21 %
Mg O 0.85 %
Na2 O 0.18 %
K2 O 0.07 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.80 %

Encarnadão “Chainette”

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino de tonalidade arroxeada com manchas
amareladas, bioclástico a bioconstruído, abundantemente fossílifero, com
estilólitos e muito esparitizado. 
Purplish microcrystalline limestone with pale yellowish spots, bioclastic to
biostromal, abundantly fossiliferous, with stylolites and very spathized,

Localização / Localization

Distrito / District    Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Terrugem

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1320 kg/cm2 (129 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1160 kg/cm2 (113 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 120 kg/cm2 (11.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.5 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.8x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.4 mm / 200 m
Capon 17.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 20-25 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico esparitizado, com zonas recristalizadas (Pelbiomicrosparite).
Spathized calciclastic limestone, with recrystallized zones (Pelbiomicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.65 %
Al2 O3 0.18 %
Fe2 O3 (total) 0.07 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.10 %
Mg O 0.30 %
Na2 O 0.14 %
K2 O 0.05 % 
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.48 %

Rosado de Ansião

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de tonalidade geral rosada com manchas amareladas e
pontuações dispersas, essencialmente calciclástico, esparitizado e com
veios muito finos de calcite.
Rosy limestone with yellowish stains and disperse fine spots, essentially
calciclastic, spathized and with very thin calcite veins.

Localização / Localization

Distrito / District   Leiria
Concelho / Municipality Ansião
Freguesia / Parish Santiago da Guarda

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1430 kg/cm2 (140 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1150 kg/cm2 (112 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 124 kg/cm2 (12.2 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.3x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.0 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário bioclástico esparitizado com zonas recristalizadas (Bioesparite).
Spathized bioclastic limestone with recrystallized zones (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.62 %
Al2 O3 0.00 %
Fe2 O3 (total) 0.14 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.70 %
Mg O 0.74 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.02 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.75 %

Encarnado da Pedra Furada

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino de cor geral encarnada com manchas salmonadas
ou amarelo-alaranjadas e elementos grosseiros, essencialmente
bioclástico, esparitizado, com zonas recristalizadas e estilólitos finos. 
Microcrystalline reddish limestone with some rosy-red or orange-yellow
spots and coarse elements, essentially bioclastic, spathized, showing
recrystallized zones and thin stylolites.

Localização / Localization

Distrito / District           Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Montelavar

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1070 kg/cm2 (105 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1020 kg/cm2 (100 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 133 kg/cm2 (13.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2690 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.4 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário bioclástico a bioconstruído muito esparitizado (Biopelesparite). 
Very spathized bioclastic to biostromal limestone (Biopelsparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.10 %
Al2 O3 0.18 %
Fe2 O3 (total) 0.04 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.60 %
Mg O 0.12 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.04 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.79 % 

Abancado

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino rosado, bioclástico a bioconstruído, abundantemente
fossilífero e esparitizado.
Rosy microcrystalline limestone, bioclastic to biostromal, abundantly
fossiliferous and spathized. 

Localização / Localization

Distrito / District  Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Terrugem

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 940 kg/cm2 (92 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1000 kg/cm2 (98 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 131 kg/cm2 (12.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.3 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.6 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário bioclástico a bioconstruído muito esparitizado (Bioesparite).
Very spathized bioclastic to biostromal limestone (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.35 %
Al2 O3 0.25 %
Fe2 O3 (total) 0.07 % 
Mn O  vest.
Ca O 55.27 %
Mg O 0.36 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.04 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.78 %

Encarnadão de Lameiras

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino rosado com vénulas rosa salmonado e elementos
grosseiros, bioclástico a bioconstruído, esparitizado e tectonizado. 
Rosy microcrystalline limestone with rosy-red small veins and coarse
elements, bioclastic to biostromal, spathized and tectonized.

Localização / Localization

Distrito / District    Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Terrugem

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 900 kg/cm2 (88 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1040 kg/cm2 (102 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 128 kg/cm2 (12.6 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.3 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out. 

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biocalciclástico a bioconstruído esparitizado (Bioesparite).
Spathized calcibioclastic to biostromal limestone (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.31 %
Al2 O3 0.48 %
Fe2 O3 (total) 0.02 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.49 %
Mg O 0.48 %
Na2 O 0.05 %
K2 O 0.07 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.25 %

St. Florient rose

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino bege e rosado, bioclástico e calciclástico, com
elementos grosseiros, esparitizado. 
Microcrystalline rosy and beige limestone, bioclastic and calciclastic, with
coarse elements and spathized.

Localização / Localization

Distrito / District     Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Terrugem

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 920 kg/cm2 (90 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1330 kg/cm2 (130 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 147 kg/cm2 (14.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.2 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário bioclástico a bioconstruído muito esparitizado (Bioesparite).
Very spathized bioclastic to biostromal limestone (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.14 %
Al2 O3 0.31 %
Fe2 O3 (total) 0.02 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.41 %
Mg O 0.24 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.04 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.40 %

Encarnadão

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino rosado, bioclástico a bioconstruído,
abundantemente fossilífero e esparitizado. 
Rosy microcrystalline limestone, bioclastic to biostromal, abundantly
fossiliferous and spathized. 

Localização / Localization

Distrito / District Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Terrugem

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 920 kg/cm2 (90 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1260 kg/cm2 (124 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 120 kg/cm2 (11.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2710 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.6 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 1.7 %

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

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.1 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 58 %
Dolomite / Dolomite ~ 42 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcito-dolomítico biocalciclástico, essencialmente micrítico e com oncólitos
(Biopeldolomicrite).
Calcibioclastic calcitic-dolomitic limestone, essentially micritic and with oncolites
(Biopeldolomicrite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.48 %
Al2 O3 1.55 %
Fe2 O3 (total) 0.18 % 
Mn O  vest.
Ca O 43.99 %
Mg O 9.25 %
Na2 O 0.10 %
K2 O 0.06 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 44.70 %

Brecha avermelhada

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de tonalidade avermelhada com zonas acinzentadas, de aspecto
brechóide, calciclástico e bioclástico, com oncólitos. 
Reddish limestone with greyish spots and breccious appearance,
calciclastic and bioclastic, with oncolites.

Localização / Localization

Distrito / District         Faro
Concelho / Municipality S. Brás de Alportel
Freguesia / Parish S. Brás de Alportel

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1440 kg/cm2 (141 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1120 kg/cm2 (110 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 142 kg/cm2 (13.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2670 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.4 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 1.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.4x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.8 mm / 200 m
Capon 20.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 50-55 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 94 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~ 6 %
Quartzo e óxidos de Fe / Quartz and iron oxides vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biocalciclástico com zonas de microesparite suja (Bioesparite).
Calcibioclastic limestone with dirty microsparitic zones (Biosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.59 %
Al2 O3 0.25 %
Fe2 O3 (total) 0.37 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.02 %
Mg O 1.29 %
Na2 O 0.07 %
K2 O 0.02 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.22 %

Amarelo de Negrais

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino amarelo dourado, calciclástico e bioclástico, com
elementos grosseiros e levemente tectonizado. 
Microcrystalline golden-yellow limestone, calciclastic and bioclastic, with
coarse elements and slightly tectonized.

Localização / Localization

Distrito / District  Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Almargem do Bispo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1360 kg/cm2 (133 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1210 kg/cm2 (119 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 112 kg/cm2 (11.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2620 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 1.8 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 4.7 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 7.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.8 mm / 200 m
Capon 20.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 45-50 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Dolomite / Dolomite ~ 72 %
Calcite / Calcite ~ 28 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário bioclástico dolomito-calcítico, com esparite e zonas recristalizadas
(Biodoloesparite).
Bioclastic dolomitic-calcitic limestone, spathized and with recrystallized zones
(Biodolosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.07 %
Al2 O3 0.62 %
Fe2 O3 (total) 0.11 % 
Mn O  vest.
Ca O 37.35 %
Mg O 15.60 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.07 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 46.05 %

Brecha de Sto António

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário acinzentado a castanho-claro com manchas douradas e zonas
recristalizadas, de aspecto brechóide e tectonizado. 
Greyish limestone with golden spots and recrystallized zones, of breccious
appearance and tectonized.

Localização / Localization

Distrito / District      Leiria
Concelho / Municipality Porto de Mós
Freguesia / Parish S. Bento

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.

Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 750 kg/cm2 (74 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 490 kg/cm2 (48 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 70 kg/cm2 (6.9 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2380 kg/m3 a)
Apparent density

5. Absorção de água à pressão atmosférica 2.4 %  b)
Water absorption at atmospheric pressure

6. Porosidade aberta 5.5 %  c)
Open porosity

7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.8x10-6/ºC
Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)

8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance
Amsler-Laffon 5.3 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 45 cm
Impact test: minimum fall height

Observações / Notes
Valores extremos registados: a) 2270 / 2510 kg/m3
Recorded extreme values: b) 0.7 / 4.1 %

c) 1.9 / 9.4 %
No final de 25 ciclos de gelo-degelo os provetes não revelaram qualquer alteração na cor nem na
estrutura; verificou-se, porém, desprendimento de algumas partículas de rocha 
No colour or structural changes on the samples were noticed after the 25 freeze-thawing cycles
carried out. However, the loosening of some stone particles has been observed.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Minerais argilosos / Clay minerals ~ 1 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Tufo calcário bioclástico a bioconstruído, micrítico e algo esparitizado
(Biomicriteesparite). 
Bioclastic to biostromal limestone tufa, micritic and somewhat spathized
(Biomicritesparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 2.77 %
Al2 O3 0.25 %
Fe2 O3 (total) 0.17 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 52.29 %
Mg O 0.67 %
Na2 O 0.51 %
K2 O 0.14 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.22 %

Travertino

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Tufo calcário bege-acastanhado, grosseiro, com aspecto concrecionado. 
Coarse brownish-beige limestone tufa, with concretionary appearance.

Localização / Localization

Distrito / District           Coimbra
Concelho / Municipality Condeixa-a-Nova
Freguesia / Parish Condeixa-a-Velha

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 640 kg/cm2 (63 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 690 kg/cm2 (68 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 98 kg/cm2 (9.6 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2680 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.3 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.7 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.7x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.5 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35-40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 98 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Minerais argilosos e outros / Clay minerals and other ~ 2 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Conglomerado calcário com micrite e esparite suja (Intramicriteesparite).
Limestone conglomerate with micrite and dirty sparite (Intramicritesparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.73 %
Al2 O3 0.43 %
Fe2 O3 (total) 0.13 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.67 %
Mg O 0.68 %
Na2 O 0.02 %
K2 O 0.04 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.57 %

Brecha Portuguesa

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Conglomerado calcário composto por elementos sub-arredondados
amarelo-acastanhados, cinzentos e negros de diferentes calibres,
aglutinados por um cimento carbonatado. 
Limestone conglomerate composed by subrounded brownish-yellow,
greyish and blackish elements of different sizes, bound by a carbonated
cement.

