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Resumo 

Neste trabalho pretendeu-se estudar os mecanismos de alteração observados e as 

estratégias a implementar para a conservação do bloco de calcário onde se identificou 

uma provável Gravura Rupestre da Pré-história recente. 

O bloco foi identificado numa gruta no afloramento rochoso da Praia do Pedrógão 

(Leiria). Trata-se de uma rocha que se encontrava solta, no interior de uma pequena 

cavidade de calcário, a inédita Gruta da Pedra.  

Os estudos efectuados, de natureza histórica, geológica e geomorfológica, foram 

complementados por trabalhos de campo, nomeadamente, de arqueologia e botânica. 

De forma a evitar o colapso total do bloco procedeu-se à conservação da peça. Para o 

efeito efectuaram-se estudos laboratoriais de caracterização mineropetrográfica, 

caracterização mineroquímica dos produtos de alteração, caracterização petrofísica e um 

ensaio de envelhecimento acelerado. Estes estudos ajudam a sustentar a hipótese de se 

tratar de uma rocha calcária, compacta, de cor cinzenta e textura homogénea muito fina, 

com tendência a ser pouco absorvente e mostrando uma moderada alteração face aos 

agentes de meteorização. Os produtos de alteração identificados poderão ser constituídos 

por halite (NaCl), gesso (CaSO4.2H2O), cainite/cenite (KMgClSO4.3H2O), bassanite 

(CaSO4.1/2H2O,) carnalite KMgCl3.6H2O e matéria orgânica (di-(2-ethylhexyll) ftalato).  

Considerando as patologias detectadas no bloco pétreo e nos afloramentos e rochas 

existentes na Praia do Pedrógão, a designada gravura rupestre parece corresponder a uma 

alteração devida a agentes meteóricos da rocha e não a uma alteração do bloco provocado 

por acção antrópica. 

Após a identificação das patologias do bloco elaborou-se a proposta de intervenção para 

mitigação dos problemas. Procedeu-se à conservação do bloco pétreo através da 

dessalinização por imersão total. Finalmente elaboraram-se as recomendações para 

melhor preservar a peça, tendo em consideração as condições do espaço de reserva onde 

irá ser acondicionada e depositada. 

Palavras Chave: Gravura, calcário, degradação, conservação, autenticidade. 
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Abstract 

In this research we focus on the study of the alteration mechanisms and on the strategies 

to be implemented for a conservation of one limestone slab, in which a supposed recent 

rock art engraving has been identified.  

The block was identified inside a cave at the outcrop rock outcrop of Pedrógão Beach 

(Leiria, Portugal), and it was found totally detached inside the small limestone cavity, 

labelled The Cave of Stone. 

Historical, geological and geomorphical approaches were complemented by botanical and 

archaeological fieldwork and its results. 

To avoid its total collapse, the piece was transferred from the original location to allow 

for a conservation treatment. For this purpose laboratorial studies were performed in 

order to obtain a mineropetrographic characterization. In addition, it was also carried out 

one minerochemical characterization of the products producing the alterations: 

petrophysical characterization; and an accelerated ageing essay. These studies help to 

sustain the hypothesis that this rock is a grey coloured, compact limestone, presenting a 

very thin homogenous texture, which tends to be absorve little and demonstrates a 

moderate alteration through meteoric agents. The identified products of alteration are 

constituted by halite (NaCl), gypsum (CaSO4.2H2O), cainite/cenite (KMgClSO4.3H2O), 

bassanite (CaSO4.1/2H2O,) carnalite (KMgCl3.6H2O) and organic mater (di-(2-

ethylhexyll) phthalate).  

Considering the pathologies detected in the stone slab, in the rock outcrop and other rock 

sample of the Pedrógão Beach, we suggest that the presumed rock art engraving may 

correspond to an alteration due to the meteoric agents of the rock and not to an anthropic 

action. 

After identifying the pathologies, a proposal is presented to dimish the degradation 

process. The block was conserved by desalinisation recurring to the total emersion 

technique. Lastly, recommendations to a better preservation of the piece are made 

considering the location in which it will be kept and deposited. 

Key Words: Rock Art (engraving), limestone, decay, conservation, authenticity. 
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1. Introdução 

A presente dissertação teve como objectivo o estudo dos mecanismos de alteração 

observados e as estratégias a implementar para a conservação do bloco de calcário onde se 

identificou uma provável Gravura Rupestre da Pré-história recente. A sua descoberta foi 

efectuada em 2004 no âmbito das prospecções realizadas para a concretização da Carta 

Arqueológica do concelho de Leiria (PNTA 2004-2008 – CARQLEI).  

O bloco em análise encontrava-se solto no interior de uma pequena cavidade (Gruta da 

Pedra) de contexto calcário com localização: Lat. N – 39º 54` 54``, Long. O – 8º 57` 16``. 

Foi transportado para a Oficina de Arqueologia do Castelo de Leiria por se considerar que 

a sua preservação estava em risco. Esta peça integrou duas exposições realizadas pelo 

Município de Leiria, Biblioteca Municipal de Leiria – Afonso Lopes Vieira e Exposição 

intitulada Habitantes e Habitats – Pré e Proto-História na Bacia do Lis. 

A temática da dissertação para além de procurar dar resposta a algumas incertezas que 

foram suscitadas pela equipa de arqueologia do Município de Leiria relativamente à 

autenticidade da gravura, reporta as análises efectuadas, e propõe as acções de conservação 

preventiva necessárias para a preservação do suporte pétreo. 

Deste modo cruzaram-se estudos laboratoriais com dados históricos, geológicos e 

geomorfológicos, mais abrangentes, para melhor se compreender e intervir na peça em 

análise. Os estudos laboratoriais realizaram-se no laboratório de Mineralogia e Petrologia 

do Instituto Superior Técnico (LAMPIST) e a intervenção de conservação foi efectuada no 

laboratório de Química e no laboratório de Materiais Pétreos do Instituto Politécnico de 

Tomar. 

Os restantes estudos foram efectuados com base em consulta bibliográfica e trabalho de 

campo realizados sob a supervisão e com a colaboração do Geoarqueólogo, Doutor Diego 

Angelucci e do Botânico, Dr. Henrique Alves. 

A fase de trabalho de campo realizado na Praia do Pedrógão teve como objectivos: 

reconstituir o contexto geográfico, geológico e geomorfológico do achado; recolher 

informações sobre a evolução quaternária do local; averiguar os possíveis processos de 

alteração; efectuar prospecção arqueológica intensiva do local de identificação da peça e 

levantamento da respectiva flora. 
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Este trabalho encontra-se dividido em oito capítulos: 

Após a introdução, capítulo 1, apresenta-se, no capítulo 2, um breve enquadramento 

histórico-arqueológico da gravura rupestre identificada. Contextualiza-se este achado em 

relação à Arte Rupestre Pré-histórica e enquadram-se as ocupações humanas durante o 

Neolítico, Calcolítico e Idade Bronze, no concelho de Leiria. Referenciam-se ainda os 

vestígios arqueológicos conhecidos da Praia do Pedrógão. 

No capítulo 3 procura-se caracterizar resumidamente o sítio arqueológico relativamente, 

aos aspectos de natureza geográfica, geomorfológica, climatológica e botânica na região 

onde se identificou o bloco pétreo em estudo. 

O capítulo 4 é dedicado à alteração do comportamento da peça face à meteorização. 

Procurou-se dar uma panorâmica, ainda que resumida, sobre os mecanismos e factores que 

concorrem para a alteração das rochas carbonatadas. Considerou-se também importante 

citar as patologias presentes, quer no bloco pétreo em estudo, quer nos afloramentos e 

rochas da Praia do Pedrógão. Realizou-se a caracterização mineroquímica dos produtos de 

alteração. E, por fim, elaboraram-se estudos termohigrométricos no interior e exterior da 

Gruta da Pedra e na sala de exposição (Sala K), bem como uma caracterização da 

exposição solar no interior da Gruta da Pedra. 

No capítulo 5 apresentam-se os ensaios e as análises laboratoriais efectuados com vista à 

caracterização mineropetrográfica e petrofísica do material pétreo, em questão, e o ensaio 

de envelhecimento acelerado com vista a simular o envelhecimento a que este material 

pétreo terá estado sujeito ao longo dos anos. 

No capítulo 6, apresenta-se a proposta de intervenção para mitigar os processos de 

degradação anteriormente identificados tendo em conta o substrato. 

No capítulo 7, aplica-se a proposta de intervenção preconizada, tendo em consideração os 

problemas encontrados e os ensaios efectuados no decorrer da intervenção. 

No capítulo 8, apresentam-se as recomendações para a preservação da possível gravura 

nomeadamente termohigrométricas e de acondicionamento. 

O capítulo 9 é dedicado à conclusão e às perspectivas futuras de investigação no âmbito 

quer, dos processos de identificação de gravuras, quer da conservação deste tipo de peças. 
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No capítulo 10 refere-se a bibliografia mais relevante que serviu de apoio à realização 

deste trabalho. 
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2. Gravura rupestre da Praia do Pedrógão – Enquadramento histórico-

arqueológico 

2.1. A arte rupestre Pré-histórica 

O conceito de arte aplica-se, no âmbito desta dissertação, a um conjunto de formas diverso 

que testemunha comportamentos sociais e simbólicos da população que os representa. Este 

termo aplica-se a obras que se considera ultrapassarem as necessidades primárias das 

populações, exprimindo noções de natureza estética, com múltiplos significados, 

nomeadamente lúdicos ou simbólicos (Lorblanchet, 1999).  

Após uma longa fase em que se pode considerar que existem sinais de uma emergência da 

arte, durante o Paleolítico Médio e nas culturas de transição, entre o Paleolítico Médio e o 

Paleolítico Superior assiste-se a uma eclosão artística, entre 36 000 e 30 000 BP (Before 

Present), surgindo a arte parietal e a arte figurativa. O início do Paleolítico superior 

corresponde a um período de mudanças marcado por um acréscimo de indícios de 

comportamento simbólico, tais como a proliferação de marcas e traços geométricos sobre 

osso e pedra, o aparecimento da arte rupestre figurativa e a multiplicação de adornos e de 

sepulturas. Estes indícios podem ser interpretados como resultantes de um 

desenvolvimento das actividades rituais e das crenças relativas ao destino humano 

(Lorblanchet, 1995; Djindjian et al., 1999; Lorblanchet, 1999). 

Este tipo de arte corresponde a representações gráficas que usam como suporte objectos 

amovíveis ou superfícies rochosas ao ar livre, em abrigos e em grutas, denominando-se 

arte rupestre (Otte, 1999). 

Por arte móvel entendem-se objectos de adorno pessoal e peças gravadas, pintadas ou 

esculpidas que podem ser deslocadas ou transportadas devido às reduzidas dimensões. Esta 

arte aparece representada em diversos materiais pétreos (calcário, xisto, granito, quartezito, 

sílex), osteológico (marfim) e outros (Lorblanchet, 1995; Lorblanchet, 1999). 

A arte parietal por seu lado integra representações executadas sobre um suporte inamovível 

(paredes das grutas, abrigos sob rocha, superfícies rochosas ao ar livre) com técnicas 

diversas (gravura, pintura, baixo relevo) (Lorblanchet, 1995; Lorblanchet, 1999). 

Os temas representados, quer na pintura, quer na gravura, são relativamente pouco 

variados, porém parecem ter sido cuidadosamente seleccionados. Na maioria dos casos não 
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parece existir uma diferença temática e iconográfica entre as pinturas e as gravuras. 

Aparecem constantes representações de animais, quer isolados, quer em grupo ou em 

composição. A presença da figura humana, menos corrente, é interpretada por alguns 

autores como correspondendo a representações de feiticeiros, de heróis, do espírito ou da 

divindade. São poucas as representações, na pintura e na gravura, de elementos de 

paisagem, tais como: árvores, flores, montanhas ou rios. Todavia, são também conhecidos, 

na pintura e na gravura, em diversas condições espaciais, imagens geométricas abstractas 

de difícil compreensão, interpretadas como símbolos ou sinais (Abreu, 1995; Otte, 1999; 

Carvalho et al, 1996). 

Segundo Delporte, 1995, distinguem-se, grosso modo, dois grupos na arte paleolítica 

(parietal e móvel): por um lado as representações figurativas (seres vivos ou objectos 

identificáveis) e por outro as representações consideradas como não figurativas 

(geométricas ou abstractas), sendo estas últimas as mais frequentes. A arte figurativa, tanto 

móvel como parietal, manifesta-se, sobretudo através de dois temas: o zoomórfico e as 

representações humanas, centrando-se neste caso nas mãos e em motivos femininos e 

masculinos. 

Para a criação das obras utilizavam-se diversas técnicas – pintura, picotagem, abrasão, 

raspagem, filiforme, sopro, entre outras - sendo vulgar encontrarem-se motivos executados 

com várias técnicas. Para a elaboração das representações utilizavam-se instrumentos e 

materiais diversos: lâminas, raspadores, fibras vegetais, pêlos de animais, ossos de aves, 

pigmentos, entre outros (Barandiarán et al, 1999; Lorblanchet, 1995). 

A arte rupestre encontra-se numa larga diversidade de sítios, no entanto, parece existir, por 

vezes, uma preferência por sítios de difícil acesso podendo, nestes casos, questionar-se se 

estes seriam dirigidos a um público limitado (Abreu, 1995).  

A implantação dos sítios de ocupação humana na paisagem parece indiciar uma relação 

estreita com o aproveitamento dos recursos faunísticos, constatável no caso dos sítios 

funcionalmente relacionados com actividades de observação, em áreas com potencial para 

a passagem das migrações animais, como é o caso dos sítios próximos de linhas de água, 

ou directamente com os sítios de abate e desmanche de animais (Otte, 1999).  

O Paleolítico Superior insere-se na fase final do Plistoceno superior, num período de 

instabilidade climática (clima frio, seco e ensolarado), com uma época fria entre 20. 000 

B.P. e 15. 000 B.P. Entre 20. 000 e 18. 000 B.P., surgiu um clima extremamente rigoroso, 
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a massa de gelo glaciar alcançou a sua máxima extensão e as águas marinhas atingiram 

cotas mais baixas. A partir de 18. 0000 B.P. a temperatura foi subindo lentamente, com 

algumas oscilações frias intermédias, alcançando valores muito semelhantes aos actuais 

(Barandiarán et al, 1999; Carvalho et al, 1996). 

Esta situação climática pode ter conduzido a um despovoamento de determinadas zonas e 

noutros casos ao aparecimento de áreas onde as populações se fixavam preferencialmente, 

parecendo “(…) que as populações das primeiras fases do Paleolítico superior explorariam 

as terras baixas da plataforma litoral e oficinas de talhe, utilizando as cavidades cársicas de 

forma episódica como acampamento de caça ou posto de observação. A partir do 

Magdalenense, o território de exploração e a diversidade de subsistência alarga-se a par 

com o desenvolvimento da floresta do Maciço Calcário (…) a subsistência das populações 

passa pela importância acrescida na exploração dos recursos costeiros, (…) acentuando-se 

durante a fase terminal do Magdalenense (…)” (Bernardes, 2007: 48). 

