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A pedra é, em geral, utilizada com 
duas finalidades principais, que 
podem, em certos casos, coexistir: 
como parte de uma estrutura e como 
material de revestimento e/ou de 
embelezamento.
No uso da pedra como elemento 
estrutural, dá-se relevo à análise, com 
particular cuidado, das suas caracte-
rísticas que, de forma directa ou 
indirecta, afectam a resistência e coe-
são da rocha. Assim, o conhecimento 
da textura da rocha, do seu grau de 
fracturação e da sua porosidade são 
fundamentais – pois deles depende a 
maior ou menor facilidade de circu-
lação de fluidos que poderão afectar 
negativamente a pedra. Não menos 
importante é o conhecimento da sua 
constituição química e mineralógica, 
pois delas depende a estabilidade da 
rocha como entidade físico-química 
e em consequência, a estabilidade 
mecânica.
Relativamente à pedra como mate-
rial de revestimento, esses aspectos 
tomam outros contornos, uma vez 
que, quer a textura, quer a minera-
logia podem assumir-se como tra-
ços de natureza estética, na medida 
em que ambas são determinantes 
para a apreciação do aspecto geral 
da pedra. Por outro lado, assumem 
também importância no contexto da 
estabilidade físico-química a que se 
fez referência anteriormente; a desa-
gregação da pedra (decorrente da 
sua falta de coesão), conduz à perda 
das suas características estéticas. 
Note-se que, igualmente neste caso, 
as características físicas e químico-
-mineralógicas não são dissociáveis. 

Se, por um lado, a degradação estri-
tamente física da rocha constitui um 
importante factor de alteração dos 
padrões visuais da pedra, também 
a degradação química pode consti-
tuir um motor de transformação das 
características da sua superfície, pois 
a alteração química e mineralógica 
implica modificações cromáticas e 
texturais na superfície da pedra.
Quanto à pedra em si, para se com-
preender de forma efectiva quais, 
de entre as suas variadas caracte-
rísticas, vão afectar o seu futuro 
comportamento em obra, é essen-
cial conhecer as causas fundamen-
tais das suas características físicas e 
químico-mineralógicas. Estas estão 
directamente relacionadas com a sua 

origem, implicando, assim, a iden-
tificação das condições de tempera-
tura, pressão, fluidos e ambiente de 
formação da rocha. Por outras pala-
vras, é necessário conhecer a rocha, 
na sua acepção mais profunda.
Relativamente às condições físicas 
de génese, devem ser consideradas 
as três grandes famílias de rochas: 
ígneas, sedimentares e metamórfi-
cas, cada uma delas com caracte-
rísticas próprias de formação. As 
primeiras, geradas através da cris-
talização de um magma (material 
mais ou menos viscoso, sujeito a 
temperaturas elevadas), a profundi-
dades (e, consequentemente, pres-
sões) variáveis. As segundas, forma-
das em condições de temperatura e 

O propósito e a escolha da pedra

Escolher uma pedra para aplicação em obra pode ser uma tarefa agradável, mas requer o devido 

conhecimento do material, das suas qualidades, das suas limitações. Não há pedras más, nem 

pedras boas. Há pedras mal utilizadas, pedras bem escolhidas, pedras que foram submetidas a 

tratamentos adequados e pedras que não foram bem tratadas. Seu desempenho está dependente 

da pedra em si e do fim a que se destina. 

Condicionantes petrológicas e geoquímicas

Igreja matriz de Vila do Conde, em granito. Fachada principal, virada para o mar.
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pressão próximas das que existem 
à superfície da Terra, derivando da 
erosão e desagregação de materiais 
já existentes ou da precipitação de 
sais a partir de soluções saturadas. 
As últimas traduzindo condições 
intermédias entre as primeiras e as 
segundas, tendo sido formadas em 
condições de pressões e de tempe-
raturas superiores às prevalecentes 
nos ambientes superficiais, sem que, 
contudo, seja atingida a fusão total 
dos materiais.
No que se refere às composições 
químicas (e, consequentemente, mi-
neralógicas), pode dizer-se que, em 
geral, as rochas magmáticas são de 
natureza silicatada, isto é, são cons-
tituídas fundamentalmente por um 
grupo de minerais – os silicatos. 
Estes minerais, que compreendem 
famílias com alguma variação em 
componentes químicos e estrutu-
ras associam-se, formando, rochas 
mais ou menos claras, em equilíbrio 
durante a sua formação. É este equi-
líbrio que, uma vez perturbado, por 
interferências externas, por mudança 
de condições (temperatura, pressão, 