Localização / Localization

Distrito / District    Lisboa
Concelho / Municipality Alenquer
Freguesia / Parish Ota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1350 kg/cm2 (133 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1290 kg/cm2 (127 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 130 kg/cm2 (12.7 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2690 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.5x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 1.2 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 95 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~5 %

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico com micrite, esparite e zonas recristalizadas (Intramicriteesparite).
Calciclastic limestone with micrite, sparite and recrystallized zones (Intramicritesparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.14 %
Al2 O3 0.23 %
Fe2 O3 (total) 0.07 % 
Mn O  vest.
Ca O 53.33 %
Mg O 1.81 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.05 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.35 %

Brecha pérola

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário acinzentado, levemente nacarado e com laivos rosados, de
aspecto brechóide, calciclástico, com zonas de calcite recristalizada. 
Calciclastic greyish limestone, slightly nacred and with rosy small veins,
showing breccious appearance and recrystallized calcite zones. 

Localização / Localization

Distrito / District  Faro
Concelho / Municipality Olhão
Freguesia / Parish Moncarapacho

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1050 kg/cm2 (103 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1330 kg/cm2 (130 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 125 kg/cm2 (12.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.1 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.4 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.6x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.5 mm / 200 m
Capon 21.0 mm

9. Resistência ao choque por impacto: 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biocalciclástico a bioconstruído muito esparitizado (Bioesparite-microsparite).
Very spathized calcibioclastic to biostromal limestone (Biosparite-microsparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.12 %
Al2 O3 0.44 %
Fe2 O3 (total) 0.04 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.58 %
Mg O 0.32 %
Na2 O 0.04 %
K2 O 0.02 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.40 %

Lioz Azulino

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário microcristalino cinzento-azulado, bioclástico e calciclástico, com
elementos grosseiros, esparitizado e com zonas recristalizadas. 
Bluish-grey microcrystalline limestone, bioclastic and calciclastic, with
coarse elements, spathized and with recrystallized zones.

Localização / Localization

Distrito / District           Lisboa
Concelho / Municipality Sintra
Freguesia / Parish Montelavar

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1650 kg/cm2 (162 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1570 kg/cm2 (154 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 105 kg/cm2 (10.3 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2680 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.4 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.9 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.6 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais  essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~99 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo / Quartz vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calciclástico esparitizado (Pelmicrosparite). 
Spathized calciclastic limestone (Pelmicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.05 %
Al2 O3 0.88 %
Fe2 O3 (total) 0.15 % 
Mn O  vest.
Ca O 54.31 %
Mg O 0.26 %
Na2 O 0.02 %
K2 O 0.07 % 
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 42.95 %

Vidraço de Ataíja azul

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário cinzento e cinzento-azulado, finamente calciclástico.
Grey and bluish-grey limestone, finely calciclastic.

Localização / Localization

Distrito / District      Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish S. Vicente de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Razoáveis.
Fair.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1690 kg/cm2 (166 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1650 kg/cm2 (162 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 147 kg/cm2 (14.4 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2650 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.8 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 2.1 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 3.7 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 25 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 100 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário biocalciclástico com esparite e nódulos de calcite (Pelbiointraesparite/
intrabiopelesparite). 
Calcibioclastic limestone with sparite and calcitic nodules (Pelbiointrasparite/
intrabiopelsparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.50 %
Al2 O3 0.51 %
Fe2 O3 (total) 0.60 % 
Mn O  0.00 %
Ca O 55.58 %
Mg O 0.06 %
Na2 O 0.06 %
K2 O 0.00 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 41.87 %

Azul Moleanos

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário creme-acinzentado a cinzento-azulado, grosseiramente
calciclástico e bastante bioclástico, pouco oolítico, com nódulos calcíticos
e esparite abundante. 
Greyish-beige to bluish-grey limestone, coarsely calciclastic anb fairly
bioclastic, little oölitic, with calcitic nodules and abundantly spathized.

Localização / Localization

Distrito / District         Leiria
Concelho / Municipality Alcobaça
Freguesia / Parish Prazeres de Aljubarrota

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1170 kg/cm2 (114 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1230 kg/cm2 (120 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 133 kg/cm2 (13.0 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2700 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.2 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.7 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 5.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.2 mm / 200 m
Capon n. d.

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 77 %
Dolomite / Dolomite ~ 23 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
---

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcito-dolomítico biocalciclástico, com esparite (Pelbiodolomicrosparite).
Calcibioclastic calcitic-dolomitic limestone, with sparite (Pelbiodolomicrosparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 0.90 %
Al2 O3 0.60 %
Fe2 O3 (total) 0.35 % 
Mn O  vest.
Ca O 48.71 %
Mg O 5.12 %
Na2 O 0.08 %
K2 O 0.16 %
Ti O2 vest.
P. R. / L. O. I. 43.90 %

Brecha acinzentada

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário acinzentado com manchas douradas e avermelhadas, de aspecto
brechóide, bioclástico, por vezes calciclástico, com oncólitos. 
Greyish limestone with golden and reddish spots, bioclastic, at times
calciclastic, with breccious appearance and oncolites.

Localização / Localization

Distrito / District      Faro
Concelho / Municipality Tavira
Freguesia / Parish Sta Catarina da Fonte do Bispo

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1500 kg/cm2 (147 MPa)
Compression strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1500 kg/cm2 (147 MPa)
Compression strength after frost test

3. Resistência à flexão 150 kg/cm2 (14.8 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2640 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.5 %

Water absoption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 1.2 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 3.1x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.6 mm / 200 m
Capon 20.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 93 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Dolomite / Dolomite ~ 3%
Quartzo, feldspato, fluorite (?) e óxidos de ferro /
/ Quartz, feldspar, fluorite (?) and iron oxides ~ 4%

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico, micrítico e esparítico (Intramicrobiopelesparite).
Micritic and sparitic biocalciclastic limestone (Intramicrobiopelsparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.78 %
Al2 O3 0.87 %
Fe2 O3 (total) 0.60 % 
Mn O  < 0.05 %
Ca O 51.42 %
Mg O 1.31 %
Na2 O 0.18 %
K2 O 0.16 %
Ti O2 < 0.10 %
S O3 0.87 %
P. R. / L. O. I. 42.53 %

Azul Valverde

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário cinzento-azulado com  pequenas manchas dispersas de tonalidade
mais clara e elementos grosseiros, calciclástico e pouco bioclástico.
Bluish-grey limestone, with some disperse small stains of lighter tonality
and coarse elements, calciclastic and little bioclastic.

Localização / Localization

Distrito / District     Santarém
Concelho / Municipality Santarém
Freguesia / Parish Alcanede 

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Características físico-mecânicas / Physico-mechanical characteristics

1. Resistência à compressão 1430 kg/cm2 (140 MPa)
Compressive strength

2. Resistência à compressão após ensaio de gelividade 1300 kg/cm2 (127 MPa)
Compressive strength after frost test

3. Resistência à flexão 205 kg/cm2 (20.1 MPa)
Bending strength

4. Densidade aparente 2690 kg/m3

Apparent density
5. Absorção de água à pressão atmosférica 0.3 %

Water absorption at atmospheric pressure
6. Porosidade aberta 0.5 %

Open porosity
7. Coeficiente de dilatação linear térmica (valor máximo) 4.9x10-6/ºC

Thermal linear expansion coeffcient (maximum value)
8. Resistência ao desgaste / Abrasion resistance

Amsler-Laffon 2.3 mm / 200 m
Capon 19.5 mm

9. Resistência ao choque por impacto: altura mínima de queda 35-40 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 freeze-thawing cycles
carried out.

Microscopia / Microscopic features

Minerais essenciais / Essential minerals
Calcite / Calcite ~ 94 %
Dolomite / Dolomite ~ 6 %

Minerais acessórios / Accessory minerals
Quartzo e óxidos de Fe / Quartz and iron oxides vest.

Descrição microscópica / Microscopic description
Calcário calcibioclástico com micrite suja e alguma esparite (Pelintrabiomicriteesparite).
Biocalciclastic limestone with dirty micrite and some sparite (Pelintrabiomicritesparite).

Análise química / Chemical analysis

Si O2 1.16 %
Al2 O3 0.59 %
Fe2 O3 (total) 0.63 % 
Mn O  vest.
Ca O 50.74 %
Mg O 2.52 %
Na2 O 0.24 %
K2 O 0.17 %
Ti O2 0.00 %
P. R. / L. O. I. 43.04 %

Cinzento azulado 

Descrição macroscópica / Macroscopic description

Calcário de cor cinzenta-azulada com manchas ou concreções castanho-
claras e pontuações negras dispersas, essencialmente calciclástico e com
raras zonas espatizadas.
Bluish-grey limestone with light brown spots or nodules and disperse
blackish fine spots, essentially calciclastic and with rare spathized zones.

Localização / Localization

Distrito / District         Lisboa
Concelho / Municipality Cascais
Freguesia / Parish Cascais

Reservas disponíveis / Reserves available 

Pequenas.
Little.

O Laboratório do INETInovação garante que os elementos constantes desta ficha transcrevem os resultados dos estudos efectuados e autoriza que a mesma seja utilizada como CERTIFICADO DE
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, desde que exibida na íntegra e acompanhada de uma amostra do tipo litológico em apreço.
The INETInovation Laboratory certifies that these data refer to studies carried out on this stone 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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Lista de empresas portuguesas exploradoras e/ou transformadoras de mármores e calcários

Nº Empresas Endereços Actividade
Principal

1 A. F. – MÁRMORES DE VILA VIÇOSA, LDA Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 1 – Stº Amaro de Oeiras - 2780-337 Oeiras Exploração
Tel.  214  430  277  Fax — Transformação

2 A. L. A. DE ALMEIDA, LDA Portela - Ap. 80 – 7160-999 Vila Viçosa Transformação
ala-almeida@clix.pt Tel.  268  881  056  Fax  268  881  055

3 A. M. SANTOS, LDA EN 9, km 18 – Ap. 31 - Fervença - 2716 Pero Pinheiro Codex Transformação
. Tel.  219  271  866/219  271  849  Fax  219  271  544

4 A. NEVES & CORREIA, LDA Av. Conde Margaride, Ap. 257- 4801-911 Guimarães Transformação
info@neves.com Tel.  253  412  664  Fax  253  412  665

5 A. S. MÁRMORES DE EXPORTAÇÃO, LDA Rua da Cooperativa, 3 - S. Romão – 2410-265 Leiria Transformação
asmarmores@mail.telepac.pt Tel.  244  832  285  Fax  244  813  895

6 A MARMORISTA - ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO FONSECA, LDA Rua de Penouços, 14 - Nogueira - 4700 Braga Transformação
Tel.  253  683  280  Fax  253  685  793

7 AIREMÁRMORES – EXTRACÇÃO DE MÁRMORES, LDA Poço da Chainça, Ap. 72, 2481-901 Porto de Mós Exploração
geral@airemarmores.pt Tel.  262  508  501/262  508  502  Fax  262  508  506 Transformação

8 ALANDROMAR - TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES, LDA Herdade do Magarreiro – Ap. 46 - 7250-999 Alandroal Exploração
alandromar@mail.telepac.pt Tel.  268  440  020  Fax  268  449  292 Transformação

9 ALBERTO JOAQUIM BANZA DOS ANJOS Rua Bernardo Rodrigues Passos, Lt. 5 - 1.º Esq. - 8150 –120 S. Brás de Alportel Exploração
Tel.  289 843  143  Fax  289  843  143