Alguns sítios arqueológicos encontrados e escavados, até à data em Portugal, bem como 

algumas reconstituições paleoambientais realizadas, forneceram informação preciosa que 

vem corroborando o enquadramento geral anteriormente mencionado. Entre estes locais 

encontram-se o Abrigo do Lagar Velho no Vale do Lapedo, em Leiria; alguns sítios do 

Vale do Rio Côa e dos seus afluentes ou a Gruta do Escoural (Almeida, 2005; Aubry & 

Carvalho, 1998; Araújo & Lejeune, 1995; Baptista, 1999; Carvalho & Carvalho, 2007; 

Carvalho et al, 1996; Gomes, 1994; Zilhão 1997). 

Durante o Paleolítico Superior é visível uma maior diversidade cultural do que no 

Paleolítico Médio, sendo notória uma maior regionalização da cultura. Esta última revela-

se nas produções de indústrias ósseas e líticas, nas estratégias de ocupação de territórios, 

nas estratégias de caça mais especializadas, nas migrações e nas novas formas de 

exploração dos recursos disponíveis (Djindjian et al., 1999; Otte, 1999). 

A arte paleolítica é a arte dos grupos de caçadores-recolectores. Foi considerada, durante 

muito tempo, uma arte de grutas, até serem descobertas as gravuras no Vale de Foz Côa, 

em Portugal, um extraordinário santuário de pinturas e gravuras ao ar livre. Esta arte tem 

como tema mais comum os animais representados, com bastante realismo, ao contrário do 

que acontece com a figura humana, muito estilizada, sendo que se acredita que esta 

representação era intencionalmente distinta das representações zoomórficas (Borreal et al, 

2005). Observa-se a representação de animais com movimento (i.e., Penascosa – Vale do 

Côa) e com volume, aproveitando o relevo das superfícies rochosas (i.e., Canada do 
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Inferno - Vale do Côa, tendo as figuras sido realizadas sobre superfícies verticais criadas 

pela clivagem dos xistos) (Otte, 1996; Marshack, 1984).  

A arte rupestre paleolítica estende-se da Península Ibérica à Sibéria, verificando-se a maior 

representação de pinturas na Espanha e na França. Em Portugal, destacam-se os sítios de 

Mazouco, a Gruta de Escoural em Montemor – o – Novo e as gravuras do Vale do Côa 

(Aubry & Carvalho, 1998; Araújo & Lejeune, 1995; Baptista, 1999; Carvalho et al, 1996; 

Gomes, 1994; Zilhão 1997). 

Na fase de transição do Paleolítico para o Neolítico, surgiram mudanças climáticas que se 

traduziram num aquecimento geral, provocando a redução ou a migração de muitos 

animais de grande porte, adaptados ao frio. Paralelamente regista-se a subida do nível do 

mar e o desenvolvimento de espécies vegetais e animais próprios de um clima mais 

temperado e húmido. O homem teve de se adaptar a estas novas circunstâncias. Em muitas 

regiões, as temperaturas temperadas influenciaram na abundância e variedade dos recursos, 

estabelecendo uma relação entre o homem e a natureza que permitiu uma rápida 

acumulação de excedentes, que libertaram o homem para novas actividades, a par de uma 

permanência ocupacional das necrópoles e das grutas (Borrell e tal, 2005). As ocupações 

humanas ocorrem, neste período, em gruta e em estações ao ar livre, com diversas 

implantações topográficas (Jorge, 1999). 

Na arte rupestre da Pré-história recente (arte que se enquadra no intervalo do tempo desde 

o Neolítico até à Idade do Bronze), tanto na pintura como na gravura aparecem temas 

muito diversos, que vão desde os antropomorfos, com ou sem armas, aos zoomorfos 

(Sanchidrián, 2001). 

No período Neolítico dá-se uma importância maior à figura humana, representando-a de 

uma forma esquemática, com atitudes dinâmicas e dominantes, em movimentadas cenas 

bélicas ou venatórias, como é o caso da arte esquemática do Levante Espanhol. Por vezes, 

estas figuras são acéfalas, tendo os braços arqueados em posição “orante”. As 

representações são frontais e o corpo não apresenta detalhes anatómicos. Estes motivos, 

geralmente, situam-se em abrigos de calcário pouco profundos e de reduzidas dimensões, 

naturalmente iluminados (Barandiarán et al, 1999). 

Durante este período os suportes encontram-se próximos do rio, e especialmente, em locais 

de confluência de linhas de água. Nos sítios de arte-rupestre enquadráveis na Pré-história 

recente em Portugal existem representações diversas: cenas de pré-acasalamento, cenas de 
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caça, figuras antropomórficas (Rio Sever, Ribeira da Micoca), entre outras. Nas rochas 139 

de Fratel, a 63 do Cachão do Algarve e a 12 de Fialho, entre outras, aparecem 

representações de cervídeos e de figuras antropomórficas (Gomes, 1989).  

Nesta época, ter-se-á dado uma modificação lenta e profunda na sociedade e na sua 

mentalidade. No interior do território português conhecem-se representações de arte ao ar 

livre (rochas gravadas) ou em abrigos sob rocha pintados e/ou gravados com motivos 

esquemáticos (antropomorfos e zoomorfos), cuja cronologia se atribui ao Neolítico antigo. 

É de salientar o complexo da arte rupestre ao ar livre do Vale do Tejo e no Vale do rio Côa 

(Jorge, 1999). Nas pinturas murais surgem temas geométricos, cenas com figuras humanas 

e animais. A expressão pictórica do Neolítico é, segundo alguns autores, menos abundante 

e monumental do que a do Paleolítico (Borrell, 2005). 

A arte neolítica reflecte-se em formas artísticas estilizadas e abstractas. Mantêm-se os 

temas figurativos, embora de cariz mais esquemático, captando actividades dos grupos 

humanos, sendo mais comuns as cenas, do que as figuras isoladas, acentuando-se o 

carácter narrativo da arte. Por exemplo, a arte do Levante Espanhol situa-se nesta linha de 

esquematismo, bem como a de Valcamónica, em Itália. A arte não figurativa está presente 

na pintura, cerâmica e na escultura (Jorge, 1999). 

No Calcolítico (V a III milénio a.C.), com o início do período caracterizado pelo domínio 

da metalurgia do cobre (Idade do Cobre) ocorrem um conjunto de alterações culturais. Os 

grupos humanos alcançam um nível de desenvolvimento que lhes permite uma utilização 

sistemática e diversificada do meio ambiente, surgindo uma hierarquia dos estatutos que 

leva a uma organização social mais complexa, com inovações no armamento e na 

arquitectura defensiva (muralhas flanqueadas por torreões e bastiões) e com uma 

renovação nas formas de expressão artística (Alarcão, 1990). 

Neste período destacam-se as representações de antropomorfos esquemáticos. A grande 

maioria dos antropomorfos surge com os braços à altura dos ombros e fálicos - i.e., Rocha 

72 do Cachão do Algarve, rocha 72 do Fratel, rocha 137 de S. Simão - notando-se algumas 

variantes nas representações, com novas formas de ancoriformes, remiformes, idoliformes, 

máscaras, entre outras (Gomes, 1989). 

No Calcolítico ocorre uma arte esquemática, notando-se uma preferência por rochas mais 

distanciadas das margens do rio. Estas representações são realizadas, muitas vezes, no 
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interior dos monumentos megalíticos, especialmente nas suas cabeceiras (Barandiarán, 

1999). 

Entre o II e o I milénio a.C., na Idade do Bronze, destacam-se os contactos com 

navegadores e comerciantes no Mediterrâneo e no Atlântico, ligados à intensa exploração 

dos recursos naturais, sobretudo agrícolas e ganadeiros, e comércio de metais. Há uma 

grande variedade de instrumentos metálicos (foices, machados, enxós, fíbulas e espadas) 

sendo visíveis acentuadas alterações sociais, com uma reformulação da estrutura social, 

hierarquizada, baseada numa vasta diversificação de actividades produtivas (Silva, 1987; 

Coelho, 2005). 

Os territórios são visualmente privilegiados, existe um aproveitamento da visibilidade e 

das características geográficas de lugares naturais, reforçando os recintos ali construídos, 

sendo marcados e controlados pelas elites dominantes (Jorge, 1999). 

Quanto à arte, esta encontra-se nas estelas funerárias, nos monumentos megalíticos, muitas 

vezes, situados na faixa litoral, havendo uma relação espacial entre povoados, necrópoles e 

campos de cultivo ou de pasto, como também, com as rotas seguidas por determinados 

animais (Jorge, 1999).  

A arte deste período inclui formas abstractas com composições complexas. Existem 

representações de espirais, grupos de círculos concêntricos e simples, meandriformes, 

linhas rectas ou curvas, labirintos, ondulados, armas, pegadas humanas ou podomorfos, 

animais híbridos ou fantásticos. Muitas vezes, estas representações sobrepõem ou 

envolvem figuras de períodos anteriores ocupando toda a superfície da rocha (Silva, 1987; 

Gomes, 1989; Alarcão, 1990). 

Ao longo da Pré-história recente a arte atingiu uma grande difusão no centro e no sul da 

Península Ibérica. 

Em Portugal, e no que diz respeito à arte da Pré-história recente, não encontramos muitos 

exemplos de abrigos decorados com pinturas esquemáticas. No entanto, as estações com 

gravuras são abundantes. Tanto na pintura como na gravura existem inúmeros motivos 

estilísticos, dos quais enumeramos alguns exemplos, como os do Vale do Tejo, os do 

Abrigo – Lapa Gaviões, o Abrigo das Fragas da Lapa e o Abrigo das Pinturas do Vale do 

Lapedo (Martins, 2005; Peixoto, 1997; Sanches, 1985; Silva, 1987).  
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As gravuras do Vale do Tejo apresentam uma cronologia que abrange uma larga diacronia. 

Trata-se de um santuário, pouco acima do nível médio das águas do Tejo, nas vertentes 

inclinadas e agrestes de ambas as margens. Algumas das rochas polidas pela erosão fluvial 

serviram de suporte a perto de 20 000 gravuras gravadas por percussão directa ou indirecta 

(Gomes, 1989). Grande parte das figuras representadas encontra estreitos paralelos nas 

dinâmicas composições levantinas: Painel I – Tabla de Pochico; 3.º Abrigo: Barranco de 

la Cueva em alguns dólmens decorados do Juncais e Lubagueira (Gomes, 1989). 

No Abrigo da Lapa de Gaviões – Arronches, está representado um grande número de 

pinturas esquemáticas. Em certos locais evidencia-se o “aproveitamento” da forma da 

rocha para a composição pictórica, tendo em atenção as próprias características da rocha, 

tom, incidência da luz, formas, proporção e “distribuição” geográfica. As gravuras do 

Gavião ilustram um esquematismo, estando representadas figuras zoomórficas e 

antropomórficas, em alguns casos, associadas a símbolos geométricos, reticulados, 

soliformes, entre outros (Peixoto, 1997). 

No Abrigo das Fragas da Lapa, em Miranda do Douro, surgem gravados antropomorfos 

estilizados, nas superfícies superiores do afloramento de xisto, realizados com recurso à 

técnica de picotagem, possivelmente por percursão indirecta. Estas representações 

apresentam paralelos com algumas estações rupestres, ao ar livre, transmontanas 

(Ribadouro – Carrazeda de Ansiães), assemelhando-se mais às pinturas dos Abrigos de las 

Batuecas, no Alto Vale do Douro (Sanches, 1985). 

O Abrigo das Pinturas localiza-se no Vale do Lapedo, freguesia de Santa Eufémia, em 

Leiria, numa das cavidades de origem cársica deste vale. Neste sítio arqueológico 

observam-se pinturas de motivos antropomorfos (figuras humanas) e representações 

esquemáticas, com uma cronologia estabelecida entre o Calcolítico e a Idade do Ferro. 

(Martins, 2005).  

 

2.2. Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze no concelho de Leiria 

O espaço agora correspondente ao concelho de Leiria foi-se antropizando, ao longo dos 

tempos, em resultado de sucessivas ocupações humanas, desde a época paleolítica, pois 

apresenta condições propícias à fixação humana: clima ameno, terrenos férteis, cursos de 

água, vales e faixa litoral (Carvalho & Carvalho, 2007; Gonçalves, 2007).  
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Estas circunstâncias deverão estar associadas a um crescimento demográfico, uma 

intensificação e interacção económica, geradora de transformação social, de sistemas 

sociais mais complexos e evolução de estratégias de povoamento (Carvalho & Carvalho, 

2007; Gonçalves, 2007). 

Deste modo, a área do concelho de Leiria encerra e preserva informações vitais de 

memória colectiva e da identidade cultural das populações que aqui vivem e viveram.  

Com base no “Projecto Nacional de Trabalhos Arqueológicos, 2004-2008, designado 

CARQLEI – Carta Arqueológica de Leiria”, bem como nos trabalhos arqueológicos, 

desenvolvidos por vários investigadores neste concelho, conseguiram-se obter alguns 

dados científicos referentes ao período cronológico e ao tema em estudo (ocupação 

humana do Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze no concelho de Leiria) (Carvalho & 

Carvalho, 2007). 

As referências a sítios arqueológicos enquadráveis na Pré-história recente são poucas e, 

para a maior parte dos casos não existe uma atribuição cronológica específica. No entanto, 

existe uma quantidade considerável de estações arqueológicas de cronologia pré-histórica 

indeterminada, que em grande parte, correspondem a estações de ar livre ou jazidas, onde 

existe uma grande quantidade de matéria-prima e material lítico talhado (i.e., sílex). 

São de referir algumas jazidas importantes sitas na freguesia do Arrabal: 

• Jazida da Curvachia 1, jazida de sílex provavelmente de bancada, situada na Mata 

da Curvachia e que se estende pelas encostas, ao longo da margem esquerda do 

Ribeiro das Chitas, utilizada durante a Pré-história (Carvalho & Pajuelo, 2005); 

• Jazida de sílex designada “Povo da Martinela” que se encontra limitada pelo 

Ribeiro das Chitas e por uma linha de água que atravessa o Vale de Santa 

Margarida. Este sítio indicia uma longa diacronia de utilização de espaço como 

fonte de matéria-prima e como oficina de talhe primário, constituindo um local de 

grande potencial arqueológico (Carvalho & Tavares, 2005); 

• Jazida de sílex Santa Margarida 1, no topo do cabeço e na plataforma próxima da 

linha de água afluente do Ribeiro das Chitas, onde se recolheu material lítico, de 

cronologia Pré-histórica (Carvalho & Pajuelo, 2005). 

É de salientar a importância dos sítios arqueológicos localizados na freguesia da Boavista. 