acção da água, exposição a chuvas 
ácidas e poluentes atmosféricos, etc.), 
promove a alteração química dos 
minerais, desencadeando muitas 
vezes, também, a desagregação da 
rocha. Este princípio de manutenção 
do equilíbrio entre os componen-
tes (minerais) do sistema (rocha), é 
um princípio geoquímico básico nos 
processos petrológicos. A natureza 
dos minerais, compreendendo pro-
priedades como cor, dureza, brilho e 
outras, que variam de mineral para 
mineral e o modo como estão asso-
ciados, vai condicionar a resposta 
de cada rocha às perturbações a que 
é sujeita.
No caso das rochas sedimentares, 
que, em parte dos casos, são prove-
nientes de materiais pré-existentes, 
as composições são muito variadas, 
desde silicatadas (principalmente 
quando derivam de rochas ígneas) 
até carbonatadas (principalmente 
quando, na sua génese, é envolvi-
da actividade biológica e química). 
Contudo, a sua homogeneidade é, 
em geral, maior, pois os processos 
conducentes à sua génese acarretam, 

na maior parte dos casos, uma selec-
ção composicional. Há, no entanto, 
casos em que tal não acontece, pelo 
que há que estar atento.
Também as rochas metamórficas 
apresentam composições muito va-
riadas, dependendo dos materiais de 
que derivaram, transformados pelo 
metamorfismo e das condições que 
lhe foram impostas. Aqui, contu-
do, a selecção composicional quase 
nunca existe, havendo, pelo contrá-
rio, uma enorme variabilidade de 
rochas, dependendo da intensidade 
e extensão dos factores causadores 
do metamorfismo. É, talvez, o caso 
mais evidente de reajuste de equi-
líbrio entre minerais resultando em 
associações de minerais compatíveis 
com as novas condições de modo a 
manter o equilíbrio. Para além dos 
aspectos químicos, devem ainda ser 
realçados os aspectos físicos, pois as 
rochas metamórficas são geradas, 
em geral, em ambientes nos quais 
a pressão é, muitas vezes, exercida 
sobre os materiais de forma orienta-
da, facto que facilita a existência de 
estruturas orientadas nas próprias 
rochas. 
Compreende-se, assim, que as pe-
dras, sejam elas utilizadas como 
elemento estrutural ou como mate-
rial de revestimento, possam apre-
sentar características muito varia-
das, que podem ser aproveitadas 
de diversas formas por quem as 
aplica. No entanto, o desconheci-
mento das suas propriedades físi-
cas e químicas pode conduzir (e 
muitas vezes, assim acontece) a 
más escolhas que, mais tarde, se 
poderão revelar catastróficas, irre-
versíveis. Por outro lado, antes 
da aplicação, devem também ser 
consideradas as condições físicas 
e químicas a que a pedra vai estar 
exposta, se o ambiente é exterior 
ou interior, se há ou não acção de 
atmosfera salina, comum nas regi-
ões costeiras, se há ou não agentes 
poluentes atmosféricos que actuem 
sobre a rocha, entre outros muitos

Pormenor da base da torre sineira, mostrando os blocos trabalhados, parcialmente desgastados pela
atmosfera salina.
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factores que podem comprometer a 
durabilidade da pedra.
A título de exemplo, refere-se o caso 
da rocha designada por Amarelo 
de Negrais, que é um calcário cujo 
componente essencial é a calcite 
(um carbonato de cálcio), à qual 
se associa a limonite, que é um 
óxido de ferro hidratado, amare-
lado, responsável pela coloração 
amarelo “queimado” apresentada 
pela pedra. As propriedades físicas 
desta rocha permitem a sua utiliza-
ção como elemento estrutural, prin-
cipalmente, ou como material de 
revestimento, sob a forma de placas, 
ou ainda como material decorativo. 
Foi usada para este fim em muitas 
igrejas construídas durante o século 
XVIII, particularmente como parte 
integrante de painéis decorativos 
de embutidos, onde alguns outros 

calcários multicolores, entre os quais 
se destaca o lioz, foram também 
usados. Ainda hoje, esta pedra é 
usada em igrejas, sob a forma de 
placas, quer como material de reves-
timento, quer constituindo parte da 
estrutura de altares. Este tipo de 
uso, no interior de edifícios, permite 
que a acção de limpeza se limite à 
utilização de água, cujo resultado 
é a manutenção do brilho existente 
devido ao polimento. No entanto, 
o seu uso em ambientes exteriores 
resulta numa perda acentuada de 
brilho, particularmente em locais 
nos quais o intenso trânsito automó-
vel promove a deposição de partícu-
las sólidas poluentes na superfície 
da pedra, causando a sua deteriora-
ção, devido ao efeito de chuva ácida 
associado, como é o caso da parede 
lateral do edifício do Aquário Vasco 

da Gama. Neste contexto, não se 
deve subestimar o efeito da acção 
dos gases de escape dos automó-
veis, ricos em óxidos de enxofre 
que, em contacto com a humidade 
atmosférica, dão lugar à formação 
de ácido sulfúrico, um produto cor-
rosivo para a maior parte dos mate-
riais existentes à superfície da Terra, 
incluindo a maioria das rochas, em 
particular as carbonatadas, como os 
calcários. Em qualquer utilização em 
que a presença de água na superfície 
da pedra seja constante, a acção con-
tinuada conduz à dissolução parcial 
da pedra, resultando em desagre-
gação. 
Um outro exemplo que ilustra, de 
forma esclarecedora, o uso nem sem-
pre feliz da pedra, é o que se obser-
va em relação aos calcários oolíti-
cos que ocorrem na zona centro de 