10 ALEXANDRE & MAXIMIANO, LDA EN 9 – km 18,4 - Fervença - Ap. 13 - 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
info@am-marmores.com Tel.   219  270  401/219  671  272   Fax   219  279  763 Transformação
almax@netc.pt

11 ALEXANDRINO PAIS LEITÃO, LDA Av. Aviação Portuguesa, 84, Lameiras - 2715-020 Pero Pinheiro Exploração
apleitaolda@mail.telepac.pt Tel.  219  687  350  Fax  219  687  359 Transformação

12 ALFREDO ANTUNES FLOR, LDA Av. Salgueiro Maia, 1117 - Abóboda – 2785-501 S. Domingos de Rana Transformação
Tel.  214  440  949/214  450  180  Fax  214  450  180

13 ALFREDO VICENTE JULIÃO & FILHO, LDA Travessa da Ouressa – Morelena – 2715 Pero Pinheiro Transformação
Tel. 219  270  124  Fax  219  279  741

14 AMIA PORTUGUESA - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua Dr. Couto Jardim, 26 - 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  899  148 Fax  268  899  783

15 AMÉRICO DE OLIVEIRA, LDA Av. Jaime Cortesão, 148 – 2910 Setúbal Transformação
Tel. 265  522  871  Fax —

16 AMOET - SOCIEDADE DE MÁRMORES, SA Rua Paio Peres Correia, 10 – 1900-364 Lisboa Exploração
Tel.  218  160  260   Fax  218  160  269 Transformação

17 ÂNGELO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES & Cª, LDA Rua Cordeiro, 42 - Dume – 4700-056 Braga Transformação
marmoresdume@clix.pt Tel.  253  607  090  Fax  253  607  099

18 ANTÓNIO BENTO & IRMÃOS, LDA Marinha - 2480 Porto de Mós Exploração
bentoslda@sapo.pt Tel.  244  402  341/244  450  257/244  402  062  Fax — 

19 ANTÓNIO BENTO VERMELHO Ap. 9 - Olival à Biquinha -  7160-999 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  980  893/268  980  159  Fax  268  980  893 Transformação

20 ANTÓNIO FIRMINO BAPTISTA & IRMÃO, LDA Zona Industrial da Pedrulha – Ap. 8079 – 3021-901 Coimbra Transformação
mafbi@mafbi.com Tel.  239  826  519/239  842  774/239  842  725  Fax  239  493  664

21 ANTÓNIO GALEGO & FILHOS - MÁRMORES, LDA Lugar das Janelas, Ap. 2 - 7160-998 Bencatel Exploração
antonio.galego@mail.telepac.pt Tel.  268 400  110  Fax  268 408  040 Transformação

22 ANTÓNIO JOAQUIM ROSADO MOCHO Lugar de Cabanas,  Bencatel - 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  408  146   Fax  268  408  287 Transformação

23 ANTÓNIO MANUEL P. CAVACO & HERDEIROS, LDA Av. 25 de Abril, 16 – 7150-109 Borba Exploração
Tel.  268  894  267  Fax  268  890  566 Transformação

24 ANTÓNIO MATIAS DA ROCHA & IRMÃOS, LDA Fação - 2715 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270 112  Fax  219  270  112 Transformação



25 ANTÓNIO MAXIMIANO DUARTE CLARO, LDA Rua Visconde D’Asseca, 27 – RAL – 2710-Sintra Transformação
Tel.  268  881  183  Fax  268  881  183

26 ANTÓNIO MOCHO, LDA EN 254, Bencatel – 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  400  100  Fax  268  408  287 Transformação

27 ANTÓNIO MOREIRA RATO & FILHOS, LDA Largo Vitorino Damásio, 3 - 3º E - 1200 Lisboa Transformação
Tel.  213  973  315  Fax  213  961  430

28 ANTÓNIO PAULINO & FILHOS, LDA Rua Industrial, Lt. 2 – 7200 Reguengos de Monsaraz Transformação
mgpaulinos@hotmail.com Tel.  266  502  679  Fax  266  503  194 o

29 ANTÓNIO VIEIRA MARQUES Rua Fonte Caldeireira, Ap. 73 - 2496 Fátima Codex Exploração
Tel.  249  532  483/249  532  473  Fax  249  532  528

30 ARLINDO ANASTÁCIO CORDEIRO, LDA Poço da Chainça, Ap. 72  -  2481 Porto de Mós Codex Exploração
Tel.  244  402  985   Fax  244  403  244

31 ARMANDO DUARTE, LDA Rua Mário Dionísio, 2 –  2796-957 Linda-a-Velha Exploração
Tel.  214  158  280  Fax  214  142  647

32 ARTANGOLA - AUGUSTO SACRAMENTO ALVES PEREIRA, LDA Rio Côvo, Santa Eulália – 4755-481 Barcelos Transformação
artangola@netc.pt Tel.  252  961  493  Fax  252  961  849

33 ARTEBETÃO – BETÃO & ROCHAS, SA Feuteira – Mondrões – 5001-910 Vila Real Transformação
Tel.  259  309  260  Fax  259  309  266

34 ASUBSOLO - SOC. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA L. Gen. Godinho, 9 - 1ºE - Rossio ao Sul do Tejo - 2200 Abrantes Exploração
Tel.  268  449  386  Fax  268  449  340

35 AURIMÁRMORE - OFIC. MEC. DE MÁRM. E CANTARIAS, LDA EN 10, Cajados -  2965-554 Águas de Moura Exploração
aurimarmore@aurimarmore.com Tel.  265  938  250  Fax  265  938  255 Transformação

36 AVIMAR, LDA Rua Fonte Caldeireira, Ap. 73 - 2496 Fátima Codex Exploração
Tel.  249  532  473/249  539  090  Fax  249  532  528 Transformação

37 BALHICO E FILHOS, LDA Rua da Paz, Lt. 37 – Quinta Augusta – Ap. 12 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  999  276  Fax —

38 BARBOSA, GOMES & SILVA, LDA Goja, Merelim – S. Pedro – 4700-855 Braga Transformação
Tel.  253  621  870  Fax  253  621  870

39 BARDEIRAS - MÁRMORES E GRANITOS DE PORTUGAL Av. Nova, 2 - 7045 Vimieiro Exploração
Tel.  266 467  000  Fax  266 467  494

40 BARREIRO SANTOS E NOGUEIRA, LDA Estrada 5 de Outubro - Pé da Pedreira  - 2025-161 Alcanede Exploração
Tel.  243  400  201  Fax  243  400  261

41 BARROS, BERNARDINO & JESUS, LDA Carrascosas - 3240-208 Ansião Exploração
Tel.  236 679  787  Fax —

42 BCM – EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES, LDA EN 4, km 152 - Arcos - 7100 Estremoz Exploração
Tel.  268  800  070  Fax  268  800  072

43 BENTEL - SOC. EXTRACTIVA DE MÁRMORES, LDA Rua do Lagar Novo – Serro Ventoso – 2480-211 Porto de Mós Exploração
bentel@mail.telepac.pt Tel.  244  459  020  Fax  244  459  029 

44 BETO MARQUES Ap. 295 - 9600 Ribeira Grande Exploração
Tel.  296  636  486  Fax  296  636  486

45 BIQUIMAR, INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Zona Industrial – Ap. 24 - 7150-999 Borba Transformação
biquimar@biquimar.com Tel.  268  800  060  Fax  268  800  069
biquimar@mail.telepac.pt

46 BRECHAL – MÁRM. E BRECHAS ALGARVE, SA (G. MARCEPOR) Estiveira, 8500 –125 Mexilhoeira Grande Exploração
brechal@mail.telepac.pt Tel.  282  960  120  Fax  282  960  129 Transformação

47 C. MATA EXPORT –  MÁRMORES E GRANITOS, LDA Casais Robustos – Ap. 67 – 2396-909 Minde Exploração
cmata@cmataexport.com Tel.  249  890  652/249  890  636   Fax  249  890  660 Transformação

48 CALEMAR – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Av. 25 de Abril, 1-1º Dto – 7160-221 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  408  096  Fax  268  408  095

49 CAMINUS – LAREIRAS DE POMBAL, LDA Rua de Leiria, 98 – 3100-437 Pombal Transformação
caminus@mail.telepac.pt Tel.  236  209  250  Fax —  

50 CANDIPEDRA – MÁRMORES DA SERRA DOS CANDEEIROS, LDA Largo do Rossio, 23 – Ap. 5 - 2480-919 Porto de Mós Exploração
candipedra1@clix.pt Tel.  244  403 322/244  450  045  Fax  244  403  223



51 CARAPINHA & ANSELMO, LDA Zona Industrial, Lt. 54 - 7150 Borba Transformação
Tel.  268  890  544  Fax  268  890  544

52 CARFEMA - SOC. TECN. DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA Casais Robustos - 2396 Minde Codex Exploração
Tel.  249  890  652  Fax  249  890  660

53 CASINHAS ANTUNES, LDA EN 9, 31 - Fação - 2715-864 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270  014  Fax  219  671  410 Transformação

54 CIPRIANO G. VISTAS & LEONEL VISTAS, LDA Rua Joaquim da Silva Vistas - Morelena – 2715-039 Pero Pinheiro Transformação
Tel.  219  270  129  Fax  219  279  977

55 CRIMÁRMORES Quinta do Prior - 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  881  350  Fax — 

56 COCHICHO, LDA Av. 25 de Abril, 2, 4º Dto. – 7160-221 Vila Viçosa Exploração
cochicho.lda@mail.telepac.pt Tel.  268  980  297  Fax  268  980  769

57 COMÁRMORE - COMÈRCIO E EXTRACÇÃO DE MÁRMORE, LDA Herdade da Vigária, Ap. 6 - Bencatel - 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  408  128  Fax  268  408  201

58 COSTA & IRMÃO, LDA Rua de Aveiro –  3050-420 Pampilhosa Transformação
Tel.  231  202  735  Fax  231  204  654

59 CROL - CATARINOS - ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Rua Manuel Ferreira da Silva - 2025 Alcanede Exploração
Tel.  243  408  718/243  400  446  Fax  243  408  718 Transformação

60 CURVOMÁRMORES, LDA Zona Industrial - 7150 Borba Transformação
Tel.  268  894 137/268 891  829  Fax  268  891  830

61 DANI - MÁRMORES, S.A Quinta dos Machados, Lt. 23 – 2860-190 Moita Exploração
info@danimarmores.pt Tel.  212  808  313  Fax  212  808  312 Transformação

62 DECORMAR - SOC. TRANSF. MÁRMORES E GRANITOS, LDA Matos, Ap. 16 - 3091-201 Marinha das Ondas Transformação
geral@decormar.com Tel.  233  955  010  Fax  233  955  019

63 DIMPOMAR - ROCHAS PORTUGUESAS, LDA Herdade da Vigária – Bencatel - Ap. 6 - 7160-999 Vila Viçosa Exploração
dimpomar@dimpomar.com Tel.  268  408  128  Fax  268  408  201 Transformação