Neste território foram identificados uma série de abrigos com potencial para ocupação Pré-

Histórica, principalmente na zona do Vale do Leão (Carvalho & Pajuelo, 2005). 
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Na freguesia da Barreira identificaram-se, até ao momento, dois sítios arqueológicos, 

enquadráveis na Pré-história, correspondendo a habitat ao ar livre, localizados na Barreira 

e no Casal do Arneiro (Carvalho & Pajuelo, 2005). 

As referências a locais de cronologia Pré-histórica indeterminada concentram-se na zona 

de Amor, ao longo do Ribeiro do Fagundo, em torno do Ribeiro das Chitas e na zona de 

Monte Real (Carvalho, 2005).  

O Ribeiro das Chitas apresenta uma ocupação comprovada desde o Paleolítico. Pode dizer-

se que foi um vale ocupado durante uma longa diacronia. Daí que na fase intermédia de 

ocupação possam existir dados que ainda não foram identificados. 

Importa considerar ainda o sítio da Pedreira da Cabeceira, freguesia da Ortigosa onde foi 

detectada uma necrópole em gruta, com eventuais cronologias de Pré-história recente.  

É de salientar na Mata de Monte Real, freguesia de Monte Real, a referência a uma gruta 

utilizada como necrópole, durante a Pré-história recente. (Carvalho & Carvalho, 2007). 

Na freguesia dos Parceiros, detectaram-se, no sítio arqueológico da Quinta do Bispo, 

materiais cerâmicos, utensílios líticos e uma estrutura de combustão que apontam para uma 

cronologia de ocupação do espaço entre o Mesolítico e o Neolítico, bem como outros 

locais de habitat ou manchas de ocupação, enquadráveis na Pré-história (Carvalho & 

Zambujo, 2005). 

Para o período de tempo entre o Neolítico e a Idade do Bronze, existem indícios de 

ocupação, quer em habitat, quer em abrigos naturais no Vale do Lapedo, localizados junto 

à Ribeira da Caranguejeira (Almeida, 2005).  

Na Praia do Pedrógão, foram identificados materiais cerâmicos, duas mós, lascas em 

quartzito e esquírolas que, a partir das suas características morfo-tipológicas, indiciam 

cronologias da Pré-história recente (Carvalho & Carvalho, 2007). 

Na cidade de Leiria, em especial no morro do Castelo de Leiria identificou-se uma 

ocupação datável da Pré-história recente, que foi evidenciada devido à escavação 

arqueológica realizada na Casa do Fabião, que pôs a descoberto materiais arqueológicos 

que indicam, para este povoado, uma ocupação desde o Calcolítico à Idade do Ferro 

(Coelho, 2005). 
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O território concelhio apresenta vestígios de ocupação humana durante a Pré-história 

recente e a Proto-história, no entanto, existem dados muito lacunares. Deste modo parece 

ser necessário realizar investigações e/ou estudos, neste concelho, que procurem colmatar 

estas lacunas locais, que serão, com grande probabilidade, devidas à falta de mais estudos 

sobre estas temáticas e cronologias.    

 

 

Figura 1 – Mapa do concelho de Leiria (Divisão de Informação Geográfica do Município de Leiria), 
onde se encontram assinaladas algumas das freguesias com sítios arqueológicos. 
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2.3. A ocupação humana na Praia do Pedrógão 

2.3.1. Localização do achado – Gravura rupestre da Praia do Pedrógão 

O bloco pétreo com a possível gravura rupestre foi descoberto no distrito e concelho de 

Leiria, freguesia do Coimbrão, localidade da Praia do Pedrógão (Carta Militar de Portugal, 

folha 272 na escala 1/25000). Este achado foi efectuado a sul da referida praia, no interior 

de uma pequena cavidade de calcário, designada por Gruta da Pedra, presente no esporão 

rochoso. A posição desta descoberta foi determinada com o GPS de navegação terrestre 

(erro aproximado 4m), a partir do ponto PG04, a uma altura de 8m. As coordenadas UTM 

deste ponto são as seguintes: 29S 0503984 4418585 a 10 m de altitude (Tabela 2 e Figura 

15). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Localização de Leiria em Portugal e localização da Gruta da Pedra indicada pela seta 

(adaptadas de: http://www.sustainable-everyday.net/data/mapa_leiria.png, consultado em 08-08-2007, 
e ortofotomapa 2004, produzido pelo Instituto Geográfico Português, georeferenciado em Datum 73). 
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Figura 3 – Extracto da Carta Militar de Portugal 1: 25 000, folha n.º 272. Localização da Gruta da 

Pedra indicada pela seta. 

 

2.3.1.1. Praia do Pedrógão – Sul 

A primeira referência à existência de arte rupestre na Praia do Pedrógão data de 2004, 

aquando da Exposição do bloco pétreo na Biblioteca Municipal de Leiria - Afonso Lopes 

Vieira. Descrevia-se a descoberta a sul da referida praia do Pedrógão, de uma gravura 

rupestre, identificada no dia 12 de Fevereiro de 2004, no âmbito do projecto para a Carta 

Arqueológica do concelho de Leiria (PNTA 2004-2008 – CARQLEI), numa cavidade da 

falésia que se encontrava sobre a acção directa da rebentação das ondas. Após a descoberta 

realizaram-se várias deslocações diurnas e nocturnas ao local, algumas com a intenção de 

realizar um primeiro levantamento da gravura in situ. Um primeiro levantamento foi da 

responsabilidade de Augusto Aveleira que interpretou o achado como uma gravura onde 

está representado um antropomorfo acéfalo, sem cabeça, com dois braços e uma mão e 

duas pernas com um pé (inf. oral – Augusto Aveleira, 2007). O bloco foi mais tarde levado 

para a Reserva Arqueológica do Município de Leiria, numa operação de salvamento que 

tornou possível a sua conservação, protecção e estudo, bem como uma intervenção por 

técnicos especializados. 

Em 2005, a gravura rupestre é objecto de nova exposição, durante um período mais 

alargado, na exposição “Habitantes e Habitats – Pré e Proto-História na Bacia do Lis” – 

Castelo de Leiria. Este achado foi estudado e publicado, pela primeira vez, no catálogo da 

referida mostra (Martins, 2005). A autora refere que a partir da morfologia, da técnica, do 

tema e do motivo representado no bloco pétreo, a área gravada é semi-rolada, de formato 
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sub ovalado e considera, com algumas dúvidas, que a face anterior foi completamente 

abrasionada, depois de se ter regularizado a superfície por picotagem (Martins, 2005). 

Quanto à posição/orientação original da gravura rupestre, a autora explica que é 

inexequível determiná-la, embora defenda que é visível no bloco pétreo “uma 

representação de um antropomorfo esquemático simples, composto por uma linha vertical 

que representa o tronco e a parte superior a cabeça, cruzada ortogonalmente por outra linha 

semi-curva que representa os braços. (…) No final da linha central que representa o tronco, 

saem dois outros traços laterais (…) que representariam as pernas.” É segundo a autora 

uma representação plana, sem volume, mas com movimento. (Martins, 2005: 114-116).  

A mesma autora defende que, o dispositivo iconográfico presente no bloco pétreo 

apresenta um “antropomorfo esquemático simples” (Figura 4), sendo apontada uma 

cronologia possível entre o V e o II milénio a.C., correspondendo a um período que vai 

desde o Neolítico até finais do Calcolítico e inícios da Idade do Bronze (Martins et al, 

2004: 16; Martins, 2005: 116).  

É também de referir a existência de semelhanças morfológicas e tipológicas, do motivo 

descrito por Andrea Martins, com alguns motivos antropomórficos representados nas 

pinturas em el Mirador, nas pinturas El Buraco – Santiago de Alcântara (Painel 4), nas 

gravuras da Sierra de Guadarrama, nas gravuras do Castro Zamorano del Pedroso, nas 

pinturas da Cueva del castillo de Monfragüe, nas pinturas do Barranco de la Cueva – 3.º 

Abrigo, nas pinturas de Arronches, nas gravuras do Vale do Tejo (Rochas 72 e 175 do 

Fratel), nas pinturas do Abrigo do Vale do Lapedo 1, entre outros (Acosta, 1968; Arranz, 

1997; Barrera, 1990; Barrera, 1992; Gomes, 1982/83; Gomes, 2002; Martins, 2005). 

De forma preliminar e através de paralelos estilísticos, segundo Martins (2005), foi 

possível integrar este achado na arte rupestre pós-paleolítica, onde os motivos não só 

surgem preferencialmente em suportes constituídos por abrigos ou lapas (como nos 

núcleos de Arronches ou do Noroeste Transmontano) mas surgem igualmente na arte 

megalítica (Martins et al, 2004). 
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Figura 4 – Bloco pétreo com gravura incisa no momento em que foi encontrado pela primeira vez na 
entrada da Gruta da Pedra, Praia do Pedrógão, Leiria. 

 

2.3.1.2. Praia do Pedrógão - Plataforma de formação geológica mais 

recente (Lusitaniano)  

Em 2004, os arqueólogos do Município de Leiria efectuaram prospecções arqueológicas no 

âmbito da Carta Arqueológica, na zona da antiga plataforma de erosão marinha, 

recolhendo diversos materiais arqueológicos, quer líticos, quer cerâmicos, que consideram 

da Pré-história recente. Este conjunto de espólio encontra-se depositado na Reserva 

Arqueológica do Município de Leiria (Carvalho & Carvalho, 2007). 

Mais tarde, em 2007, no decorrer dos trabalhos de campo efectuados para a elaboração da 

presente dissertação, detectou-se no local acima referido, um par de mós (dormente e 

movente), uma lasca em quartzito eolizada e várias esquírolas em sílex. Na zona de erosão 

relacionada com o nível do mar (na zona de rebentação), junto à falésia a W do 

promontório, foram ainda encontrados alguns seixos rolados com talhe antrópico que 

poderão resultar de escorrências da plataforma. 
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2.3.1.3. Praia do Pedrógão – Norte 

Na zona Norte, correspondente à actual Praia do Pedrógão, é visível um extenso sistema de 

dunas eólicas e areias de praia, seguindo um padrão dinâmico de mistura entre areias de 

praia e dunas, o que origina uma zona arenosa visível e contínua ao longo da faixa litoral. 

Observou-se erosão sedimentar que pode ter sido causada pelas chuvas, pelos ventos 

predominantes de N e NW, pela ondulação com orientação para SW no período do Inverno 

e/ou como resultado de intervenções antrópicas (esporões, molhes, alterações na bacia 

hidrográfica, incêndios florestais, entre outras), que podem conduzir à redução das fontes 

aluvionares sobre o sistema praia/duna. Estes fenómenos podem estar na origem da 

descoberta dos vestígios arqueológicos que se encontram sob o sistema dunar (André, 

1999; André et al, 1999; Aubry et al, 2003).  

A ameaça de destruição do sítio, por acção marinha e/ou antrópica determinaram a 

urgência de realizar trabalhos arqueológicos no Verão de 2003, que colocaram a 

descoberto testemunhos da ocupação deste espaço no Paleolítico Médio, relacionada com 

uma ocupação do local pelo Homo neanderthalensis. Foram recolhidos utensílios líticos 

produzidos segundo a técnica de debitagem tipo “Levallois”: “na zona de contacto das 

areias dunares com o afloramento calcário, na zona batida pelo mar na maré-cheia” (Aubry 

et al, 2005: 56). Parte destes materiais arqueológicos estiveram patentes na exposição 

“Habitantes e Habitats – Pré e Proto-História na Bacia do Lis” – Castelo de Leiria, entre 

2005 e 2006 (Aubry et al, 2005). 

Durante a campanha de escavação arqueológica, o Doutor Diego E. Angelucci foi 

responsável pela análise geoarqueológica da estação arqueológica, sua contextualização 

relativamente ao registo estratigráfico e interpretação do contexto geológico e 

geomorfológico da zona. O objectivo era o de compreender e reconstituir a evolução 

paleoambiental do local e os processos directores da formação do registo arqueológico. 

Com o espólio arqueológico recolhido e o registo estratigráfico identificado foi possível 

obter informações relevantes acerca da dinâmica da região litoral de Portugal central 

durante o Quaternário (Aubry et al, 2003; Aubry et al, 2005). 
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3. Caracterização do sítio arqueológico 

3.1. Caracterização climática do concelho de Leiria 

Do ponto de vista climático, o concelho de Leiria integra-se numa zona temperada. A 

temperatura média diária do ar, no concelho, é separável em duas zonas: uma a poente 

mais fria e a outra a nascente mais quente. De acordo com Pena (1993) a temperatura 

média anual situa-se entre 10ºC e 20ºC, com registos de valores mais baixos, por vezes 

negativos, entre Dezembro e Fevereiro. A temperatura mais elevada coincide com a 

escassa precipitação. Esta última aumenta gradualmente à medida que se desloca de 

noroeste (700 a 800 mm) para sudeste (1200 a 1400 mm). Quanto mais nos afastamos do 

litoral mais baixa se torna a humidade relativa do ar (55% e 75%), sendo, na zona da costa, 

os valores mais elevados entre Setembro e Março. Na costa, as condições climáticas não 

apresentam grandes oscilações, sendo, no entanto, importante referir que a precipitação é 

inferior relativamente ao do resto do concelho mas, em contrapartida, a humidade do ar 

atinge o registo mais elevado. No que diz respeito à temperatura média anual, o litoral 

apresenta-se como a zona mais fresca do concelho, embora mostre algumas oscilações, 

pouco significativas, ao longo do ano (Pena, 1993). 

Segundo aquele autor, em quase todo o concelho, a humidade relativa do ar é elevada, 

variando entre 75% e 90%, e o vento é predominante do quadrante Norte. 

 
 

Figura 5 – Temperatura média diária do ar, entre 1931 e 1960, e geada média anual, entre 1941-1960 
(Carta de Temperatura média diária do ar – esquerda e Carta de Geada média anual – direita, Atlas 

do Ambiente/Instituto do Ambiente, disponíveis em http://.iambiente.pt/atlas/, consultado em 
29/07/2008). 
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Figura 6 – Precipitação e humidade relativa média anual compreendidas entre 1931 e 1960 (Carta de 
Precipitação média anual – esquerda e Carta de Humidade relativa do ar – direita), Atlas do 

Ambiente/Instituto do Ambiente, disponíveis em http://.iambiente.pt/atlas/, consultado em 29/07/2008). 

 

3.2. Metodologia dos trabalhos de campo 

Na Praia do Pedrógão realizaram-se trabalhos de campo relacionados com o levantamento 

da flora, bem como, com os contextos geológico e geomorfológico.  

A primeira tarefa foi desenvolvida com a cooperação do Botânico Dr. Henriques Alves, 

que teve como base a recolha, a identificação e a pesquisa bibliográfica de documentação 

existente (Pena, 1993; Pedro et al, 2002). 