Pormenores da pedra na fachada principal, com figuras trabalhadas e parcialmente desfeitas, em consequência da acção da atmosfera salina.
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Portugal. Devido, essencialmente, à 
sua cor beige, são rochas com uma 
boa aceitação no mercado, apresen-
tando uma textura homogénea e 
sendo compatíveis com uma gran-
de variedade de estilos. Para além 
dos oólitos, a rocha contém restos 
de organismos (fósseis) em certas 
camadas, cuja presença resulta em 
variações texturais em relação ao 
padrão geral, havendo, assim, dife-
rentes designações atribuídas pela 
indústria de rochas ornamentais. 
Sendo apreciada pelos seus atribu-
tos visuais e estruturais, é recomen-
dada apenas para uso em ambientes 
interiores, uma vez, que, à seme-
lhança do atrás referido Amarelo 
de Negrais, é uma rocha carbona-
tada, cuja susceptibilidade à acção 
de agentes atmosféricos é grande. A 
esta característica, junta-se o facto de 
a sua textura, constituída por partí-
culas de diferentes dimensões e for-
mas, favorecer a infiltração da água 
e consequente acção degradativa.
A utilização desta pedra em ambien-
tes exteriores ou em outros locais 
com elevada humidade relativa é, 
pois, desaconselhada. Tal como foi 
anteriormente referido, a presença 
do enxofre na atmosfera (principal-
mente, em regiões com forte polui-
ção) resulta na formação de ácido 
sulfúrico que, ao reagir com a rocha 
carbonatada, promove a precipita-
ção de gesso, um sulfato de cálcio 

hidratado, um material escuro mui-
tas vezes observado em fachadas de 
edifícios, que descaracteriza a pedra 
originalmente exposta. 
Por outro lado, também os ambien-
tes costeiros, com atmosferas ricas 
em cloreto de sódio, lesam, pelas 
mesmas razões essenciais, as rochas 
expostas. Os ensaios efectuados em 
laboratório, simulando ambientes 
atmosféricos agressivos, quer poluí-
dos, com óxidos de enxofre, quer 
não poluídos, com cloreto de sódio, 
demonstram, de forma inequívoca, 
a importância deste tipo de acções. 
Em ambos os casos, as rochas degra-
dam-se de forma acentuada, acaban-
do por se desagregar.
No caso de rochas não carbonata-
das, tais como as rochas magmáticas 
ou outras silicatadas, as alterações 
provocadas pelas atmosferas agres-
sivas são, em geral, menos visíveis. 
No entanto, frequentemente, obser-
vam-se casos de perdas de cor e 
de brilho das superfícies polidas, 
acompanhadas por desagregação 
progressiva da rocha. As observa-
ções superficiais são apenas indica-
dores das alterações dos minerais; 
a extensão e intensidade das modi-
ficações interiores, ocasionando a 
perda de equilíbrio físico-químico, 
na maioria dos casos, só se manifes-
ta mais tarde. 
Um exemplo que ilustra esta situa-
ção de forma esclarecedora é a igreja 
matriz de Vila do Conde. Construída 
em granito, esta igreja exibe, na sua 
fachada principal, o resultado da 
sua proximidade do mar e da sua 
exposição directa ao nevoeiro sali-
no aí existente de forma contínua. 
Aqui, nota-se bem a desagregação 
da rocha, que resulta no desapa-
recimento progressivo das formas 
esculpidas na pedra, que definem o 
padrão decorativo da fachada vira-
da para o mar. Nas fachadas laterais, 
mais protegidas da acção corrosiva 
do nevoeiro salino, esta acção é fran-
camente menos intensa, traduzindo, 

de forma elucidativa, a importância 
da acção directa do mar neste local. 
Como nota conclusiva, pode afirmar-
-se que muitos dos usos indevidos 
de pedra por exposição a atmosferas 
agressivas decorrem directamente do 
desconhecimento das características 
essenciais da pedra, principalmente 
no que diz respeito à sua resistência 
física e química, relacionada com a 
própria natureza da rocha. É impor-
tante, pois, que as suas propriedades 
sejam bem conhecidas, para que a 
sua escolha seja ajuizada em função 
do fim a que se destina, tanto mais 
que muitas das causas são difíceis, 
quando não impossíveis, de elimi-
nar. A correcta escolha do material 
geológico a aplicar pode resultar, 
portanto, numa maior durabilida-
de do património arquitectónico tal 
como foi concebido e construído. 

Calcário Amarelo de Negrais. Superfície da rocha, 
inicialmente polida, após 4 ciclos de nevoeiro sali-
no (exposição em laboratório).

Calcário Oolítico. Superfície da rocha inicialmente 
polida, após 5 ciclos de nevoeiro salino (exposição 
em laboratório).