64 DOMINGOS GENTIL MIRANDA GALRÃO Lg. dos Serrados, 3 - Negrais – 2715-345 Almargem do Bispo Transformação
Tel.  219  670  770  Fax  219  670  770

65 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 

66 DOMINGOS RAPOSO VICENTE Ap. 86 – 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  279  108  Fax  219  279  108

67 DOMINGOS VALENTIM P. INÁCIO, LDA Estrada da Maceira – 2715-123 Pero Pinheiro Transformação
vipmarble@mail.telepac.pt Tel.  219  270  225  Fax  219  279  765

68 EDUARDO MARQUES & ROSA, LDA Valinho de Fátima - 2495-661 Fátima Transformação
eduardomarquesrosa@clix.pt Tel.  249  521  179  Fax  249  521  684

69 EMPREMAR - EMP. DE MÁRM. E GRAN. DE FÂNZERES, LDA Trav. do Seixo, 376 - Fânzeres - 4420 Gondomar Transformação
Tel.  224  806  164/224  805  315  Fax  224  804  671

70 EMPRESA DE GRANITOS POLIDOS E CANTARIAS, LDA Rua do Monte da Estação, 288 –  4349-021 Porto Exploração
joaquimgomes@granipor.pt Tel.  225  379  215  Fax  225  373  787 Transformação

71 EPO - EMPREENDIMENTOS DE PEDRAS ORNAMENTAIS, SA Rua do Salitre, 142 - 1200 Lisboa Exploração
Tel.  213  881 254  Fax  213  883  951

72 ESMAR – MÁRMORES, LDA Zona Industrial, Lts 115/119, Ap. 152 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  889  370  Fax  268  889  379 Transformação

73 ETMA - EMP. DE TRANSF. DE MÁRMORES DO ALENTEJO, SA Lugar das Cabanas, Ap. 27 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
etma.solubema@mail.telepac.pt Tel.  268  887  100  Fax  268  408  012 Transformação

74 EUGÉNIO & GALEGO, LDA Rua Gen. Humberto Delgado, 153 – 7160-050 Bencatel Exploração
Tel.  268  409  193  Fax  268  409  689 Transformação

75 EUGÉNIOS - COM. E IND. MÁRMORES E LAREIRAS, LDA Casal do Carvalho – 2475 Benedita Transformação
Tel.  262 929  147  Fax  262  929  096

76 EURICO DA GLÓRIA ANTÓNIO, LDA Pateiro – Parchal – 9400-654 Lagoa Transformação
Tel.  282  425  288  Fax  282  426  993

77 EUROSTONE, LDA Zona Industrial do Alto dos Bacelos – 7150 Borba Transformação 
Tel.  268  841  453  Fax  268  841  426



78 EXTRARÚSTICO, LDA EN 1, km 90 – Covão do Milho - 2460 Turquel Exploração
Tel.  262  918  285  Fax  262  919  508 Transformação

79 EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA Av. Marquês de Pombal, 247 - Morelena – 2715-055 Pero Pinheiro Exploração 
efa.lda@iol.pt Tel.  219  279  797  Fax  219  279  705 Transformação
efa.lda@mail.telepac.pt

80 FABRIMAR – INDÚSTRIA DE ROCHAS E EQUIPAMENTOS, SA Av. Lusíadas, Ed. Fabrimar – Matos Cheirinhos - 2785-320 S. Domingos de Rana Exploração
fablisboa@mail.telepac.pt Tel.  214  449  700   Fax  214  449  796/214  449  797 Transformação

81 FACN - FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CONST. DO NORDESTE, LDA Bº de S. Martinho - 5370-561 Mirandela Transformação
facn@mail.telepac.pt Tel.  278  265  817  Fax  278  265  217

82 FAMA - FÁBRICA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA Lugar da Granda, Barcelos - 4755-532 Várzea Transformação
geral@famagranitos.com Tel.  253  831  734/253  821  442   Fax  253  821  441

83 FARPEDRA - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, LDA Rua Cavadinha, 6 - Moleanos – Ap. 254 - 2460-615 Alcobaça Exploração
farpedra@netc.pt Tel.  262  505  100  Fax  262  505  101

84 FERMARGA - MÁRMORES E GRANITOS, SA 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

85 FERRARIAS, LDA Rua da Liberdade - 2480-136 S. Bento - Porto de Mós Exploração
Tel.  243 400  703  Fax  243  400  739 Transformação

86 FIGALJOR - IND. E COM. DE GRANITOS E MÁRMORES, LDA Ap. 1 - 2715-097 Pero Pinheiro Exploração
geral.pp@figaljor.pt Tel.  219  279  914/219  279  889/219  279  552  Fax  219  672  724 Transformação

87 FILIPEDRA - INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Carril - 2025 Alcanede Exploração
Tel.  243  400  737/243  400  484  Fax  243  400  877

88 FILIPES - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua das Piçarras, Maceira - 2716 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270  517/219  671  650  Fax  219  271  200

89 F. J. COCHICHO & FILHO, LDA Fonte da Moura – Pardais - 7160-356  Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  449 268/268  881  321   Fax  268  999  593 Transformação

90 FLÁVIO & ALMEIDA, LDA Lugar de Sentiães – 4800-435 Gonça - Guimarães Transformação
Tel.  253  551  770  Fax  253  552  330

91 FLORIVAL ROCHA - MÁRMORES, LDA Alto da Portela - Conceição - Ap. 62 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  881 347 Fax  268  881  381

92 FONSECA & FONSECA, LDA EN 125 - Sítio do Rogel – 8365-028 Alcantarilha - Armação de Pera Transformação
Tel.  282  322  148  Fax  282  322  194

93 FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS Rua Fonte da Pedrinha – 2705-863 Terrugem - Sintra Exploração
pregoefilhos@clix.pt Tel.  219  618  877  Fax  219  618  447

94 FRANCISCO LOPES BAPTISTA, SA (GRUPO MARCERPOR) Ap. 3 - 7160- 999 Vila Viçosa Exploração
marcerpor@mail.telepac.pt Tel.  268  980  351  Fax  268  980  712 Transformação

95 FRANCISCO RODRIGUES CANTEIRO Vale Serves, Cx. Postal 340 A – Ferreiras – 8200-569 Albufeira Exploração
Tel.  268  980  351  Fax  268  980  712

96 FRANCISCO DO ROSÁRIO FRAZÃO Rua S. João - Ap. 4 - 2025-999 Alcanede Exploração
f.r.frazao@mail.telepac.pt Tel.  243  400  599   Fax  243  408  387

97 FRAZÃO – MÁRMORES E ROCHAS DE ALCANEDE, LDA Rua de S. Pedro, s/n – Ap. 4 – 2025-999 Alcanede Exploração
grupofrazao@oninet.pt Tel.  243  400  599  Fax  243  408  387 Transformação

98 GALPEDRAS - IND. TRANSF. DE PEDRAS DE PORTUGAL, LDA Lugar da Breia - Cardielos - 4900 Viana do Castelo Transformação
Tel.  258 830 472/258  830  452  Fax  258  831  365

99 GASPARES - EXT. E TRANS. DE MÁRMORES, LDA Pé da Pedreira - 2025 Alcanede Exploração
Tel.  243  408  530  Fax  243  408  530 Transformação

100 GEOPEDRA – SOC. COM. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Cruz dos Meninos, Ap. 311 – 7104-909 Estremoz Exploração
Tel.  268  324  291  Fax  268  324  291

101 GERMANO & CORDEIRO, LDA EN 1 – Moleanos – 2460-615 Alcobaça Exploração
germanoecordeiro@sapo.pt Tel.  262  502  225/262  505  440  Fax  262  502  228 Transformação

102 GONDOGRAM GRANITOS, LDA Lugar da Cruz - Sanfins - 4590 Paços de Ferreira Transformação
Tel.  255  964  566  Fax  255  861  561

103 GRAMINHO - GRANITOS DO MINHO, LDA Alto de Airão – Ap. 401 - 4805-494 S. João Baptista Airão - Guimarães Transformação
graminho@portugalmail.pt Tel.  252  990  360  Fax  252  991  318

104 GRANBEIRA - SOC. EXPL. E COM. DE GRANITOS, SA Dade – 3510-583 Couto de Baixo - Viseu Exploração
granbeira@grupovisabeira.pt Tel.  232  990  210  Fax  232  997  107 Transformação



105 GRANETOS - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Mira d’Aire - 2390 Minde Exploração
Tel.  249  840  163/ 249  840  617/ 249  840  579   Fax  249  840  789 Transformação

106 GRANICENTRO - SOC. COM. DE  MÁRM. E GRANITOS, LDA Casal da Amieira – Ap. 201 - 2440-901 Batalha Transformação
granicentro@granicentro.pt Tel.  244  765  217/244  765  526  Fax  244  765  529

107 GRANIMÁRMORES - MANUEL G. & FILHOS, LDA Santa Maria de Geraz do Lima - 4900 Viana do Castelo Transformação
Tel.   258  731  811/258  732  618  Fax   258  732  345

108 GRANIMEX – GRANITOS E MÁRMORES, LDA Av. Nuno Álvares, Ed. Imperator Flavius, Gal., Lj. 4 – 5400-419 Chaves Transformação
Tel.  276  333  981  Fax  276  331  578

109 GRANIMUNDO - SOC. TRANSF. DE GRANITO, SA Zona Industrial - Ap. 33 – 3685-909 Oliveira de Frades Transformação
granimundo@granimundo.pt Tel.  232  760  210  Fax  232  760  219

110 GRANIPLAC - GRANITOS DO CENTRO, LDA Zona Industrial, Ap. 26 - 3150 -194 Condeixa-a-Nova Transformação
graniplac@graniplac.pt Tel.  239  949  430  Fax  239  941  051

111 GRANIPOR - GRANITOS DE PORTUGAL, SA Estrada Marginal do Cávado, Ap. 61 - Palmeira - 4701 Braga Codex Transformação
joaquimgomes@granipor.pt Tel.  253  621  823  Fax  253  621  103

112 GRANISAN – LUSO-JAPONESA DE GRANITOS E MÁRMORES, LDA Zona Industrial, Lt. 24 – 6050-999 Nisa Transformação
granisan@mail.telepac.pt Tel.  245  412  158  Fax  245  412  581

113 GRANISINTRA - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Av. dos Lapiás, 683 - Ap. 102 - 2715-960 Pero Pinheiro Exploração
comercial@granisintra.com Tel.  219  279  310/219  271  085 Fax  219  279  415 Transformação
grsintra@esoterica.pt

114 GRANISOUSA – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua Luís de Camões, 3, Botequim – Ap. 517 – 2816-901 Charneca da Caparica Transformação
grsousa@clix.pt Tel.  213  192  470  Fax  213  537  586

115 GRANISUL - CONSTRUÇÃO, MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua Plácido Abreu, 6 A - Miraflores – 1495-152 Algés Transformação
granisul@granisul.com Tel.  214  123  420  Fax  214  123  421

116 GRANITOS DE MACEIRA, SA Rua dos Granitos, s/n, Ap. 21, Maceira - 2715-954 Pero Pinheiro Exploração
gmaceira@granitos-maceira.com Tel.  219  678  600  Fax  219  270  715/219  279  093 Transformação