A segunda tarefa foi acompanhada e auxiliada pelo Geoarqueólogo Doutor Diego E. 

Angelucci, apoio este imprescindível para se tentar reconstituir a evolução durante o 

Quaternário.  

Na caracterização e reconhecimento do contexto geológico identificaram-se as formações 

carbonatadas, a partir de uma solução de 20% de ácido clorídrico e definiram-se as 

diaclases segundo a direcção, inclinação e espaçamento entre elas, utilizando fita-métrica e 

uma bússula com clinómetro (Thomson) para determinação da orientação e medição de 

inclinações.  

No contexto geomorfológico caracterizou-se o afloramento rochoso mais recente e o mini-

sistema cársico. O perfil dos sedimentos arenosos foi caracterizado macroscopicamente 
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consoante os métodos da descrição sedimentológica e pedológica, medido com fita 

métrica, sendo as cores dos sedimentos determinadas a partir das cores-padrão existentes 

na Escala de Munsell, e no caso de dúvidas relativas à presença de carbonatos utilizou-se a 

solução de 10% de ácido clorídrico (Angelucci, 2003). As camadas calcárias da galeria 

principal da Gruta da Pedra (direcção E-W) foram igualmente caracterizadas 

macroscopicamente, medidas com fita métrica, e foi determinada a sua inclinação. 

 

 

Figura 7 – Registo da inclinação do afloramento rochoso recorrendo ao clinómetro da bússula. 

 

3.3. Identificação da vegetação costeira 

As condições ambientais reflectem-se na vegetação existente, a qual se encontra 

condicionada pela natureza dos solos na faixa costeira.  

Do levantamento das espécies vegetais efectuado em campo, a partir da recolha de 

espécimes e da identificação da flora existente junto ao afloramento rochoso da Praia do 

Pedrógão, sustentado por referências bibliográficas, gerais e relativas a ambientes 

ecológicos similares (Pena, 1993; Pedro et al, 2002), verificámos o seguinte: 



 22 

A sudoeste desta faixa são visíveis: Chorão (Carpobrotus edulis), Estorno (Ammophila 

arenaria), Funcho-marítimo (Crithmum maritimum), Raiz-Divina (Armeria welwitschii), 

Luzerna-das-praias (Medicago marina), Diabelha (Plantago coronopus L.), Sabina-das-

praias (Juniperus turbinata), Rabo de lebre (Lagurus ovatus), Sargaço (Cistus salvifolius 

L.), Camarinha (Corema album L. D. Don), Dactila (Dactylis glomerata), Lírio-das-areias 

(Pancratium maritimum L.), Cardo-marítimo (Eryngium maritimum), Caniço (Phragmites 

australis), Chapeleta (Calystegia soldanella), Mathiola sinuata, Carriço-da-areia (Carex 

arenaria L.), Madorneira (Artemisia campestris) e a Granza-marítima (Crucianella 

marítima L.). Na zona onde predominam os ventos (noroeste da faixa costeira), são de 

destacar: a Raiz-divina, Funcho-marítimo, Lírio-das-areias, Chapeleta, Chorão, Caniço, 

Mathiola sinuata, Cardo marítimo, Eruca marítima (Cakile marítima Scop.), Amor-de-

hortelão (Galium aparine L), Dactila, Junco agudo (Juncus acutus L.), Morganheira-das-

praias (Euphorbia paralias L.), Rabo de Lebre, Diabelha, Luzerna-das-praias, Estorno, 

Carriço-da-areia, Erva-Gorda. Na parte superior da formação geológica, junto à Gruta da 

Pedra, encontra-se uma escassa vegetação: Luzerna-das-praias, Chorão e Funcho-

marítimo. E, na parte interior da depressão em posição pré-litoral (a nordeste da faixa 

costeira), zona de maior protecção dos ventos e de uma crescente estabilização do 

substrato, observam-se: Funcho marítimo, Morganheira-das-praias, Sabina-das-praias, 

Rabo de lebre, Camarinha, Raiz-divina, Dactila, Junco agudo, Sargaço, Cardo-marítimo, 

Diabelha, Luzerna-das-praias., Estorno, Lírio-das-areias e Chorão, Chapeleta, Carriço-da-

areia e Granza-marítima (Tabela 1 e Apêndice 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Localização da área de estudo da vegetação da Praia do Pedrógão (adaptado de: 
ortofotomapa 2004, produzido pelo Instituto Geográfico Português, georeferenciado em Datum 73). 
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Na tabela 1 apresenta-se alguma vegetação identificada junto da faixa litoral da Praia do 

Pedrógão. 
 

Tabela 1 – Vegetação identificada junto da faixa litoral da Praia do Pedrógão. 

 Faixa litoral 

Vegetação NW SE NE SW Depressão 
Funcho marítimo x x x x x 
Raiz Divina x  x x x 

Amor-de-hortelão x     

Dactila x x x x x 

Junco agudo x x x  x 

Cordeirinhos-da-praia  x x   

Sargaço  x x x x 

Camarinha    x x 

Eruca marítima x x x   

Morganheira-das-praias x x x  x 

Rabo de lebre x x x x x 

Sabina-das-praias  x x x x 

Diabelha x x x x x 

Luzerna-das-praias x x x x x 

Cardo-marítimo x x x x x 

Estorno x x x x x 

Lírio-das-praias x  x x x 

Chorão x x x x x 

Caniço x x x x  

Chapeleta x x x x x 

Mathiola sinuata x  x x  

Carriço-da-areia x x x x x 

Madorneira    x  

Erva Gorda x  x   

Granza-marítima x x x x x 

 

3.4. Contexto geológico  

A localização deste sítio corresponde a um dos escassos afloramentos de rocha Jurássico, 

especificamente mesozóica (entre 175 a 144 milhões de anos) presentes ao longo da costa, 

entre as confluências dos rios Mondego e Lis (Zbyszewski, 1965). A maioria da costa 

apresenta-se como uma praia arenosa e contínua, à qual se segue, para o interior, um amplo 

sistema de areias eólicas constituídas por dunas transversais.  

A praia Sul de Pedrógão encontra-se separada da praia Norte por um pequeno promontório 

rochoso que interrompe a continuidade do areal.  
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O promontório é constituído por formações carbonatadas e alternância de composição 

terrígeno-carbonatada, cujo afloramento poderá estar relacionado com profundas 

deformações tectónicas, talvez com a presença, na região do Pedrógão, de uma pequena 

estrutura diapírica, provavelmente activa (Cabral & Ribeiro, 1988). Esta estrutura 

tectónica, de tamanho bastante limitado, faz parte do conjunto de acidentes tectónicos que 

caracterizam o sector de Portugal litoral – tais como, os vales diapíricos do Lis, de Caldas 

da Rainha, de Papoa (Peniche), de Torres Vedras, de Loures, entre outros.  

 

Figura 9 – O Diapiro de Monte Real (adaptado de: Gonçalves 2007).   
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Figura 10 – Estruturas geomorfológicas em torno dos diapiros de Maceira e S. Pedro de Moel 
(adaptado de: Gonçalves 2007). 

 

No local, segundo Zbyszewski (1965, 1995), afloram duas formações jurássicas diferentes: 

• uma formação datada do Caloviano (último andar do Jurássico médio ou Dogger). 

• uma formação atribuída ao Lusitaniano (andar idêntico ao Oxfordiano, parte do 

Jurássico superior ou Malm). 

As duas formações são constituídas por camadas bem estratificadas de calcários 

predominantemente acinzentados, prevalecendo os calcários margosos e margas, e sendo 

pouco comuns os calcários maciços, fossilíferos, nodulares, ou outros (Figuras 11 e 12).  

 

 

 

0       180 m 
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Figura 11 – Enquadramento geológico da Praia do Pedrógão (Carta Geológica de Portugal, na escala 
1:50 000, folha 22-B). 

 

 

Figura 12 – Pormenor do enquadramento geológico da Praia do Pedrógão (Carta Geológica de 
Portugal, na escala 1:50 000, folha 22-B). 
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Na actualidade aflora somente a formação geológica mais recente do Lusitaniano, sendo 

visível em toda a extensão do referido promontório, excepto na parte interior deste, onde se 

pode observar uma depressão em posição pré-litoral, devido à extracção de calcários 

realizada em tempos recentes (André & Cordeiro, 1999).  

A massa rochosa encontra-se subdividida por uma série de diaclases. A maior parte destas 

diaclases organiza-se segundo duas famílias (Figura 13) cuja direcção é a seguinte: 

• D1 – direcção 170º/350º (quase N-S) e inclinação 65º para W 

• D2 – direcção 100º/280º (quase E-W) e inclinação 70º para N 

O espaçamento médio das diaclases principais (distância entre estas) é aproximadamente 3 

m.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Vista geral das duas famílias de diaclases (D1 e D2), no afloramento rochoso da Praia do 
Pedrógão. 

 

Lateralmente, quer para N quer para S, o afloramento rochoso deixa de ser visível, 

encontrando-se coberto por sedimentos da praia actual. A escavação realizada a Norte da 

Praia do Pedrógão demonstrou que as formações calcárias se encontram a baixa 

profundidade relativamente à superfície da praia, sendo a rocha cortada por uma superfície 

D1 

D1 

D2 

D2 

0             40 cm 
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de erosão sub-horizontal sobre a qual se encontraram sedimentos plistocénicos associados 

a uma indústria lítica do Paleolítico Médio (Aubry et al, 2003; Aubry et al, 2005). 

O lado W do promontório apresenta, na sua maior parte, o mesmo aspecto do plano 

inclinado acima mencionado, formando uma falésia baixa, entre 8 e 10 m de altura, com 

inclinação aproximada de 35º. 

 

Figura 14 – Vista parcial da falésia situada a W do promontório. 

 

3.5. Contexto geomorfológico 

O afloramento rochoso existente na Praia do Pedrógão está estreitamente relacionado com 

uma série de superfícies e morfologias que nos permitem compreender a evolução 

quaternária recente desta área (Angelucci, 2003). 

O afloramento mais recente, tal como refere Zbyszewski, 1965, é composto por camadas 

espessas, compactas e rijas de calcários margosos de cor cinzento-escuro com laivos 

avermelhados.  

No ponto PG03 (Tabela 2 e Figura 15) desta formação calcária procedeu-se ao 

levantamento da sua atitude: direcção N/110ºW e inclinação aproximada 35º SE, 
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indicando-nos que as camadas calcárias formam uma espécie de plano inclinado, 

praticamente correspondente à escarpa de erosão marinha, isto é, grosso modo “paralelo” 

(pela direcção) à linha da costa. Esta encontra-se recortada por uma superfície sub-

horizontal, apresentando alguma convexidade nas partes mais salientes, devido aos 

recentes processos de erosão. A erosão bastante intensa também leva a uma total ausência 

de vegetação, atendendo a que a maior parte da água que se infiltra em profundidade, não 

permite a formação de um solo favorável ao desenvolvimento das plantas.  

Na tabela 2 apresentam-se os pontos dos sítios obtidos na Praia do Pedrógão e respectivas 

coordenadas e altitudes aproximadas. 

 

Tabela 2 – Designação dos pontos dos sítios, coordenadas GPS em UTM e altitudes. 

Ponto Sítio Coordenadas GPS (UTM) Altitude (m) Descrição 

PG 01 29S 0504001 4418576 12 Detecção de material arqueológico 

PG 02 29S 0503983 4418566 12 Perfil sedimentar 

PG 03 29S 0503989 4418569 12 Rebordo da plataforma de abrasão marinha 

PG 04 29S 0503984 4418585 10 Entrada Gruta Pedra 

 

 

   

 

    

 

 

 
 
 
 
 

Figura 15 – Localização dos pontos dos sítios na Praia do Pedrógão. 
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A vegetação existente é rasteira, com predomínio dos chamados chorões (Carpobrotus 

edulis) e funcho-marítimo (crithmum maritimum).  

É razoável pensar que este patamar se prolongasse também na área afectada pela anterior 

pedreira. A altitude aproximada da plataforma é de 12 m. Trata-se, com toda a 

probabilidade, de uma antiga superfície de erosão (abrasão) marinha, sendo esta visível, 

pelos sedimentos que surgem, embora em posição residual pela erosão, nos pontos mais 

protegidos desta superfície (inf. oral - Diego E. Angelucci, 2007). 

A natureza da rocha calcária, juntamente com a sua organização estrutural, origina na 

massa rochosa um sistema cársico que, embora de dimensões muito limitadas, apresenta 

uma série de características típicas destes ambientes e que se articula, normalmente, em 

três tipos de cavidades: 

• galerias oblíquas, com direcção aproximada E-W e com uma inclinação de 

aproximadamente 35º para W, organizadas ao longo das diaclases da família D1 e 

em inter-estrato; 

• galerias sub-horizontais, com direcção aproximada N-S, organizadas ao longo das 

diaclases da família D2 e em inter-estrato; 

• pequenos algares pouco profundos, principalmente desenvolvidos nos pontos de 

intercepção das duas famílias de diaclases D1 e D2. 

Assim, parece estarmos perante um sistema endocársico em miniatura. 

As superfícies inclinadas dos estratos calcários demonstram a presença de furos cársicos, 

karren e lapiás com dimensões variáveis, enquanto as superfícies dos blocos abatidos, 

quando horizontais, apresentam kamenitza e furos (inf. oral - Diego E. Angelucci, 2007). 

Estas microformas de superfície também são criadas pelo controle estrutural exercido pelas 

duas famílias de diaclases, acima mencionadas. 
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Figura 16 – Esboço do afloramento de calcário na zona da Gruta da Pedra (ilustração: Diego E. 
Angelucci e Anabela Carvalho). 

 

Deste modo, segundo Cunha (1990), dentro dos processos cársicos (Figuras 17 e 18), essas 

formas dividem-se em dois sistemas: o sistema endocársico (cavidades cársicas) e o 

sistema exocársico (lapiás, karren, kamenitza, furos, dolinas, entre outros). 
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Figura 17 – Classificação e nomenclatura das microformas cársicas superficiais (adaptada: Castiglioni, 
1979). 

 

 

Figura 18 – Secção idealizada de sistema endocársico (Pedraza, 1996). 

Karren 
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Figura 19 – Secção dos diferentes tipos de cavidades cársicas, em relação à estrutura da rocha e ao 
estado de desenvolvimento do sistema cársico. A vermelho indicam-se as secções, nas quais se parece 

enquadrada a Gruta da Pedra (Pedraza, 1996). 
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A Gruta da Pedra desenvolveu-se por efeito do alargamento das diaclases D1 e D2, 

formando uma galeria inclinada com eixo E-W que cruza, na sua parte inferior, uma 

galeria horizontal N-S. A galeria E-W é acessível a partir de duas entradas (Figuras 20, 21 

e 22). O acesso superior localiza-se no rebordo da plataforma de abrasão marinha, na 

posição indicada por PG03 (Tabela 2 e Figura 15) e apresenta-se como um pequeno algar 

com uma profundidade aproximada de 2 m, parcialmente preenchido com o material 

sedimentar que reveste a plataforma (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Perfil transversal do local do achado à linha de costa (ilustração: Diego E. Angelucci e 
Anabela Carvalho). 
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Figura 21 – Secção transversal da Gruta da Pedra (ilustração: Diego E. Angelucci e Anabela Carvalho). 

 

 

  

Figura 22 – Interior da Gruta da Pedra. À esquerda, galeria inclinada com eixo E-W. À direita, 
galeria horizontal orientada de N-S. 
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Os algares ou lapiás podem apresentar preenchimentos derivados da cobertura sedimentar 

desta plataforma. Um destes preenchimentos de lapiás foi descrito na posição PG02 

(Tabela 2 e Figura 15). É um perfil de solo pouco desenvolvido, truncado superiormente 

pelo horizonte A (decapado pela erosão), que se formou a partir de sedimento arenoso de 

praia emersa (e não a partir do calcário, que é o substrato local, mas que não corresponde à 

rocha-mãe deste perfil).  

A sequência observada é a seguinte: 

• 0-40cm, horizonte Bw (FAO, 1990): areia muito fina com alguns seixos rolados de 

quartzo e quartzito, assim como uma fracção de "areão", também de quartzo e 

quartzito com morfologia arredondada (ambos componentes estão dispersos 

aleatoriamente no horizonte); 7.5YR 5/6 na escala de Munsell; agregação 

poliédrica média, pouco desenvolvida; com revestimentos de argila, finos e 

descontínuos ao longo das superfícies dos agregados; sem matéria orgânica; sem 

carbonatos; limite inferior nítido a: 

• 40-42cm, horizonte 2Cg (reveste a rocha calcária, formando o contacto entre o 

horizonte superior e esta) (FAO, 1990): argila limosa; 7.5YR 5/6 na escala de 

Munsell, com frequentes manchas pretas formadas por nódulos e revestimentos de 

óxido de manganês; maciço, pouco poroso; algumas raízes e micorrizas no contacto 

com a rocha; sem carbonatos; limite nítido a: 

• > 42cm, horizonte 2R (FAO, 1990): rocha calcária. 

A partir deste algar, a galeria desenvolve-se num eixo ENE – WSW, posteriormente, 

voltada na direcção E – W.  

A galeria principal desenvolve-se em duas camadas calcárias que constituem o substracto 

no qual se desenvolveu a gruta: 

• a camada superior do calcário, cujo topo estratigráfico constitui a superfície 

estrutural exterior. A espessura total é de 85cm. De cima para baixo, esta camada é 

constituída por diferentes subcamadas: cerca 30cm de calcarenito com laminação 

paralela pouco visível, formado por intraclastos, oncóides e escassos fósseis; cerca 

30cm de calcarenito e brecha calcária (por vezes passando a calcário nodular), com 

laminação convoluta; cerca 5cm de calcarenito com laminação paralela; cerca 20cm 

de calcário fossilífero, com laminação paralela. A interface entre esta camada e a 

inferior consta de um nível de cerca 10cm de espessura formado por marga e 
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calcário margoso, bem estratificado, com laminação aproximadamente irregular e 

com grandes quantidades de óxido de ferro, formando um hard-ground. 

• a camada inferior, de espessura mínima de 100cm, apresenta calcários maciços, 

calcarenitos e calcários fossilíferos. 

Assim, a galeria está cortada entre as duas camadas (superior e inferior), em cerca de 70cm 

formando um canal de forma tubular a partir do qual se desenvolve uma incisão que 

intercepta o nível margoso e a camada inferior. A inclinação original da camada é de 35º 

para W. A base, apresenta preenchimento sedimentar, formado por seixos e calhaus 

rolados com areia, influenciando a inclinação da superfície, tornando-a menor. 

A galeria, cujo desenvolvimento total é cerca de 8m, emerge à superfície na 

correspondência do ponto PG03 (Tabela 2 e Figura 15), onde a intersecção entre as 

galerias N-S e E-W corresponde ao posicionamento da zona de rebentação das marés vivas 

e tempestades, o que provocou um abatimento parcial do tecto da galeria, que a tornou 

acessível pelo exterior. 

Todos os pontos referidos ao longo do estudo e correspondentes a coordenadas geográficas 

foram localizados com recurso a GPS de navegação terrestre (Garmin GPS60), o qual 

forneceu as coordenadas UTM dos seguintes pontos: PG01, PG02, PG03 e PG04 (Tabela 2 

e Figura 15). 

 

3.6. Discussão dos resultados 

A partir da observação geológica e geomorfológica realizada na Praia do Pedrógão, pode 

concluir-se que, no início do Plistocénico Superior, durante o inter-glaciar Riss-Würm, há 

cerca de 90 000 anos B.P., o nível do mar estaria a uma cota mais elevada, conforme 

sugere, a plataforma de abrasão marinha, que terá começado a ser moldada nessa 

transgressão. Nesta altura, existiria uma praia de areia fina (visível pelos sedimentos que se 

encontram preservados na antiga plataforma marinha). 

Mais tarde, com a descida do nível do mar (cerca de 120 m) durante o Würn (Plistocénico 

Superior), há cerca de 20 000 anos BP, esta zona terá sido afectada pela erosão marinha, 

surgindo em outros locais canais de possíveis sistemas de rios, com deposição aluvional 

(i.e., Norte da Praia do Pedrógão) (Zbyszewski 1965). Quando o nível do mar atinge o 

actual, o mar começa a destruir parte da plataforma (movimentos de vertente), originando 
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outra pequena superfície de abrasão marinha ao nível do mar actual (Dias, 2004; Diego 

Angelucci, inf. oral). 

O nível do mar foi-se alterando ao longo do tempo geológico, associado aos efeitos das 

mudanças climáticas, e provocando profundas alterações ao longo da costa litoral, tais 

como os terraços marinhos ou as praias levantadas (inf. oral – Diego E. Angelucci, 2007). 

Na actualidade as dunas cobrem estas formações e apresentam como flora dominante o 

Funcho-marítimo (Crithmum maritimum), vegetação de ambiente de praia, e o Chorão 

(Carpobrotus edulis), uma planta exógena.  

A plataforma não se apresenta perfeitamente plana porque se encontra parcialmente 

erodida lateralmente, e recortada por uma superfície sub-horizontal. Esta plataforma, com 

aproximadamente 12m de altitude, conserva algumas depressões cársicas, controladas pela 

situação estrutural da rocha, que se encontram parcialmente preenchidas por uma parte da 

cobertura sedimentar contextual ligada aos processos que levaram à sua formação. Nas 

partes mais elevadas, detectou-se uma paleosuperfície com seixos e cascalhos bem 

arredondados, formados por quartzo, quartzito e quartzarenito – indicativos de uma faixa 

paleolitoral, e registou-se a sistemática presença de materiais líticos talhados – 

normalmente lascas, mas também foram observadas esquírolas – ocasionalmente patinados 

e, por fim, detectou-se ainda um par de fragmentos de mós. Este sítio corresponde ao ponto 

PG01. 

De acordo com as investigações realizadas durante o trabalho de campo, a mini-falésia 

apresenta-se configurada como uma superfície estrutural que está cortada por grutas, das 

quais se desconhece a profundidade real, por se encontrarem preenchidas com material 

sedimentar, na zona de rebentação. No entanto, será provável que exista uma continuidade 

abaixo do nível do mar actual. 

Esta análise dá-nos indicações sobre o aparecimento e a contextualização do achado 

arqueológico encontrado em 2004, nesta praia. Poderá considerar-se a existência de uma 

relação entre os materiais arqueológicos encontrados na plataforma com a gravura 

rupestre descoberta na entrada da Gruta da Pedra. Este achado pode pertencer à respectiva 

gruta tendo sido destacado a partir de várias diaclases que podem ter sido formadas durante 

a deformação tectónica (Dinis, 2000; Gonçalves, 2007). É ainda visível no espaço que está 

entre este afloramento rochoso totalmente fragmentado, uma antiga galeria que foi 

possivelmente escavada pelo processo de abrasão/dissolução. 
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De acordo com os indícios descobertos no decorrer deste trabalho, o local analisado 

apresenta um contexto de elevado interesse e raridade, devido à presença, 

simultaneamente, do material aluvional anterior à praia; da duna; do mini-sistema cársico 

na praia e da plataforma litoral. Isto significa que na plataforma litoral deste mini-sistema 

cársico, poder-se-á ter propiciado um ambiente de acumulação de materiais arqueológicos 

preservado que poderá atravessar uma cronologia que corresponde a uma ocupação 

humana datável, pelo menos, desde o Paleolítico Médio até à actualidade. 

 



 40 

4. Comportamento da peça face à meteorização 

4.1. Considerações gerais 

A deterioração gradativa dos elementos patrimoniais em pedra tem vindo a aumentar nos 

últimos tempos, e está relacionada, essencialmente, com as actividades desenvolvidas pela 

sociedade moderna, através dos agentes físicos, químicos e biológicos que degradam a 

rocha e a levam a transformar-se noutro produto natural, em equilíbrio físico – químico 

com o meio ambiente. Estas alterações encontram-se relacionadas com as características da 

rocha – factores intrínsecos, e com o ambiente em que a rocha se encontra - factores 

extrínsecos (Saiz-Jimenez, s.d.). 

Por património entendem-se valores culturais de muito interesse e diversa natureza, 

designadamente, arqueológica, paleontológica, arquitectónica, artística, etnográfica, 

científica e social. Todos os bens patrimoniais e culturais reflectem valores de memória, 

antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. Urge 

preservar e conservar todos estes valores que são símbolos de uma história e de uma 

evolução. Estes necessitam de ser salvaguardados, sendo imprescindível conservar e, 

quando necessário, restaurá-los. As intervenções de conservação e restauro abrangem 

estudos complexos, sendo na sua maioria multidisciplinares. 

Estes estudos implicam a identificação das características, os factores de degradação 

presentes, os mecanismos de alteração e as possíveis causas que levaram à sua origem. 

Sem esta investigação não é exequível aplicar uma correcta intervenção de conservação. 

Segundo Aires-Barros (1991a) a alteração de uma dada rocha, depende de diversos 

factores (Tabela 14): 

• Factores intrínsecos que correspondem às características próprias de cada rocha 

(propriedades químicas e fisíco-mecânicas); 

• Factores extrínsecos que se encontram relacionados com o ambiente (micro e 

nanoclima) em que a rocha se encontra; 

• Factores impostos que estão relacionados com a configuração das superfícies 

expostas e a orientação geográfica, e; 
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• Factores antropológicos que correspondem à função desempenhada ao longo dos 

tempos, às acções provocadas pelo homem, quer numa atitude de lazer, 

contemplativa ou mesmo por vandalismo. 

Na tabela 3 apresentam-se os factores de alteração ou decaimento das rochas (adaptado de 

Aires-Barros, 1991a). 

Tabela 3 – Factores de alteração ou decaimento das rochas (adaptado de Aires- Barros, 1991a). 

Composição mineralógica 

Textura e estrutura 

Porosidade 

Permeabilidade aos gases e à água 

Dureza  

Factores 
intrínsecos 

Tensão de ruptura 

         

Pressão atmosférica 

Temperatura do ar 

Humidade relativa do ar 

Ponto de orvalho 

Energia radiante 

Regime pluviométrico 
Quantidade de precipitação atmosférica, 
seu pH e composição química 

Vapor  de água 

Gases (SO2, NOx, CO, O3, Cl2) 

Factores 
constantes, 
definidores 

do 
microclima 

Conteúdo da atmosfera 

Partículas sólidas (tipo e quantidade) 

Sismos 

Tráfego 

Sinos 
Físicos 

Vibrações 

Concertos musicais 

Oxidações 

Dissoluções e recristalizações Químicos 

Hidrólise dos silicatos 

Factores 
extrínsecos 

Factores 
aleatórios 

Bioquímicos Acções epilíticas e endolíticas de micro e macro-organismos 

         

ao regime pluviométrico 
Fenómenos de escorrência e de 
secagem/molhagem 

ao regime eólico 

Orientação 
face 

ao tipo de insolação 

Factores 
impostos 

Configuração das superfícies expostas (polidas, gravadas, pintadas, etc) 

         

A função ao longo da História 

A invasão turística 
Factores 

antropológicos 
O vandalismo 
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A acção dos agentes meteóricos influencia a alteração da rocha, podendo manifestar-se de 

diversas formas. A identificação das patologias permite, muitas vezes, caracterizar as 

respectivas causas. 

Em suportes de arte rupestre são visíveis, nos respectivos painéis e afloramentos rochosos, 

nomeadamente nos suportes do Vale do Côa, diversos tipos de patologias, podendo estar 

associadas a uma ou a várias causas de alteração (Fernandes et al, 2006; Fernandes, s.d.). 

Na tabela 4 apresentam-se algumas patologias detectadas, nos suportes da arte rupestre do 

Vale do Côa, e suas possíveis causas (Fernandes et al, 2006). 

Tabela 4 – Algumas patologias detectadas, nos suportes da arte rupestre do Vale do Côa, e suas 
possíveis causas (Fernandes et al, 2006). 

Tipologia Causas 

Alveolização 
Rochas com elevada porosidade; Colónias de microorganismos; Ciclos de cristalização 
- dissolução. 

Alteração cromática 

Migração de pigmentos emitidos pelo substracto da biodegradação – actividade 
metabólica pelos componentes adjacentes para a rocha; Alteração de mineral ou 
transformação de componentes (i.e. lixiviação); Acção antrópica; Variação de 
luminosidade; Poluição. 

Colonização biológica Presença de micro e macro-organismos; Características do substracto. 

Concrecção 
Transporte de cálcio dissolvido em água (escorrências de água com bicarbonato 
dissolvido); Recristalização superficial de carbonato de cálcio do substracto. 

Eflorescências 
Ambientes salinos (aerossol); Acção eólica; Acção hidráulica; Poluentes atmosféricos; 
Fenómenos de migração e de evaporação de água; Acção dos seres vivos; Contacto com 
material contaminado. 

Erosão 
Acção antrópica (usura); Acção eólica (abrasão) – transporte de partículas sólidas; 
Acção hidráulica; Poluentes Atmosféricos – processos químicos; Actividade biológica 
(corrosão) – metabolismos ácidos; Cristalização de sais. 

Escamação 
Fenómenos de gelo-degelo; Ciclos de cristalização-dissolução; Amplitudes térmicas 
diárias (dilatação-contracção). 

Esfoliação 
Fenómenos de gelo-degelo; Insolação; Ciclos de condensação-evaporação; Actividade 
biológica. 

Fissuração 
Acção antrópica; Acção hidráulica (água); Acção sísmica (tracção - descompressão); 
Acção vibracional; Ataque biológico; Amplitudes térmicas diárias (dilatação-
contracção); Ciclos de cristalização-dissolução. 