117 GRANITOS E MÁRMORES MARUJO, LDA Freixedas - 6400-212 Freixedas (Pinhel) Transformação
geral@granitosmarujo.com Tel.  271  451  002  Fax  271  456  102

118 GRANITRANS –  TRANSFORMADORA DE GRANITOS, LDA Rua dos Serrados – Negrais - 2715-346 Pero Pinheiro Transformação
granitrans@clix.pt Tel.  219  671  016  Fax  219  670  801

119 GRANVISA - SOC. EXPLOR. E COMERC. DE GRANITOS DA BEIRA Zona Industrial de Campia - 3760-056 Vouzela Transformação
granvisa@grupovisabeira.pt Tel.  232  750  080  Fax  232  751  304

120 GRATEL - EXTR. E TRANSF. DE ROCHAS, LDA Rua Pereira e Sousa, 8 - 1º Esq. - 1300 Lisboa Exploração
Tel.  213  887 505/213  887 969 Fax  213  693  864 Transformação

121 GREGÓRIO DA SILVA VISTAS & FILHOS, LDA Rua S. Miguel, 2 – Morelena – 2715-060 Pero Pinheiro Transformação
joaquim-vistas@hotmail.com Tel.  219  270  417/917  588  397  Fax  219  270  417

122 GREGÓRIO D. SIMÕES & FILHOS, LDA Est. da Praia de Santo António, Ap. 114 – 8901-909 Vila Real de Santo António Transformação
gregoriodsimoes@gdsimoes.pt Tel.  281  510  600  Fax  281  510  609

123 GRIEX - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, LDA Lugar do Barroco - Gondomar - 4800 Guimarães Transformação
Tel.  253  941  520/253 942  651  Fax  253  941  520

124 GRUPO FRAZÃO – EXTRACÇÃO E COMERC. DE ROCHAS, LDA Zona Industrial Norte – Pé da Pedreira – Ap. 4 – 2025-999 Alcanede Exploração
grupofrazao@grupofrazao.com Tel.  243  400  598  Fax  243  400  606 Transformação

125 INCOVECA, GRANITOS, SA Veiga – 3640-290 Sernancelhe/Zona Industrial do Mundão – 3505-459 Viseu Exploração
incoveca@mail.telepac.pt Tel.  232  857  500/254  550  010/232  922  018/232  929  400 Transformação

Fax  232  857  508/254  550  019/232  922  013/232  929  409

126 INTERMÁRMORE – SOC.DE MÁRMORES,SA (GRUPO MARCERPOR) Campo Raso – 2710-139 Sintra Transformação
marcerpor@mail.telepac.pt Tel.  219  233  840  Fax  219  231  268

127 INTRAMAR – IND. TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES, LDA Zona Ind. do Alandroal- Ap. 28 - 7250-999 Alandroal Transformação
ip231700@ip.pt Tel.  268  449  256  Fax  268  431  139

128 ITALROCHA – EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES, LDA Horta Nova – EN 255 – 7150 Borba Transformação
italrocha@oninet.pt Tel.  268  881  112  Fax  268  999  187

129 IRMÃOS BAPTISTA, LDA Rua Gomes Freire, 7 - 2º Dto - 1150-179 Lisboa Exploração
Tel.  213  537  623/213  533  819/219  279  323  Fax  213  533  819/219  270  131 Transformação

130 J. DUARTE & FILHOS, LDA Av. da Liberdade, 166, 6º - 2715 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270  060/219  270  541   Fax  219  271  991 Transformação



131 J. J. COELHO UNIPESSOAL, LDA Fação, Ap. 3  – 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270  099  Fax  219  271  987

132 J. MARIANO & FILHO, MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua da Nave, 28 – Nora – 7150 Borba Transformação
Tel.  268  841  205  Fax  268  841  205

133 J. MENDES NOBRE, LDA Bencatel – 7160 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  408  146  Fax — Transformação

134 J. VERMELHO - MÁRMORES E GRANITO, LDA Rua Agostinho Cabral, 29-A, R/C, S. Bartolomeu – 7160-267 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  980  479  Fax —  Transformação

135 J. VIDA-LARGA & FILHO, LDA Fervença, Ap. 5 – 2715-901 Pero Pinheiro Transformação
j.vida.larga@mail.telepac.pt Tel.  219  608  140  Fax  219  608  149

136 JANOTA & JANOTA, LDA Av. Liberdade, 22 - 2º, Sala 1 – Ap. 116 - 2715-901 Pero Pinheiro Transformação
janota.janota@clix.pt Tel.  219  271  765  Fax  219  270  384

137 JANOTAS & SIMÕES, LDA Estrada da Cortegaça, Lt. 158 - Fação – 2715-020 Pero Pinheiro Exploração
rujanotas@telepac.pt Tel.  219  279  908/219  671  229  Fax  219  270  162 Transformação

138 JERÓNIMO JOSÉ GALHANAS CAVACO, LDA Av. 25 de Abril, 16 – 7150-109 Borba Exploração
jeronimo.cavaco@yahoo.com Tel.  268  894  267  Fax  268  800  106 Transformação

139 JERÓNIMO & VICENTE, LDA Junto ao Depósito Água do Cobre – 2750 Cascais Transformação
Tel.  214  850  358  Fax  214  871  318

140 JOÃO ANTUNES SILVESTRE Carrasqueira – 2715 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270 163/219  270 406  Fax 219  270  163 Transformação

141 JOAQUIM CIPRIANO F. FILHOS, LDA Av. 25 de Abril, 18, Vila Verde – 2705-902 Terrugem (Sintra) Transformação
Tel.  219  617  015  Fax  219  617  979

142 JOAQUIM DUARTE URMAL & FILHOS, LDA Rua das Piçarras, 73 - Ap. 16 - 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
urmal@mail.telepac.pt Tel.  219  270  034/219  279 179/219  677  580  Fax  219  279  172
urmal@urmal.com

143 JOAQUIM FERNANDES CORDEIRO Rua Cavadinha, 5 - Moleanos - 2460 Alcobaça Exploração
Tel.  262  502  257  Fax  262  502  259

144 JOAQUIM MANUEL BORREGO Av. Heróis do Ultramar, Lt. 2 – 7160-071 Bencatel Transformação
Tel.  268  980  151 Fax  268  980  809

145 JOAQUIM PEREIRA & MARQUES, LDA Lugar da Torre – Ap. 8 – 3886-909 Esmoriz Transformação
jpmlda@hotmail.com Tel.  256  751  738  Fax  256  755  303

146 JOCAMAR - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua Marquês de Marialva, 51 – 7150-133 Borba Exploração
pjs.s.a@mail.telepac.pt Tel.  268  980  531  Fax  268  980  534 Transformação

147 JORGE MANUEL GRILO DE AZEVEDO, LDA Ap. 24 – 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270  457  Fax  219  270  547 Transformação

148 JOSÉ DA ROCHA FERREIRA DE MELO, LDA Casais Novos, S. Martinho de Recezinhos – 4560-806 Penafiel Transformação
geral@marmoresmelos.com Tel.  255  720  454  Fax  255  711  092

149 JOSÉ JOAQUIM AMARO & FILHOS, LDA Av. das Lápias, 745 – Ap. 54 - 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
josejamaro@mail.telepac.pt Tel.  219  270  169 /219  672  682  Fax  219  279  176 Transformação

150 JOSÉ MANUEL L. FERREIRA, LDA EN 233–3, km 12 - Cruz do Soito – Ap. 8 – 6320-902 Soito Transformação
Tel.  271  601  102  Fax  271  601  124

151 JOSÉ MANUEL M. SANTOS, LDA Bela Mandil - 8701 Olhão Transformação
Tel.  289 702 596  Fax  289  704  597

152 JOSÉ MANUEL RIBEIRO RODRIGUES Rua Principal, 37 - EN 362 – Valverde - 2025-201 Alcanede Exploração
Tel.  243  408  323/962  478  488  Fax —

153 JOSÉ RAIMUNDO & FILHO, LDA Av. 25 de Abril, 4/10, Ap. 46 – 2715-965 Pero Pinheiro Exploração
jrfld@telepac.pt Tel.  219  270  080/219  672  314   Fax  219  271  086 Transformação

154 JOSÉ SEBASTIÃO VAZÃO & FILHOS, LDA Rua Cabeço do Roxo – Pedreiras – 2480-093 Porto de Mós Transformação
jsvazao@clix.pt Tel.  244  402  849  Fax  244  491  681

155 JULIPEDRA – IND. DE TRANSF. DE MÁRMORES, LDA Casal do Guerra, 72 – 2475-019 Benedita Transformação
Tel.  262  929  766/262  921  345  Fax  262  920  211

156 L. A. – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua Ponte Nova, Mourão – Maceira  – 2715-611 Pero Pinheiro Transformação
Tel.  219  671  695  Fax  219  677  160

157 LEANDRO & SIMÕES, LDA Rua dos Serrados, 19 - Negrais – 2715-346 Almargem do Bispo Exploração
leandrosimoes@sapo.pt Tel.  219  670  986/219  673  010  Fax  219  670  788 Transformação



158 LUCIDAL – MÁRMORES  E CANTARIAS, LDA Rua das Galegas – 2715-677 Montelavar Exploração
Tel.  219  271  168  Fax  219  270  023 Transformação

159 LUGRAMAR, LDA Texugo – 7160 Bencatel - Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  409 167  Fax — Transformação

160 LUÍS JOSÉ ALVES COCHICHO & FILHOS, LDA Av. 25 de Abril, 2 - 4º Dto. – 7160-221 Vila Viçosa Exploração
cohicho.lda@mail.telepac.pt Tel.  268  980  297  Fax  268  980  769

161 LUSOROCHAS – ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Casal de Silvérios, Pedra Furada – 2715 Pero Pinheiro Transformação
info@lusorochas.com Tel.  219  677  540  Fax  219  677  549

162 LUXIMAR – TRANSF., EXPL. E IMP. DE MÁRM. E GRANITOS, LDA Av. Henrique Pousão, 15 – 7160-999 Vila Viçosa Transformação
rdc8287@mail.telepac.pt Tel.  268  980  526  Fax  268  980  549

163 M. ANASTÁCIO, LDA Rua da Escola – Marinha de Baixo - 2480-213 Serro Ventoso Exploração
pauloconta@hotmail.com Tel.  244  450  197  Fax  244  450  197

164 M. SIMÕES, LDA Quinta do Prior, Ap. 23 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
m.simoes.lda@mail.telepac.pt Tel.  268  889  110  Fax  268  999  476 Transformação

165 MADE IN - MÁRMORES DECORATIVOS INDUSTRIAIS, LDA Casal do Salgado – Triana – 2580 Alenquer Transformação
Tel.  263  718  899  Fax  263  733  524

166 MAGMA - MÁRMORES NATURAIS, LDA Av. 29 de Agosto, 349/351 - 2710-869 Terrugem - Sintra Transformação
Tel.  219  617 135  Fax —

167 MAGRATEX - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Av. 25 de Abril, 184 - 2º C – 2750-511 Cascais Exploração
info@magratex.pt Tel.  214  848  830  Fax  214  861  956 Transformação