Fracturação 
Acção antrópica; Acção hidráulica (água); Acção sísmica (tracção - descompressão); 
Acção vibracional; Ciclos de cristalização-dissolução; Ataque biológico; Amplitudes 
térmicas diárias; Cristalização de sais; Ciclos de gelo-degelo. 

Fragmentação 
Acção antrópica; Acção hidráulica (água); Acção sísmica (tracção - descompressão); 
Acção vibracional; Ataque biológico; Amplitudes térmicas diárias; Ciclos de 
cristalização-dissolução. 

Lacuna Acção antrópica; Acção sísmica; Ciclos de cristalização-dissolução. 

Pátina 
Agentes atmosféricos; Poluentes atmosféricos; Actividade biológica; Acumulação de 
poeiras atmosféricas e sujidades. 

Pitting Desenvolvimento de microorganismos; Ciclos de cristalização-dissolução. 

 

Os factores de alteração actuam, geralmente, de uma forma interligada, sobre a superfície 

das rochas, de acordo com o estado da atmosfera e os seus componentes sólidos, líquidos e 
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gasosos, sendo, muitas vezes, difícil distinguí-los porque os efeitos somam-se, convergem 

e as suas causas intercruzam-se.  

Os factores principais de alteração encontram-se divididos em três grupos (Dionísio, 

1998b): 

• Decaimento químico resulta de reacções químicas que ocorrem à superfície e nas 

continuidades das rochas, originando minerais secundários; 

• Decaimento físico resulta de fenómenos de expansão e/ou retracção provocados por 

variações térmicas, abalos sísmicos e ainda expansão devido à génese de minerais 

secundários por recristalização; 

• Decaimento biológico, incitado não só pelo crescimento sobre as rochas de macro e 

micro-organismos, como também pela acção humana. 

A água é o principal agente de agressão das rochas e está relacionada praticamente com 

todos os processos e tipos de alteração que uma dada rocha sofre, quer sejam processos 

físicos, químicos ou biológicos (Teixeira et al, 1998). 

O decaimento de índole química têm efeitos físicos, como é o caso da cristalização de sais 

com expansão volumétrica, provocado por variações de estado higrométrico. Estas 

variações poderão produzir microfracturas, esfoliação, lascagem e enfarinhamento na 

rocha (Teixeira et al, 1998).  

O decaimento físico conduz à quebra das ligações intercristalinas e intracristalinas, 

conduzindo à perda de coesão e ao desmoronamento da rocha, e pode dever-se a múltiplos 

factores, designadamente (Aires-Barros, 2001): 

 

• Expansão devido ao gelo da água de embebição das rochas (fenómenos de 

gelivação); 

• Expansão por hidratação dos minerais argilosos expansivos; 

• Acção de tensão superficial da água no decurso de fenómenos de secagem-

molhagem; 

• Acção da força de cristalização de sais minerais; 

• Dilatação diferencial dos minerais das rochas, submetidas a variação de 

temperatura (termoclastia e crioclastia); 

• Acções de vegetais e animais; 
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                                                    tráfego 

                            vibracionais     sinos 

• Choques       sísmicos           concertos musicais 

                                  mecânicos     

O decaimento biológico pode repercutir-se em modificações físicas, químicas e 

bioquímica. Os micro e macro-organismos podem viver, desenvolver e actuar sobre as 

pedras através de acções químicas directas (biocorrosão) ou acções que funcionam como 

catalizadores de reacções químicas em curso pelos processos de hidrólise, sulfatação, 

dissolução, entre outros, sendo também muito frequentes as acções físicas, tal como a 

bioabrasão e a desagregação. 

A rocha sã tem tendência a ser colonizada por micro-organismos autotróficos (retiram 

energia da luz solar), e por micro-organismos heterotróficos (retiram energia da matéria 

orgânica pré-existente). 

Na tabela 5 apresentam-se os exemplos de bactérias colonizadoras das rochas (Sousa et al, 

2005). 

Tabela 5 – Exemplos de bactérias colonizadoras das rochas (Sousa et al, 2005). 

    
 

Foto-autotróficas - 
Cianobactérias 

    
 

Bactérias nitrificantes (Azotobacta, clostridium) 
Sulfúreas (Tiobacilos, Desulfovibrio) 
Férricas (Tiobacilos ferroxidantes) 

Autotróficas 

Químico-lito-autotróficas 

Calcárias (Arthrobacter) 

    
 

    
 

Bactérias 

Heterotróficas ou Químico-organotróficas - 
Produtores de H2CO3 e ácidos orgânicos 

     

 

Os organismos, por serem utilizadores dos constituintes químicos dos minerais nos seus 

processos orgânicos, podem introduzir nas rochas produtos metabólicos (i.e., ácidos 

orgânicos, oxigénio e dióxido de carbono) que possuem um efeito catalítico na alteração 

físico-química subsequente, contribuindo para a desagregação da rocha (Dionísio, 1998a). 

As reacções químicas podem ser desenvolvidas pelas águas do solo, de escorrências, da 

pluviosidade e/ou da condensação, no substracto pétreo, devido à imersão, à infiltração nas 

falhas ou fissuras, bem como à absorção. As águas são um dos meios condutores de 
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substâncias: os sais solúveis, os contaminantes atmosféricos e os organismos vivos, todos 

ampliam os processos de degradação (Dionísio et al, 2003). 

Os sais em solução também podem ser transportados da rocha hospedeira por capilaridade. 

Estes, podem atingir a superfície (eflorescências) ou o interior (criptoflorescências) dos 

materiais pétreos, evaporar-se e depositar-se, de acordo com o estado higroscópico da 

atmosfera envolvente. A cristalização de sais pode fragilizar a rocha em profundidade, 

devido às pressões geradas pela cristalização e exercidas sobre as paredes dos poros e 

canalículos das rochas (Teixeira et al, 1998). 

A cristalização e a deliquescência dos sais estão directamente relacionadas com a presença 

de água (humidade relativa do ar) e com os respectivos pontos de equilíbrio. Quando a 

humidade relativa é superior ao seu ponto de equilíbrio, os sais presentes tornam-se 

deliquescentes e recristalizam quando a sua humidade relativa diminui. Desta forma os sais 

podem ter ciclos diários de cristalição ↔ dissolução, levando à fadiga da rocha (Henriques, 

2003). 

Segundo Aires-Barros (2001) as condições que regem a cristalização e a deliquescência 

dos sais são dadas pela seguinte equação (Aires-Barros, 2001):  

2 s 2 w[P(H O) /P(H O) ] 100  eqHR× =  

 em que: 

P(H2O)s, é a pressão do vapor de água da solução salina saturada; 

P(H2O)w, é a pressão do vapor de água do ar saturado; 

HReq, é a humidade relativa de equilibro com a solução saturada. 

A precipitação de um sal dá-se quando a HR≤HReq, pelo que a humidade relativa do ar 

determina quando um dado sal cristaliza. Deste modo, pode evitar-se o decaimento de uma 

rocha, mantendo a HR do ambiente acima ou abaixo dos valores críticos (Aires-Barros, 

2001). 

As mudanças cíclicas de estado favorecem e intensificam a fadiga da rocha e explicam a 

austeridade das formas de degradação, tais como: a desintegração granular, a escamação, a 

lascagem, entre outras (Dionísio et al, 2003). 

A água, quer no estado líquido, quer no estado gasoso, pode chegar à superfície de uma 

rocha, levando componentes activos ou, raramente, composto puro. Esta água ao penetrar 
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no seio da pedra auxiliada pela sua porosidade e permeabilidade, circulando através dos 

poros, pode favorecer as fissuras e as fracturas. 

As águas pluviais, bem como a água que ascende por capilaridade nas rochas, estão 

repletas de compostos químicos presentes nas atmosferas mais ou menos contaminadas. 

São de referir os produtos gasosos como o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e os 

óxidos de azoto; ácidos e compostos amoniacais, fumos portadores de compostos 

carbonosos, e ainda fosfatos e nitratos, entre outros. Sendo os gases mais nocivos para as 

rochas calcárias, os dióxidos de enxofre e de carbono. 

Estes produtos fomentam uma cadeia de reacções químicas que pode levar à degradação ou 

mesmo ao colapso da rocha.  

As reacções físico-químicas, favorecidas pela constituição da atmosfera, formam ácidos 

que, por sua vez, vão reagir com a rocha calcária levando à sua dissolução (“corrosão”) ou 

à formação de sais solúveis que, por evaporação da água, acabam por cristalizar quer à 

superfície, quer no interior da rocha. 

O fenómeno de sulfatação é o principal responsável pelos processos de alteração das 

estruturas porosas de rochas carbonatadas. A sulfatação é o resultado da oxidação lenta do 

SO2 em ácido sulfúrico e posterior neutralização pelos constituintes da rocha calcária 

(CaCO3, MgCO3, silicato de cálcio, entre outros). 

São vários os processos de sulfatação/interacção entre a rocha, podendo haver deposição a 

seco de SO2 ou deposição a húmido de SO2. 

Numa primeira fase, quando o SO2 atinge a superfície pétrea calcária, por deposição a seco 

e em condições de baixos valores de humidade relativa, é formado sulfito de cálcio [1]: 

                                                           3 2.1/ 2 ( )CaSO H O s  

2
3 2( ) ( ) H O

CaCO s SO g+ →                                                 + 2 ( )CO g                           [1] 

                                                            3 2.2 ( )CaSO H O s  

Na segunda fase, este composto poderá, por sua vez, passar a sulfato de cálcio hidratado 

(caso a água não esteja totalmente ausente) por um processo de oxidação pelo oxigénio e 
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em presença de substâncias catalisadoras (NO2, partículas carbonosas, óxidos metálicos) 

[2]: 

3 2 2 4 2.2 ( ) 1/ 2 ( ) .2 ( )catalisadoresCaSO H O s O g CaSO H O s+ →                                            [2] 

O sulfato de cálcio hidratado, ao depositar-se na superfície das rochas carbonatadas em 

condições normais, pode originar a formação de gesso e de crostas negras. 

Na tabela 6 apresentam-se algumas características da calcite e do gesso (Adaptado de 

Aires-Barros, 1991a). 

Tabela 6 – Características da calcite e do gesso (Adaptado de Aires-Barros, 1991a). 

Mineral Fórmula Volume molar cm3/mol Solubilidade mg/l 

Calcite CaCO3 37.7 50 
Gesso CaSO4.2H2O 60.0 2080 

 

Aires-Barros (1991a) defende que o volume do gesso é sensivelmente o dobro do da 

calcite, deste modo as crostas de gesso têm propensão a explodir, expondo novas 

superfícies de calcite a subsequentes deposições gipsíferas. No que diz respeito à 

solubilidade do gesso, esta é 40 vezes maior do que a calcite. Nas zonas de lavagem (run-

off), o gesso formado é dissolvido e depositado facilmente, sendo a sua remoção realizada 

por dissolução. 

As soluções onde o dióxido de carbono ou os ácidos orgânicos estão presentes, 

desenvolvem uma acção dissolvente sobre as rochas, principalmente nas rochas calcárias. 

A presença de ácido carbónico ou ácidos orgânicos provoca a transformação do carbonato 

de cálcio em bicarbonato Ca(HCO3)2, sendo este muito mais solúvel do que o primeiro. 

Esta reacção é expressa da seguinte forma [3]: 

3 2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )CaCO s CO g H O l Ca HCO aq+ + →                                                     [3] 

No caso dos ácidos orgânicos derivados da actividade das plantas e da sua decomposição, 

pode tomar-se como exemplo o ácido acético, uma vez que os ácidos húmicos são de 

composição bastante complexa [4]: 

3 2 2 4 3 2 2 2 22 ( ) ( )CaCO C O H Ca HCO C O H Ca+ → +                                                     [4] 
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A acção de dissolução auxiliada pela actividade química, promove a corrosão dos 

calcários, que se designa pela lapiazação e numa etapa mais avançada, pela carsificação 

subterrânea nos maciços calcários. Quando estes não são puros, da dissolução permanece 

um sedimento de argila, quartzo, sílex, entre outros, de acordo com as impurezas dos 

calcários. Este produto da dissolução designa-se por terra-rossa, nos climas idênticos ao de 

Portugal (Lorena, 2004). 

As sucessivas dissoluções, surgem nos períodos húmidos, e as deposições, nos períodos 

secos, podem produzir capas calco-gipsíferas, muitas vezes, ricas em componentes 

captados da atmosfera mais ou menos contaminada. 

Para além destas reacções, o CO e o NOx actuam como catalizadores e hidrocarbonetos 

não queimados, desencadeando processos oxidantes. A oxidação dos óxidos de azoto pelo 

ozono, pode levar à transformação de cálcio em nitrato de cálcio, sendo solúvel e 

deliquescente, tornando-se este pouco visível nas rochas (Dionísio, 1998b) [5] e [6]: 

2 2 2 34 ( ) 2 ( ) ( ) 4 ( )NO g H O l O g HNO l+ + →                                                               [5] 

3 3 3 2 2 2( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CaCO s HNO l Ca NO aq H O l CO g+ → + +                                      [6] 

Os calcários são rochas muito susceptíveis ao ataque do CO2, promovido pela 

decomposição da matéria orgânica, e às reacções químicas desenvolvidas pelo SO2 na 

atmosfera e em solução nas águas da chuva, tornando-as ácidas. Os calcários podem alterar 

por acção destas águas com um pH de 5,6 (Aires-Barros, 2001). 

Nas rochas localizadas junto ao mar são visíveis sais tipo halite (NaCl). Da reacção do 

cloreto de sódio, de proveniência marinha, com o ácido sulfúrico obtido da oxidação do 

dióxido de enxofre, pode resultar ácido clorídrico [7]: 

2 4 2 42 2NaCl H SO HCl Na SO+ → +                                                                        [7] 

Este ácido é identificado pela presença de eflorescências de antarcticite (CaCl2.6H2O) na 

superfície das rochas (Aires-Barros, 2001) [8]: 

3 2 2 2 2 32 6 .6CaCO HCl H O CaCl H O H CO+ + → +                                                     [8] 

De acordo com Dionísio (1998b), podem indicar-se algumas consequências do ataque 

químico nas rochas carbonatadas: a dissolução das superfícies da rocha; o desaparecimento 
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das gravuras e pinturas; a formação de crostas e eflorescências, bem como o aparecimento 

de zonas lascadas. 

Do ponto de vista do decaimento biológico, as rochas calcárias são atacadas sobretudo por 

bactérias sulfatantes e nitrificantes. As bactérias sulfatantes produzem ácido sulfúrico livre 

a partir de sulfuretos e do enxofre. Este ácido ao atacar as rochas, forma sulfatos de cálcio 

que podem dar origem a uma alteração idêntica à que é produzida pela acção das chuvas 

ácidas sobre os carbonatos. No que diz respeito às bactérias nitrificantes, estas ao 

produzirem compostos de amónio vão dissolver os carbonatos, como resultado do processo 

de redução nítrica (Sousa et al, 2005). 

 

4.2. Caso de Estudo 

4.2.1. Bloco pétreo da Praia do Pedrógão – Gravura rupestre 

O bloco pétreo identificado, a sul da Praia do Pedrógão - Leiria, na entrada da Gruta da 

Pedra, em zona de rebentação das marés vivas e tempestades, de acordo com Martins 

(2005), apresenta uma gravura para a qual a autora indica um possível enquadramento 

cronológico entre o V e o III milénio, correspondendo a um período que vai desde o 

Neolítico até finais do Calcolítico e inícios da Idade do Bronze. A autora defende que este 

bloco apresenta um “antropomorfo esquemático simples”, realizado através da técnica de 

picotagem, ocupando a superfície regularizada (Martins et al, 2004: 16; Martins, 2005: 

116). 

A Sul da Praia do Pedrógão observa-se uma grande quantidade de afloramentos e rochas 

calcárias, predominantemente acinzentadas, sendo que algumas apresentam semelhanças 

com o bloco pétreo em estudo.  

Os afloramentos, bem como as rochas, mostram diversas formas de degradação, sendo de 

realçar as seguintes: 

• Alteração cromática;  

• Alveolização;  

• Arenização, pulverização e enfarinhamento;  

• Colonização biológica 

• Concreções; 

• Desagregação granular;  
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• Eflorecência;  

• Erosão; 

• Escamação ou descamação;  

• Fissuração;  

• Fracturação;  

• Fragmentação;  

• Lacuna;  

• Lascagem;  

• Película; 

• Pitting. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Pormenor de uma rocha calcária onde é visível o processo de alveolização provocada pela 
colonização biológica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Parte exterior da Gruta da Pedra, onde são notórios: fracturas, lacunas, colonização 
biológica e pitting. 
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Figura 25 – Pormenor de um afloramento rochoso que se encontra com fracturas, concreções e pitting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Bloco pétreo onde é visível o processo de desgaste por escamação. 

 

 

 

 

Figura 27 – Bloco pétreo com uma fissuração e desagregação de material pétreo. 
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Figura 28 – Bloco pétreo onde é visível a arenização e a alteração cromática, muitas vezes, provocada 
pela insolação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 – Neste afloramento rochoso são visíveis: concreções, fragmentação, colonização biológica e 
a presença de película provocada pelo ataque biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Afloramento rochoso com diversas patologias: fissuração, fractura, alveolização e pitting. 
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Figura 31 – Pormenor de um fragmento de rocha com fendilhação, provocada pela entrada da água e 
consequente dissolução. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Bloco pétreo onde é visível o resultado da erosão na rocha. 

 

 

 

Figura 33 – Pormenor de um bloco pétreo onde é notória a cristalização de sais (eflorescências). 
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Figura 34 – Pormenor de um afloramento rochoso com alveolização, que poderá estar relacionada com 
uma zona mais exposta ao vento e à dissolução cársica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Pormenor de bloco pétreo com alteração cromática, fissuração e erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Pormenor de bloco pétreo que apresenta fissuras em toda a sua superfície. 



 55 

A partir de uma análise exaustiva dos afloramentos e rochas presentes na área envolvente à 

Gruta da Pedra, verificou-se que, a colonização biológica, as lacunas, as fracturas, as 

fissuras, a fragmentação, a alveolização e o pitting, são as patologias predominantes.  

Já no bloco pétreo em estudo identificou-se como principais fenómenos de decaimento as 

seguintes patologias: eflorescências, concreções, pitting e erosão.  

 

 

   

Figura 37 – Anverso e reverso do bloco pétreo onde são visíveis: erosão, pitting e concreções. 
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Figura 38 – Pormenor do anverso do bloco pétreo onde são visíveis: eflorescências e concreções de tom 
branco. 

 

 

 

Figura 39 – Pormenor do lado direito do bloco pétreo onde são visíveis a presença de pitting e 
concreções de tom branco e tom pardo. 
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Uma vez conhecidas as principais patologias e as suas tipologias, pode efectuar-se a sua 

representação sistemática, isto é, o mapeamento das formas de degradação do bloco pétreo. 

Este mapeamento pode ser verificado na Figura 40. 

A partir das análises macroscópicas efectuadas, quer nas rochas e afloramentos da Praia do 

Pedrógão, quer no bloco pétreo em estudo, considera-se que a identificada gravura 

rupestre resultou de uma acção de meteorização da rocha e não a partir de uma acção 

antrópica. Da mesma opinião partilha o Professor Mário Varela Gomes que, ao analisar o 

bloco pétreo em estudo considera que o que foi interpretado como uma gravura rupestre é 

apenas o resultado de uma alteração das características da rocha calcária que constitui o 

bloco pétreo, não sendo assim resultante de uma acção antrópica (inf. oral – Varela Gomes, 

2008).  

É, também provável que, o bloco pétreo em estudo tenha pertencido a um dos painéis que 

envolvia a Gruta da Pedra e que, posteriormente sofreu fragmentação e erosão sendo 

causas possíveis para tal: os factores geológicos e tectónicos; a acção vibracional aquando 

da extracção de rochas na parte interior do promontório; a dissolução das rochas calcárias 

promovidas pela presença de sais; os ciclos de dilatação-contracção resultantes das 

amplitudes térmicas diárias; a acção erosiva relacionada com o contexto do achado (zona 

de rebentação); entre outros.  
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Mapeamento
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4.2.2.Caracterização mineroquímica dos produtos de alteração 

4.2.2.1.Introdução 

Para além do levantamento das patologias procedeu-se à caracterização mineroquímica dos 

produtos de alteração, que se encontravam em destacamento no bloco pétreo, a partir das 

seguintes análises químicas: 

• Espectrometria de Fluorescência de Raios-X com sistema Dispersivo de 

Comprimento de Onda (EFRX-DCO); 

• Espectroscopia de absorção de raios infravermelhos com transformada de Fourier 

(FTIR); 

• Difracção de Raios-X (DRX). 

Aquando da apresentação de cada uma das análises efectuadas no Laboratório de 

Mineralogia e Petrologia do Instituto Superior Técnico (LAMPIST), serão tecidas algumas 

considerações gerais, descritas as metodologias aplicadas e os resultados obtidos.  

 

4.2.2.2. Espectrometria de Fluorescência de Raios-X com sistema 

Dispersivo em Comprimentos de Onda 

4.2.2.2.1. Considerações gerais 

A Espectrometria de Fluorescência de Raios-X com sistema Dispersivo em Comprimentos 

de Onda (EFRX-DCO) é uma técnica não destrutiva utilizada na análise química de 

diversos materiais (rochas, solos, sedimentos, pigmentos, cerâmicas, entre outros) que 

acompanham o acervo cultural da humanidade. Permite conhecer a matriz das amostras em 

termos de elementos químicos e respectiva quantidade (análise qualitativa e quantitativa) 

(Skoog et al, 1998).  

 

4.2.2.2.2. Metodologia 

A caracterização química dos produtos de alteração do bloco pétreo é o resultado de vários 

elementos químicos existentes nos diferentes constituintes da amostra, reflectindo a sua 

composição mineralógica. Para o adequado estudo mineroquímico colheram-se várias 

amostras do bloco pétreo. Estas foram colhidas em todas as faces do bloco pétreo e os 

locais das colheitas estão assinalados na Figura 41. 
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Figura 41 – Indicação dos locais onde foram recolhidas as amostras, para a análise química, no bloco 
pétreo. 

 

O estudo destes produtos de alteração foi realizado através da EFRX-DCO utilizando um 

Espectrómetro de FRX Philips PW 1480 (com ampola de Rh). O equipamento PHILIPS 

PW 1480 apenas identifica elementos com número atómico igual ou superior a 11 (não 

detecta elementos abaixo do Na). Esta técnica possibilita a detecção simultânea dos 

diferentes elementos constituintes da amostra, a partir de uma análise semi-quantitativa. 

Na identificação dos elementos químicos presentes, nas diversas amostras dos produtos de 

alteração em estudo, teve de considerar-se a análise efectuada na amostra branca, 

designada por amostra padrão. Deste modo, identificaram-se os elementos químicos 

constituintes de cada amostra através da leitura das intensidades das riscas correspondentes 

a cada elemento químico. 

A caracterização química elementar das patologias identificadas é apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Caracterização química semi-quantitativa dos produtos de alteração do bloco pétreo. 

Elementos químicos Amostra 
Sr Br Fe Ti Ca K Cl S Si Al Mg Na 

07-LR-LA  V P V V ● V ● V V V V ○ 

07-LR-LB  V P V V ● V ● V V V V ○ 

07-LR-LC  V P V V ● V ● V V V -  ○ 

07-LR-LD  V P V V ● V ● V V V V ○ 

07-LR-LE  V P P V ● V ● P V V V ○ 

07-LR-LRVS V P P V ● V P V V V V V 

07-LR-GERAL  V P P V ● V ● V V V V ○ 

             

●Muito Abundante  ○Abundante   P Presente   V Vestigial 

> 75% – Muito abundante; entre 75% e 50% – Abundante; entre 50% e 15% – Presente; <15% - Vestigial. 

 

4.2.2.2.3. Resultados obtidos 

Na análise da tabela 7, verifica-se que os elementos químicos presentes em todas as 

amostras coligidas no bloco pétreo são: o estrôncio, o bromo, o ferro, o titânio, o cálcio, o 

potássio, o cloro, o enxofre, o silício, o alumínio, o magnésio (excepto na amostra C) e o 

sódio.  

O estrôncio, o ferro, o titânio, o cálcio, o silício, bem como o magnésio são elementos 

químicos constituintes do substracto pétreo – calcário, sendo o cálcio o elemento químico 

mais abundante. 

A presença de potássio pode estar relacionada com os constituintes da água do mar ou da 

fauna e da flora existentes.  

A detecção de enxofre pode estar relacionada com a sulfatação e/ou com a água do mar. E, 

a presença do alumínio refere-se aos minerais de alteração. 

A ocorrência do bromo é indicativa da presença de matéria orgânica que, possivelmente, 

pode estar relacionada com os organismos (moluscos, coraliários, protozoários, entre 

outros). 

O zinco, o cobre, assim como algumas quantidades de determinados elementos químicos 

(ferro, potássio, enxofre, silício, alumínio) foram detectados na amostra branca. 

É de referir a presença de elevadas concentrações de cloro e de sódio, resultantes da 

proximidade da rocha com a água do mar, proveniente eventualmente da água do subsolo, 
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do contacto com outras rochas contaminadas, do contacto directo com a água do mar, do 

aerossol marinho, bem como das escorrências das águas pluviais. Este vestígio no local 

reverso (07-LR-RVS), poderá indicar que esta zona esteve mais protegida dos agentes 

externos do que as restantes, isto é, esteve menos exposta à contaminação dos sais. 

A análise global revela semelhanças na composição química nas amostras 07-LR-LA, 07-

LR-LB, 07-LR-LC, 07-LR-LD, 07-LR-LE e 07-LR-GERAL, embora as proporções sejam 

variáveis.  

 

4.2.2.3. Espectroscopia de absorção de raios infravermelhos com 

transformada de Fourier 

4.2.2.3.1. Considerações gerais 

A espectroscopia de absorção de raios infravermelhos é uma técnica baseada no conceito 

de absorção e emissão de energia da região do infravermelho, em que a luz infravermelha é 

guiada através do interferómetro e após a passagem deste pela amostra o sinal é medido, 

designado de interferograma. Deste modo, a Espectroscopia de absorção de raios 

infravermelhos com trasnformada de Fourier (FTIR) permite uma caracterização 

mineralógica da amostra. Cada amostra apresenta nos espectros constituintes conjuntos de 

bandas de absorção, autênticas “impressões digitais”, nos quais a intensidade da banda está 

directamente relacionada com a quantidade do mineral ou composto presente na amostra 

(Aires-Barros, 2001; Skoog et al, 1998). 

 

4.2.2.3.2. Metodologia 

Realizaram-se análises de espectroscopia de absorção de raios infravermelhos com 

transformada de Fourier para diagnosticar, nas amostras recolhidas, as fases dos grupos 

aniónicos. Previamente, foi necessário proceder à separação das amostras tendo em conta a 

cor, bem como efectuar uma individualização das fracções morfologicamente distintas 

recorrendo à lupa binocular (WILD HEERBRUGG). Após a preparação das amostras 

(homogeneização do grão), estas foram colocadas no porta-amostras e submetidas à 

análise. Analisaram-se vinte amostras (provenientes das sete amostras iniciais recolhidas 

no bloco) no Espectrógrafo de raios infravermelhos, Perkin Elmer – 1600 Series – FTIR 

(Tabela 8). 
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Apresenta-se na Tabela 8 a separação por cor e a individualização das fracções 

morfologicamente distintas de sete amostras dos produtos de alteração do bloco pétreo.  

 
Tabela 8 – Separação por cor e a individualização das fracções morfologicamente distintas de sete 

amostras dos produtos de alteração do bloco pétreo. 
Localização Designação Tipo de material separado 

07-LR-LA1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. Local A 
07-LR-LA2 Lasca com tom pardo oleoso, frágil e de fractura irregular. 
07-LR-LB1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. 

Local B 
07-LR-LB2 Lasca com tom pardo oleoso, frágil e de fractura irregular. 
07-LR-LC1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. 

07-LR-LC2 
Lasca de tom pardo oleoso com pontuação castanha escura, frágil e de 
fractura irregular. Local C 

07-LR-LC3 
Lasca de tom pardo oleoso com pontuação castanha e esverdeada, frágil 
e de fractura irregular. 

07-LR-LD1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. 
07-LR-LD2 Lasca com tom pardo oleoso, frágil e de fractura irregular. 

07-LR-LD3 
Lasca de tom pardo oleoso com pontuação castanha escura, frágil e de 
fractura irregular. 

Local D 

07-LR-LD4 
Lasca de tom pardo oleoso com pontuação avermelhada, frágil e de 
fractura irregular. 

07-LR-LE1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. 
07-LR-LE2 Lasca de tom pardo oleoso, frágil e de fractura irregular. 

07-LR-LE3 
Lasca de tom pardo oleoso, com filetes de cor preta, frágil e de fractura 
irregular. 

Local E 

07-LR-LE4 
Lasca de tom pardo oleoso, com filetes de cor preta, frágil e de fractura 
irregular. 

07-LR-LRVRS1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. 
07-LR-LRVRS2 Lasca de tom pardo oleoso, frágil e de fractura irregular. Local reverso 

07-LR-LRVRS3 Lasca de cor alaranjada, frágil e de fractura irregular. 

07-LR-GERAL1 Lasca branca, frágil e de fractura irregular. 
Geral 

07-LR-GERAL2 Lasca de tom pardo oleoso, frágil e de fractura irregular. 

 

Neste caso, o método de análise permite caracterizar os grupos aniónicos (Tabela 9) com 

uma quantidade de amostra muito pequena, por comparação com as amostras padrão. 