168 MAGRAVE – SOC. ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Lugar da Pesqueira - S. Martinho do Campo – 4780 Santo Tirso Transformação
Tel.  252  842  084  Fax  252  841  799

169 MANUEL ALVES NUNES, LDA Estrada Alandroal, Lt. 256 - 7160-215 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  980  127  Fax  268  999  466

170 MANUEL ANTÓNIO & BENTO, LDA Rua da Fonte Quente, 28 - Negrais – 2715-329 Almargem do Bispo Transformação
Tel.  219  271  704  Fax  219  271  704

171 MANUEL BALEIA LEITÃO, LDA Av. Combatentes do Ultramar, 157 - Lameiras – 2715-776 Pero Pinheiro Exploração 
Tel.  219  270  659  Fax  219  271  115 Transformação

172 MANUEL COELHO PEREIRA, LDA Rua da Fonte, 41 - 3060-492 Outil Transformação
Tel.  231  422  315/965  029  847  Fax  231  423  209

173 MANUEL CORDEIRO REI S. Bento – 2480-142 Porto de Mós Exploração
Tel.  249  841  438; Ped.  244  403  057  Fax  249  841  438

174 MANUEL DA COSTA MENDES EN 8 – Cintrão – 2548-172 - Bombarral Transformação
Tel.  262  601  133   Fax  262  601  133

175 MANUEL JORGE & FILHOS, LDA Charneca do Casal do Guerra – 2475 Benedita Exploração
Tel.  262  929  728  Fax  262  928  081 Transformação

176 MANUEL ESTEVES VÍTOR, LDA Av. da Liberdade, 151 - Ap. 8 - 2716 Pero Pinheiro Codex Exploração
Tel.  219  270  046/219 279  551  Fax  219  270  262 Transformação

177 MANUEL RAFAEL FILIPE & IRMÃOS, LDA Rua Principal, 27 - Murteira – 2025-159 Alcanede Exploração
rafaeis@clix.pt Tel.  243  408  231/243  408  162/243  408  574/243  400  175 Transformação
rafaeis@rafaeis.mail.pt Fax  243  400  262

178 MARBELINE COMPANY, LIMITED Ap. 23 - 7150 Borba Exploração
Tel.  213  017  099/268  894 486  Fax  213  017  099

179 MARBOSSERRA - SERRAÇÃO E COM. DE MÁRMORES, LDA Ap. 11 - Lugar das Cabanas - Bencatel - 7160 Vila Viçosa Transformação
Tel.  268  408  133  Fax  268  408  286

180 MARBRECHE - MÁRMORES E MAT. DE CONSTRUÇÃO, LDA Valinho de Fátima, Ap. 67 - 2496-908 Fátima Transformação
marbreche.lda@clix.pt Tel.  249  521  674  Fax  249  521  699

181 MARBRITO - IND. REUNIDAS DE MÁRMORES, LDA Av. Condessa de Cuba, 1 - Ap. 14 - 7104-909 Estremoz Exploração
marbrito@marbrito.com Tel.  268  889  550  Fax  268  889  569 Transformação

182 MARCANT – MÁRMORES E CANTARIAS, LDA Rua Central – Loureira – 2495-122 Santa Catarina da Serra Exploração
marcant@sapo.pt Tel.  244  741  403 Fax  244  741  113

183 MARCERPOR - MÁRMORES E CERÂMICAS DE PORTUGAL, SA Av. António Augusto de Aguiar, 106-4º - 1050-019 Lisboa Exploração
marcerpor@mail.telepac.pt Tel.  213  301  070/213  539  931/213  539  932/213  539  933/213  539  934 Transformação

Fax  213  527  894



184 MARCORTE – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua da Escola - 2496-908 Maxieira Transformação
marcorte@iol.pt Tel.  249  521  524  Fax  249  521  478

185 MARCOS SILVESTRE PEDROSO & FILHOS, LDA Rua das Cruzes, 46, Anços – 2715-611 Montelavar Exploração
Tel.  219  670  533  Fax  219  670  533 Transformação

186 MARFAT - MÁRMORES E CANTARIAS DE FÁTIMA, LDA Amoreira – Ap. 200 – 2496-908 Fátima Transformação
Tel.  249  521  692  Fax  249  521  418

187 MARFERREIRA – MÁRMORES E GRANITOS FERREIRA, LDA EN 229 – 3560-020 Avelal Transformação
marferreiralda@iol.pt Tel.  232  560  060/232  546  169  Fax  232  546  496

188 MARGAÇA, LDA Rua do Lagar Novo, 9 - Lagar Novo – 2480-211 Porto de Mós Exploração
margaça.estz@mail.telepac.pt Tel.  244  459  020  Fax  244  459  029 Transformação

189 MARLENA - INDÚSTRIA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA Jardoeira – Ap. 64 - 2441 Batalha Codex Transformação
marlena01@clix.pt Tel.  244  765  177/244  765  602  Fax  244  768  434

190 MARLINO - MÁRMORES, LDA Rua da Cruz, 10 - 7150-125 Borba Exploração
marlino@netc.pt Tel.  268  894  593  Fax  268  894  640 Transformação

191 MARLOVI - SOC. DE MÁRMORES, LDA Rua Martin Afonso de Sousa, 5 – 7160-277 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  989  328  Fax  284  326  824

192 MARMALGARVE - JOSÉ MANUEL MARTINS DOS SANTOS, LDA Bela Mandil - Estrada de Faro-Olhão, Ap. 97 – 870-910 Olhão Exploração
Tel.  289  702  596  Fax  289  704  597 Transformação

193 MARMENOR - MÁRMORES DA NORA, LDA Aldeia da Nora – 7150 Borba Exploração
rosapor.lda@oninet.pt Tel.  268  431  232  Fax  268  431  231 Transformação

194 MARMETAL - MÁRMORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA Ap. 4 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
geral@marmetal.pt Tel.  268  890  316  Fax  268  890  394 Transformação 

195 MARMIGUADIANA, LDA Loteamento Industrial, Lt. 17 –  8900 Vila Real de Sto António Exploração
marmiguadiana@megamail.pt Tel.  281  544  349  Fax  281  544  349

196 MARMINDE - MÁRMORES DO MINDELO, LDA Lugar do Pinheiro – 4485-473 Mindelo (Vila do Conde) Transformação
marminde@iol.pt Tel.  252  661  466  Fax  252  661  498

197 MARMISUL - INDÚSTRIA DE MÁRMORES E CANTARIAS, LDA Coiro da Burra - Estói – 8000-663 Faro Transformação
marmisul@mail.telepac.pt Tel.  289  991  301  Fax  289  991  744

198 MARMOCAZI - INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Rua Poço Novo, 12 - Negrais - 2715-340 Almargem do Bispo Exploração
info@marmocazi.com Tel.  219  270  828  Fax  219  279  767 Transformação

199 MARMOEXPLORA - IND. EXTRACTIVA DE MÁRMORES, LDA Herdade da Lagoa – 7160-363 Pardais (Vila Viçosa) Exploração
Tel.  268  449  350  Fax  268  449  350

200 MARMOGUIA - MÁRMORES E CANTARIAS, LDA Ap. 1 – 3781-902 Paredes do Bairro - Anadia Transformação
marmoguia@marmoguia.pt Tel.  231  528  130/231  528  174  Fax  231  528  390

201 MARMOLINO – IND. DE MÁRMORES DE PORTUGAL, LDA EN  9 – Cruz da Moça – 2715-686 Montelavar Exploração
Tel.  219  270  297  Fax  219  279  047 Transformação

202 MARMONANDES, LDA Rua António José Silva Castro, 10 – Maceira – 2715-623 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  672  133  Fax  219  672  133 

203 MARMOPALE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Herdade da Casqueira, Ap. 57 - 7100 Estremoz Exploração
Tel.  268  323  523/268  323  510/268  323  576  Fax  268  323  552 Transformação

204 MÁRMORES BARROSO, LDA Largo Gago Coutinho, 36 – 7160-214 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  999  429  Fax  268  999  664 Transformação

205 MÁRM. BATANETE - SERRAÇÃO E POL. DE MARM. E GRAN., LDA Ap.1 - 3021-801 Souselas Exploração
mbatanete@mail.telepac.pt Tel.  239  910  140  Fax  239  910  149 Transformação

206 MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, LDA Lugar do Rio Tinto – Rendufe (Amares) - 4720-632 Rendufe Transformação
info@stones-world.com Tel.  253  310  220  Fax  253  310  224

207 MÁRMORES CENTRAL DE PORTO DE MÓS, LDA Manjolo - Ap. 3 – 2480-901 Porto de Mós Transformação
marmores.central@mail.pt Tel.  244  498  200  Fax 244  491  666

208 MÁRMORES CRISTOVÃO, LDA Av. Aviação Portuguesa, 38, Ap. 80 – 2715-020 Pero Pinheiro Exploração
Tel.  219  270 550  Fax  219  270  550 Transformação

209 MÁRMORES DA GRANJA, LDA Av. Aviação Portuguesa, 82 - Lameiras - 2715-020 Pero Pinheiro Transformação
granja@marmoresgranja.pt Tel.  219  279  240  Fax  219  671  362

210 MÁRMORES DO CONDADO, SA (GRUPO MARCERPOR) Olival da Gradinha - Ap. 3 - 7160-999 Vila Viçosa Exploração
marcerpor@mail.telepac.pt Tel.  268 980 351  Fax  268 980 712 Transformação



211 MÁRMORES E GRANITOS M. P. LOPES Sabadão – Arcozelo – 4990 Ponte do Lima Transformação
Tel.  258  941  614  Fax  258  742  117

212 MÁRMORES FERRAR, LDA Rua Principal –  Mendiga - 2480-215 Mendiga (Porto de Mós) Exploração
marmores.ferrar@clix.pt Tel.  244  450  736  Fax  244  450  737 Transformação

213 MÁRMORES FIGUEIRA EXPORT, LDA Zona Industrial de Borba, Ap. 35 – 7150-999 Borba Transformação
Tel.  268  800  040  Fax  268  800  049

214 MÁRM. GALRÃO - EDUARDO GALRÃO JORGE  & FILHOS, LDA Av. Liberdade, 153 - Ap. 6 - 2715-901 Pero Pinheiro Exploração 
galrao@galrao.com Tel.  219  270  128/219  270  302  Fax  219  279  912 Transformação

215 MÁRMORES GARCOGEL, LDA Chão das Pias – Serro Ventoso – 2480-206 Porto de Mós Exploração
pauloconta@hotmail.com Tel.  244  403  157/244  402  496  Fax  244  402  382

216 MÁRMORES LONGARITO, LDA Av. Além do Rio, 778 – Areosa - 4900-580 Viana do Castelo Transformação
geral@longarito.com Tel.  258  808  000  Fax  258  835  008

217 MÁRMORES LOPES, LDA Aldeia do Sol, 327 – 4775-400 Lemenhe (Famalicão) Transformação
geral@marmoreslopes.pt Tel.  252  960  080  Fax  252  960  089

218 MÁRMORES DE MONTEMOR DE LOURES, LDA Fervença, Pero Pinheiro - 2710 Sintra Exploração
Tel.  219  811  331  Fax  219  811  331 Transformação

219 MÁRMORES DE MONTEMOR PARA EXPORTAÇÃO, LDA Rua Nª Srª da Consolação - Assafora - S. João Lampas - 2170 Sintra Exploração
Tel.  219  811  331  Fax  219  811  331 Transformação

220 MÁRMORES DO POÇO BRAVO, LDA Rua 25 de Abril, 18 – 7150-109 Borba Exploração
jcbismarck@hotmail.com Tel.  268  841 267  Fax  268  841  490 Transformação

221 MÁRMORES PARDAL, LDA Rua das Charnecas, 18-20 - Carne Assada – 2705-837 Terrugem (Sintra) Transformação
marmorespardal@mail.telepac.pt Tel.  219  618  512  Fax  219  617  657

222 MÁRMORES ROSAL, LDA Rua Alexandre Herculano, 8 – 5º Dt. – 2745-234 Queluz Transformação
Tel.  214  371  098  Fax  214  371  098

223 MÁRMORES RUIVINA – EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA Largo Gago Coutinho, 36 – 7160-214 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  999  429  Fax  268  999  664 Transformação

224 MÁRMORES SAMPAIO, LDA Av. 25 de Abril, 66 – Vila Verde - 2705-902 Terrugem (Sintra) Exploração
Tel.  219  717  389  Fax  219  617  391

225 MÁRMORES Sta TERESA – EXTR. DE PEDRA EM BLOCO, LDA Rua Principal, 36 - Casais St.ª Teresa – 2460-715 Aljubarrota (S. Vicente) - Alcobaça Exploração
Tel.  262  508  744  Fax  262  508  744

226 MÁRMORES Sta LUZIA, LDA Lugar de Sta Luzia – Várzea – 3660 S. Pedro do Sul Transformação
Tel.  232  723  850  Fax  232  711  305

227 MÁRMORES S. PEDRO DE JOÃO DE SOUSA COSTA Várzea – 3660-693 Várzea (S. Pedro do Sul) Transformação
Tel.  232  711  780  Fax  232  723  426

228 MÁRMORES SINTRA - FILHOS, LDA Rua da Lavoura, Ap. 72 - 7801-901 Beja Exploração
marmores.sintra@clix.pt Tel.  284  324  809/284  324  154  Fax  284  325  516 Transformação

229 MÁRMORES TRAJANO, LDA Rua Rio Narciso, 35, Ap. 11 - 2716 Pero Pinheiro Codex Exploração
Tel.  219  270  239  Fax  219  279  140 Transformação

230 MÁRMORES VIGÁRIO, LDA EN 1, km 98 – Ap. 5 – Ataíja de Cima – 2461-601 Alcobaça Exploração
geral@mvc.pt Tel.  262  505  060  Fax  262  505  061

231 MARMOROCHAS – EXPLOR. E COM. DE MÁRMORES, LDA Ap. 131 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  449 471  Fax  268  889  389 Transformação

232 MARMOROSE - SOC. EXPORTADORA DE MÀRMORES, LDA Olival ao Marco de Borba (Est. Borba - Vila Viçosa) - 7150 Borba Exploração
marmorose@clix.pt Tel.  268  889  170  Fax  268  889  179 Transformação

233 MARMOTEX – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Urb. S. Sebastião, 13 - 7150-166 Borba Exploração
Tel.  268  841  468  Fax  268  894  076 Transformação

234 MARMOZ - C.ª INDUSTRIAL DE MÁRMORES DE ESTREMOZ, LDA Av. Condessa de Cuba - Ap.14 - 7104-909 Estremoz Exploração
marmoz@marmoz.com Tel.  268  889  550  Fax  268  889  569 Transformação

235 MARNORTE – GRANITOS E MÁRMORES, LDA Ervosa – S. Martinho do Bougado – Ap. 202 - 4785 Trofa Transformação
Tel.  252 409  070/252  411  313  Fax  252  409  079

236 MAROUFI – SOC. GRANITOS  E MÁRMORES, LDA Cela – Moledo – 3600-455 Castro Daire Transformação
maroufi@iol.pt Tel.  232  301 110  Fax  232  301 111

237 MARPOREL - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Rua das Fisgas - Alcoitão - 2765 Estoril Transformação
Tel.  214  690 128/214  692  779/214  692  529  Fax  214  692  754



238 MARSEFAL - MÁRMORES SERRADOS DE FÁTIMA,  LDA Apartado 71 - 2496-908 Fátima Exploração
marsefal@fatimastones.com Tel.  249  531  274/249  531  327  Fax  249  532  582 Transformação

239 MARTINS & IRMÃO - IND. E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES, LDA Estrada Serra Maceira - Ap. 137 – 2715-653 Montelavar Transformação
martins_irmao@mail.telepac.pt Tel.  219  270  388  Fax  219  279  938

240 MARTOTI – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Portela – Ap. 80 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração 
Tel.  268  881  056  Fax  268  881  055 Transformação

241 MARVISA - MÁRMORES ALENTEJANOS, LDA Quinta de S. Tiago – Ap. 32 – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
marvisa@marvisa.com Tel.  268  887  240  Fax  268  887  249 Transformação

242 MATEUS COELHO GRILO, LDA Rua do Pombal – RAL - 2710 Sintra Transformação
Tel.  219  618  177  Fax  219  608  729

243 MGTRANSMONTANOS Rua da Paz (Estrada da Seara) - 5400 Chaves Transformação
Tel.  276  342  133  Fax  276  342  754

244 MOCAMAR - MÁRMORES DE ALCANEDE, LDA Zona Industrial – Ap. 46 - Pé da Pedreira – 2025-161 Alcanede Exploração
mocamar@mail.telepac.pt Tel.  243  400  687/243  400  275  Fax  243  408  892 Transformação

245 MOCAPOR - COM. E INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Pé da Pedreira, Ap. 16 – 2025-999 Alcanede Transformação
mocapor@mocapor.com Tel.  243  409  150  Fax  243  409  159

246 MOLEANOS VIDRAÇO – EXTRACÇÃO DE ROCHAS, LDA Rua Val da Carreira – Moleanos – Prazeres – 2460-615 Aljubarrota Exploração
Tel.  262  502  257  Fax  262  502  259

247 MONUMAR - MÁRMORES  E GRANITOS, LDA  Ap. 20 - 2716 Pero Pinheiro Codex Exploração
Tel.  219  270 170/219  271  167/219  671  081  Fax  219  279  243 Transformação

248 MOREIRA & VAZÃO, LDA Estrada Real D. Maria – 2480-093 Pedreiras (Porto de Mós) Transformação
moreira.vazao@oninet.pt Tel.  244  499  210  Fax  244  499  219

249 MOUCHEIRA - MÁRMORES E CANTARIAS, LDA Rua Sociedade, 11, Ap. 52 – 2715-901 Pero Pinheiro Exploração
moucheira.marmores@clix.pt Tel.  219  270  141/219  271  466  Fax  219  271  370 Transformação

250 MUNDIMÁRMORE –COM. E IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Rua das Galegas – Montelavar - Ap. 79 - 2715-901 Pero Pinheiro Transformação
mundimarmores@mail.telepac.pt Tel.  219  671  581/219  670  246  Fax  219  671  573

251 M. V. C. – MÁRMORES DE ALCOBAÇA, LDA EN 1, km 98 – Ap. 5 – Ataíja de Cima – 2461-601 Alcobaça Exploração
geral@mvc.pt Tel.  262  505  060  Fax  262  505  061 Transformação
mop75565@mail.telepac.pt

252 NASCIMENTO & IRMÃO, LDA Moita do Poço - EN 1, Km 86 - 2460-815 Turquel Transformação
Tel.  262  919  203  Fax  262  919  637

253 NEVES & BEATOS, LDA Estrada Real D. Maria, 23 – Cabeço do Roxo – 2480-093 Pedreiras (Porto de Mós) Transformação
nbl-stone@mail.telepac.pt Tel.  244  402  247  Fax  244  403  822

254 OLIGRAMA –  MARMORES E GRANITOS, SA Zona Industrial - Ap. 31 – 3684-909 Oliveira de Frades Transformação
geral@oligrama.pt Tel.  232  760  420  Fax  232  760  429

255 ORNAMAG – MÁRMORES E GRANITOS ORNAMENTAIS, LDA Av. da Aviação Portuguesa, 7 A , Fação –  2715 Pero Pinheiro Transformação
Tel.  219  672  340  Fax  219  672  341

256 PARDAL MONTEIRO MÁRMORES, SA Av. Torcato  Pardal Monteiro, 9 - 2715-953 Pero Pinheiro Exploração
pmm.dircom@ip.pt Tel.  219  270  018/ 219  270  261  /219  672  180/219  672  181  Fax  219  271  087 Transformação

257 PARMONT - COMERC. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Av. Torcato Pardal Monteiro, 9 - 2715 Pero Pinheiro Transformação
Tel.  219  270  018/ 219  270  261  Fax  219  271  087

258 PEDRA ALVA - SOC. EXPL. DE CALCÁRIOS DO CENTRO, LDA Casal Farto - Ap. 62 - 2496-908 Fátima Exploração
geral@pedra-alva.com Tel.  249  521  633  Fax  249  534  203
pedraalva@fatimastones.com

259 PEDRAMOCA - SOC. EXTRACTIVA DE PEDRA, LDA Pé de Pedreira - Ap. 14 - 2025-999 Alcanede Exploração
pedramoca@pedramoca.com Tel.  243  409  150  Fax  243  409  159

260 PEDRA VERDE - SOC. EXPORTADORA, LDA Ribeira de Cima - Ap. 31 - 2480-901 Porto de Mós Exploração
pedra-verde@clix.pt Tel.  244  499  180/262  507  160  Fax  244  499  185/262  507  161 Transformação

261 PEDRO MANUEL MARTINS RIBEIRO Rua Casais Carvalhos – Valverde – 2025-203 Alcanede Exploração
Tel.  243  400  634  Fax  243  400  634

262 PEGÕES - MÁRMORES E GRANITOS, LDA Quinta do Falcão, 33-A - 2300 Tomar Transformação 
Tel.  249  381  879 /249  381  783  Fax  249  381  879

263 PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, SA Estrada do Paul - Nabarro – 7160-999 Vila Viçosa Exploração
pjs.s.a@mail.telepac.pt Tel.  268  980  531   Fax  268  980  534 Transformação



264 PLAQUEMAR - PLAQUETAS DE MÁRMORE, LDA Ap. 2 - 3220 Miranda do Corvo Transformação
plaquemar@clix.pt Tel.  239  530  170  Fax —  

265 PLURIMÁRMORES, LDA Rua das Piçarras – Maceira – Ap. 133 – 2715-646 Montelavar Transformação
plurimar@sapo.pt Tel.  219  271  009  Fax  219  271  356

266 POLIBLOCO - INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Rua Retiro da Montanha, 63 A - Malveira da Serra – 2755-300 Alcabideche Exploração
polibloco@clix.pt Tel.  214  850  301  Fax  214  871  123 Transformação

267 PROMARMI - MÁRMORES PORTUGUESES, LDA Rio de Moinhos - 7150 Borba Exploração
Tel.  268  894  508  Fax  268  894  508

268 RAMIVAZ – MÁRMORES E GRANITOS, LDA Alto da Nª. Sª. da Conceição - 5450 Vila Pouca de Aguiar Transformação 
Tel.  259  417  605  Fax  259  439  254

269 RELVICREME - SOC. EXPLORADORA DE PEDREIRAS, LDA Pé da Pedreira - 2025 Alcanede Exploração
Tel.  243  400  658/243  408  851/ 243  400  259  Fax  243  400  824

270 RIBEIROS, LDA. Rua Nascente - Ribeira de Cima – 2480-169 Porto de Mós Transformação
ribeiros.lda@clix.pt Tel.  244  402  320  Fax  244  402  168

271 ROC - ROCHAS ORNAMENTAIS DE CERVEIRA, SA Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira - 4920 V. N. de Cerveira Transformação
Tel.  251  796  355/251  430  432  Fax  251  796  354

272 ROCHA & GALEGO - MÁRMORES, LDA Lugar das Janelas – Ap. 2 – 7160 Bencatel Transformação
Tel.  268  408  041  Fax  268  408  040

273 ROCHANORTE – TRANSF. DE MÁRMORE E GRANITO, LDA Rua Vilarinho de Baixo, 24 – Ap. 2128 – 4475-730 Avioso S. Pedro - Maia Transformação
rochanorte@clix.pt Tel.  229 811  997/229  825  586  Fax  229  829  315

274 ROCHA VERDE – SOC. TRANSFORMADORA DE MÁRMORES, LDA Rua Nascente - Ribeira de Cima – 2480-169 Porto de Mós Transformação
Tel.  244  402  320  Fax  244  402  168

275 ROCHAPA – MÁRMORES, LDA Rua das Pedreiras – S. Bartolomeu – 2530-707 Lourinhã Exploração
rochapa@vizzavi.pt Tel.  261  414  322  Fax  261  414  232

276 ROSAMÁRMORES – A. M. FONSECA, LDA EN 17 - 3400-597 Santa Ovaia Transformação
rosamarmores@oninet.pt Tel.  238  677  457  Fax  238  677  575

277 ROSA DO POÇO BRAVO – MÁRM. E ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA Av. Marquês de Pombal, 63 - Morelena – 2715-055 Pero Pinheiro Exploração 
marbles@rosadopocobravo.com Tel.  219  672  032  Fax  219  672  033 Transformação

278 ROSAPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DAS R. ORN. PORT., LDA EN 9, km 23,6 - Cruz da Moça - 2715 Pero Pinheiro Transformação
Tel.  219  279  055/219  672  471  Fax  219  279  902

279 ROMARGIL - TRANSF. E EXP. DE ROC. ORNAMENTAIS, LDA Salgada - Rio de Moinhos, Ap. 30 - 7150 Borba Transformação
Tel.  268  894  508  Fax  268  894  509

280 ROUFIMAR – INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA Rua das Piçarras – Maceira – Ap. 103 – 2716 Pero Pinheiro Codex Transformação
Tel.  219  270  154  Fax  219  671  516

281 SANTOS & DIAS, LDA Lugar das Janelas, Ap. 2 – 7160-998 Bencatel Exploração 
Tel.  268  400  110  Fax  268  408  040 Transformação

282 SECUNDINO MILHANO DOMINGOS Rua Luís de Camões, 49, 6º E – 7800-508 Beja Exploração
Tel.  284  321  282  Fax  284  321  282

283 SERRAÇÃO DE MÁRMORES PROGRESSO DE TONDELA, LDA Adiça – Ap. 21 – 3460-999 Tondela Transformação
marmorestondela@netc.pt Tel.  232  816  183  Fax  232  816  950
marmorestondela@mail.telepac.pt

284 SERRAÇÕES VIANA, LDA EN 4 - Ap. 26 – 7104-909 Estremoz Transformação
www.serracoesviana.com Tel.  268  338  110  Fax  268  338  119

285 SIGRAMAR, LDA Rua Zil, Ex III, Lts. 30 a 34 – 7500 Vila Nova de Sto André Exploração
Tel.  269  758  763  Fax  269  758  763 Transformação

286 SILVA & PIMENTA, LDA Lordelo - 4980-833 Vila de Nova de Muía Transformação 
Tel.  258  480  100  Fax  258  480  109

287 SILVÉRIO POSSANTE DE ALMEIDA, LDA Rua Projectada à Av. Afonso III, Lote 6 - 5º Esq. - 1900 Lisboa Exploração
Tel.  218  143  684/218  145  508/218  143  342  Fax  218  125  267 Transformação

288 SOBRECHAS – EXTRACÇÃO DE MÁRMORES, LDA Moleana – 2480-137 S. Bento (Porto de Mós) Exploração
Tel.  249  841  169  Fax  249  841  169

289 SOCIEDADE DE MÁRMORES CENTRAL TRANSMONTANA, LDA Zona Industrial da Seara – Rua da Paz – 5400-577 Chaves Transformação
mgt@net.sapo.pt Tel.  276  342  133  Fax  276  342  754

290 SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE PEDREIRAS, LDA Casal do Carvalho, Ap. 90 – 2475-999 Benedita Exploração
solancis@mail.telepac.pt Tel.  262  925  080  Fax  262  925  081 Transformação



291 SOLISMAR – EXPLORAÇÂO DE PEDREIRAS, LDA Chão das Pias – 2480-206 Serro Ventoso (Porto de Mós) Exploração
Tel.  244  491  930/ 917  532  305  Fax  244  491  930

292 SOLUBEMA – SOC. LUSO-BELGA DE MÁRMORES, SA Herdade da Vigária - 7160-999 Vila Viçosa Exploração
etma.solubema@mail.telepac.pt Tel.  268  887  140  Fax  268  408  012 Transformação

292 SOMAREL – SOC. DE MÁRMORES DE BENCATEL, LDA Rua General Humberto Delgado – 7160-050 Bencatel Transformação
Tel.  268  408  162  Fax  268  408  284

294 SOMARMIX - SOC. PORTUGUESA DE MÁRMORES, LDA Pedra Furada, Ap. 28 - 2716 Pero Pinheiro Codex Exploração
Tel.  219  270  611  Fax  219  270  750 Transformação

295 SOUSA & CATARINO, LDA Ap. 1002 – 2460-713 Aljubarrota Exploração
sousacatarino@iol.pt Tel.  262  505  190  Fax  262  505  191 Transformação

296 TIMOZ – TRANSF. INDUST. DE MÀRMORES DE ESTREMOZ, SA Zona Industrial - 7100-147 Estremoz Exploração
timoz@timoz.pt Tel.  268  337  350  Fax  268  337  359 Transformação

297 TUDIPEDRA – TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA, LDA Valverde - 2025-201 Alcanede Transformação
tudipedra@mail.telepac.pt Tel.  243  409  040  Fax  243  400  474

298 UNIMÁRMORES - EURICO DE OLIVEIRA CARDOSO, LDA Venda Nova, 64 – 2305-909 Tomar Transformação
unimarmores@unimarmores.com Tel.  249  301  223  Fax  249  301  402

299 VISAMAR – MÁRMORES DE VILA VIÇOSA, LDA Quinta de S. Tiago, Ap. 32 - 7160 –999 Vila Viçosa Exploração
Tel.  268  980  291  Fax  268  980  125 Transformação

Alguns produtores de pedra para calçada e rústica

300 AECP – ASSOC. DE EXPLORADORES DE CALÇADA À PORTUGUESA Edifício CCR - 2480-013 Alqueidão da Serra
(constituída por mais de 200 associados, Tel.  244  402  191  Fax  244  402  191
cuja lista e contactos poderão ser solicitados à AECP)

301 A. M. GRAÇA - EXTRACÇÃO E COM. DE CALÇADAS Rua Principal - Celeiro - Batalha - Reguengo do Fetal - 2440-030 Batalha 
UNIPESSOAL, LDA Tel.  244  766  695  Fax —  

302 EXTRACALÇADAS - EXPLORAÇÃO DE PEDRA Rua Ulmeiros, 8 - Bugarréus - 2580 Meca (Alenquer)
PARA CALÇADAS, LDA Tel.  263  733  157  Fax —  

303 EXTRARÚSTICO, LDA EN 1, km 90 – Covão do Milho - 2460 Turquel
Tel.  262 918  285  Fax  262  919  508

304 FRAZÃO & ROSÁRIO - EXTRACÇÃO DE CALCÁRIOS, LDA Rua Vale Pombas - Pé da Pedreira - 2025-161 Alcanede
Tel.  243  400  741  Fax —  

305 JOVICALÇADA - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS Rua Reguengo do Fetal, 1 - 2480-013 Alqueidão da Serra
E CALCETAMENTOS, LDA Tel.  244  403  641  Fax  244  491  036  

306 LUSOCALÇADAS, LDA Rua Tojeira, 10 - 2480-013 Alqueidão da Serra 
rdc7058@mail.telepac.pt Tel.  244  491  882  Fax —

307 MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS, LDA Alqueidão da Serra - 2480-013 Alqueidão da Serra
Tel.  244  450  272  Fax — 

308 NASCIMENTO & IRMÃO, LDA 2460 Turquel
Tel.  262  919  203  Fax —

309 POLIRÚSTICOS Casais Monizes - Alcobertas 
Tel.  243 405  175  Fax —

310 SOCALÇADAS - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, LDA Alqueidão da Serra - 2480-013 Alqueidão da Serra
www.guianet.pt/profile/socalcadas/ Tel.  244  402  164  Fax  244  402  164  

311 SORÚSTICOS, LDA Estrada da D. Maria Pia, km 87 - Charneca do Rio Seco – 2460 Turquel
Tel.  262  918  424/262  919  283  Fax  262  918  424

Observação: Esta listagem é necessariamente incompleta. Para informação mais circunstanciada, consultar o anuário PORTUGUESE INDUSTRY OF NATURAL STONE - ROCHAS ORNAMENTAIS E INDUS-
TRIAIS, 18ª Ed., ASSIMAGRA, 2006.

Adaptação e actualização de doc. elaborado por Marília Veiga, I.G.M., em 2002.
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Encarnado da Pedra Furada (Montelavar, Sintra) 332

Lioz (Lameiras, Sintra) 327

Lioz Azulino (Maceira, Sintra) 343

Lioz de Montemor (Loures) 329

Moca creme (Alcanede, Santarém) 323

Moleanos macio (Moleanos, Alcobaça) 317

Moleanos rijo (Moleanos, Alcobaça) 318

Olho de Sapo (Porto de Mós) 321

Relvinha (Alcanede, Santarém) 315

Rosado de Ansião (Ansião, Leiria) 331

Semi-rijo (Porto de Mós) 316

Semi-rijo do Codaçal (Porto de Mós) 314

St. Florient rose (Lameiras, Sintra) 335

Topázio (Abrã e Monsanto, Santarém) 324

Travertino (Condeixa) 340

Vidraço de Ataíja azul (Aljubarrota, Alcobaça) 344

Vidraço de Ataíja creme (Aljubarrota, Alcobaça) 328

Vidraço de Moleanos (Moleanos, Alcobaça) 322

Índice de designações comerciais ordenadas alfabeticamente
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