Neste estudo utilizaram-se padrões de calcite, nitrato de cálcio hidratado, nitrato de sódio e 

de gesso e as fichas padrão (Jones & Jackson, 1993). 

Apresenta-se na Tabela 9 a caracterização de grupos aniónicos semi-quantitativa por FTIR. 
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Tabela 9 – Caracterização de grupos aniónicos semi-quantitativa por FTIR. 

 Grupos aniónicos 
Localização Designação 

Carbonato Silicato 

07-LR-LA1 P V 
Local A 

07-LR-LA2 V V 

07-LR-LB1 V V 
Local B 

07-LR-LB2 V V 

07-LR-LC1 V ● 

07-LR-LC2 ○ ● Local C 

07-LR-LC3 ○ ● 

07-LR-LD1 V ● 

07-LR-LD2 ● ● 

07-LR-LD3 P ○ 
Local D 

07-LR-LD4 ● P 

07-LR-LE1 P ○ 

07-LR-LE2 P P 

07-LR-LE3 ● P 
Local E 

07-LR-LE4 ○ P 

07-LR-LRVRS1 ○ P 

07-LR-LRVRS2 ○ P 
Local 

Reverso 
07-LR-LRVRS3 P P 

07-LR-GERAL1 P P 
Geral 

07-LR-GERAL2 ● P 

●Muito Abundante; ○ Abundante; P Presente; V Vestigial 

 

4.2.2.3.3. Resultados obtidos  

A análise dos espectros de infravermelhos de cada amostra salienta o aparecimento de 

carbonatos e silicatos.  

O carbonato (CaCO3), surge em elevada quantidade nas quatro amostras (07-LR-LD2, 07-

LR-LD4, 07-LR-LE3 e 07-LR-GERAL2) e corresponde ao produto inicial da rocha 

calcária que normalmente deriva da dissolução do calcário.  

A ocorrência do silicato, com maior abundância nas amostras 07-LR-LC1, 07-LR-LC2, 07-

LR-LC3, 07-LR-LD1 e 07-LR-LD2, pode estar relacionada com a presença de um mineral 

argiloso, Ilite, que talvez possa resultar da fracção argilosa da própria rocha e/ou da 

contaminação do solo. O silicato identificado é do tipo interestratificado Ilite/Haloisite 

(I/H) e foi detectado nas seguintes amostras: 07-LR-LD1, 07-LR-LD2, 07-LR-LE2, 07-

LR-LE4, 07-LR-LRVRS2, 07-LR-LRVRS3 e 07-LR-GERAL1. 

Na análise dos espectros de cada amostra, verificou-se que para além das principais bandas 

representativas dos carbonatos e silicatos estavam, também, presentes, em todos os 
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espectros, pequenos comprimentos de onda (designado ruído). Face a este facto, as 

amostras foram submetidas à análise por Micro FTIR, a fim de identificar o respectivo 

ruído. Os dados obtidos desta análise indicaram um composto orgânico resultante di-(2-

ethylhexyll) ftalato. Este produto plastitizante pode estar relacionado com o contacto das 

cerdas das escovas, utilizadas aquando da limpeza mecânica, com o bloco pétreo em 

estudo. Considerando estes dados desaconselha-se a utilização de escovas para a limpeza 

deste material. 

 

4.2.2.4. Difracção de Raios-X 

4.2.2.4.1. Considerações gerais 

A Difracção de Raios-X (DRX) constitui o método mais utilizado para a identificação de 

minerais, tendo a vantagem de ser não destrutivo.  

Os minerais são identificados através do difractograma, sendo obtido o resultado a partir da 

irradiação, registada através das contagens num detector. Os impulsos fornecidos pelo 

contador são proporcionais à intensidade da radiação difractada e são transmitidos ao 

registador por intermédio de um sistema de amplificação que permite obter os 

difractogramas. Estes difractogramas traduzem directamente as intensidades dos picos de 

difracção em função do ângulo de difracção 2θ, pelo que cada espécie cristalina pode ser 

caracterizada por um diagrama de difracção característico (Skoog et al, 1998). Os 

difractogramas são analisados por comparação com fichas padrão do International Center 

for Diffraction Data Powder Diffraction File (ICDDPDF). 

 

4.2.2.4.2. Metodologia 

Foram seleccionadas para análise por Difracção de Raios-X (método do pó) as mesmas 

amostras analisadas por EFRX-DCO (07-LR-LA, 07-LR-LB, 07-LR-LC, 07-LR-LD, 07-

LR-LE, 07-LR-LTRVS e 07-LR-LGERAL), pois este método oferece informações 

complementares. As amostras, de dimensões reduzidas e microcristalinas, foram moídas 

para homogeneização do grão, colocadas no porta-amostras e, posteriormente, colocadas 

no difractómetro de Raios-X (PANALYTICAL X`PERT PRO), utilizando-se uma ampola 

de CuKα.  
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Os difractogramas obtidos foram analisados através da comparação de espectros padrão 

internacionais, recorrendo ao programa X´PERT HIGHSCORE PLUS (ICDDPDF). 

Na tabela 10 apresenta-se a informação sintetizada do cortejo mineral identificado nos 

produtos de alteração do bloco pétreo. 
 

 
Tabela 10 – Caracterização mineralógica semi-quantitativa por DRX. 

  Localização 

Mineral Composição Local A Local B Local C Local D Local E Local 
Reverso 

Geral 

Calcite CaCO3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Halite NaCl ○ ○ ○ ○ ○ V ○ 

Quartzo SiO2 MV MV MV MV V V MV 

Cainite/Cenite KMgClSO4.3H2O ND P ND ND P ND ND 

Gesso CaSO4.2H2O MV MV MV MV V ND MV 

         

○ Abundante; P Presente; V Vestigial; MV Muito Vestigial; ND Não Detectado 

 

4.2.2.4.3. Resultados obtidos 

Na análise da tabela 10, genericamente, verifica-se que, as amostras apresentam uma 

mistura de calcite (CaCO3) e halite (NaCl), com alguns vestígios de quartzo (SiO2), 

cainite/cenite (KMgClSO4.3H2O) e de gesso (CaSO4.2H2O). 

A abundância de calcite nas amostras analisadas é atribuível à natureza calcária do 

substrato pétreo. A presença da halite deve-se ao ambiente marinho onde o bloco se 

encontrava. 

A presença vestigial de quartzo deverá estar associada à própria formação do substrato 

calcário. 

A presença vestigial de gesso está relacionada com a sulfatação. 

É de salientar que as amostras dos locais B e E apresentam elevada quantidade de 

cainite/cenite relativamente às restantes. Esta porção pode estar relacionada com o contacto 

com a fauna, flora ou água do mar. 

Todas as faces do bloco pétreo, com excepção do reverso (zona protegida dos agentes 

atmosféricos), apresentam uma razoável quantidade de eflorescências, de halite (mais 

abundante), aragonite (comum), hexahidrite (vestigial), cainite (vestigial) e carnalite 
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(vestigial) e uma elevada concentração de concreções calcárias. Estas podem estar 

relacionadas com as molhagens por escorrências.  

 

4.2.3. Caracterização dos agentes atmosféricos 

Os agentes atmosféricos podem afectar as rochas através de um conjunto de reacções 

físicas, químicas e biológicas, levando, muitas vezes, ao colapso total do material. 

No caso do bloco pétreo em estudo, a origem e o desenvolvimento dos produtos de 

alteração presentes podem estar relacionados com o local onde este foi encontrado (Gruta 

da Pedra) e/ou com os locais onde este esteve exposto (Átrio da Biblioteca Municipal de 

Leiria – Afonso Lopes Vieira e no Castelo de Leiria – exposição “Habitantes e Habitats – 

Pré e Proto-História na Bacia do Lis”). 

Na tabela 11 apresentam-se os principais mecanismos associados aos fenómenos de 

alteração.  

Tabela 11 – Principais mecanismos associados aos fenómenos de alteração. 

Localização Mecanismos Gruta 
Exposição Átrio 

Biblioteca 
Municipal 

Exposição 
Castelo 

Aerossol √     

Ascenção capilar √     

Escorrências √     

Acção águas chuva √     

Acção do vento √     

Humidade √ √ √ 

Temperatura √ √ √ 

Insolação √   

Ciclos de cristalização-dissolução  √  √ 
Ciclos secagem- molhagem √     

Ciclos gelo-degelo √     

Acção antrópica √ √ √ 

 

Verificou-se que, no intervalo de tempo, durante o qual o bloco pétreo saiu do seu 

ambiente natural (entrada da Gruta da Pedra), onde estava exposto ao aerossol, à 

precipitação atmosférica, à insolação, às variações de temperatura e à húmidade relativa do 

ar, entre outros agentes, e passou a estar exposto nos espaços expositivos, ocorreu um 

acelerado desenvolvimento na alteração da superfície do bloco pétreo. Face às patologias 

identificadas no bloco pétreo procurou-se identificar as causas das alterações detectadas. 
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Para isso foram realizados vários estudos no interior e exterior da Gruta da Pedra, bem 

como na sala de exposição (Sala K) do Castelo de Leiria. 

 

4.2.3.1. Caracterização da exposição solar 

4.2.3.1.1. Estudo da insolação na entrada da Gruta da Pedra 

Para caracterizar a insolação no local do achado (entrada da Gruta da Pedra), foi efectuado 

um estudo, ao longo do ano de 2007/2008 que, visou o registo da exposição solar em 

função do tempo, a fim de perceber se este factor terá sido uma condicionante nas 

patologias identificadas no bloco pétreo. As observações foram efectuadas em dias de céu 

limpo, com baixa-mar, tendo-se realizado um registo gráfico (desenho e fotografia) que 

sustentou as análises comparativas (Figuras 42 e 43). 
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Figura 42 – Período de insolação durante o Inverno entre as 13h20 e as 16h25. 
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Figura 43 – Período de insolação durante o Verão entre as 13h20 e as 20h15. 

 

4.2.3.1.2. Resultados obtidos 

A duração da insolação no local, expressa em número de horas de sol descoberto, permitiu 

verificar que, o tempo de exposição da radiação directa do sol no Verão é maior do que no 

Inverno, atingindo, no Verão, 7 horas por dia de radiação contínua e 3 horas por dia na 

época do Inverno. 

A oscilação térmica que está directamente relacionada com a exposição solar pode 

provocar movimentos mecânicos na estrutura interna do material, tais como, a dilatação, 
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quando atinge elevadas temperaturas e a retracção, durante o arrefecimento (Teixeira e 

Belém, 1998). 

Relativamente, ao tempo de exposição solar verificado na entrada da Gruta da Pedra, este 

factor poderá ter sido uma condicionante nas patologias identificadas no bloco pétreo em 

estudo, uma vez que, este material se encontrava parcialmente exposto à radiação solar. 

Este facto associado ao aerossol marinho, poderá ter tido influência nas patologias, tais 

como, pitting, micro-fracturas, perda de material, entre outras. 

 

4.2.3.2. Caracterização termohigrométrica 

4.2.3.2.1. Estudo do interior e exterior da Gruta da Pedra 

O conhecimento dos elementos relacionados com o estado termohigrométrico do ar 

apresenta um interesse fundamental na interpretação dos factores de decaimento, uma vez 

que se reveste de grande importância nos fenómenos alteração (Santo & Mendes, 1997). 

Para diagnosticar os factores de alteração presentes no bloco pétreo em estudo, a fim de 

identificar as suas causas, bem como de indicar soluções que procurem minimizar os 

efeitos nefastos presenciados, é necessário compreender os factores que condicionaram o 

respectivo comportamento e a sua evolução. Estes factores podem estar relacionados com: 

os diversos ambientes onde o bloco pétreo esteve presente, em função do seu tempo de 

exposição, e com as características intrínsecas da rocha.  

Neste sentido, caracterizou-se o microclima da Gruta da Pedra relacionando com o 

ambiente da Praia do Pedrógão, bem como o da sala (Sala K) onde o bloco esteve exposto 

ao público. 

A monitorização termohigrométrica, no interior da Gruta da Pedra, bem como no seu 

exterior, foi efectuada duas vezes por estação do ano, em duas horas distintas (10h30 e 

14h00) e em condições atmosféricas divergentes (céu nublado e céu limpo). Para este 

estudo utilizou-se um termohigrómetro portátil, de marca Hydrolog D, modelo Hygroclip 

S. 

Este registo decorreu entre Janeiro e Dezembro de 2007 e cada registo correpondeu a 

medições de 30 em 30 segundos durante 20 minutos.  
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Gráfico I – Variação da temperatura do ar entre 13 Janeiro e 18 Dezembro de 2007, no interior da 
Gruta da Pedra. 
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Gráfico II – Variação da humidade relativa do ar entre 13 Janeiro e 18 Dezembro de 2007, no interior 
da Gruta da Pedra. 
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Gráfico III – Variação da temperatura do ar entre 13 Janeiro e 18 Dezembro de 2007, no exterior da 
Gruta da Pedra. 
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Gráfico IV – Variação da humidade relativa do ar entre 13 Janeiro e 18 Dezembro de 2007, no exterior 
da Gruta da Pedra. 

 

A partir da análise dos Gráficos I a IV verifica-se que: 

A temperatura do ar, medida na entrada da Gruta da Pedra, apresenta algumas flutuações 

ao longo do ano (valores compreendidos entre 9,88ºC e 25,75ºC, com valor médio de 

18,79ºC), sendo o valor da média de temperatura máxima 20,72ºC e o valor da média da 
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temperatura mínima de 17,60ºC. A maior variação verificou-se no mês de Dezembro de 

2007 (dia 13 de Dezembro de 2007) e a menor no mês de Junho de 2007 (dia 16 de Junho 

de 2007). A temperatura atingiu valores mais elevados na Primavera e valores mais baixos 

no Outono.  

No que diz respeito à humidade relativa do ar no interior da Gruta da Pedra, as flutuações 

foram significativas, variando entre 38,62% e 91,31%, com valor médio de 64,39%, no 

decorrer do ano. Na Primavera (dia 16 de Junho de 2007) obteve-se menor variação e 

elevada percentagem de humidade relativa do ar. No Inverno registou-se a descida da 

humidade relativa do ar e uma variação superior. A humidade relativa cíclica, bem como a 

temperatura média verificada, promove os ciclos de cristalização/deliquescência dos sais 

presentes na rocha, favorecendo e intensificando a fadiga do material, fragilizando-o. 

No exterior da Gruta da Pedra verificou-se, também, que a temperatura alcançou valores 

inferiores registados no Outono (9,94ºC), apresentando uma menor variação. Na 

Primavera, a humidade relativa do ar registada foi elevada atingindo 96,38%. 

Dada a similitude de valores registados no interior e exterior da Gruta da Pedra foi 

realizada uma análise estatística de variância (ANOVA) utilizando o programa Statistic 7.0 

for Windows, e as médias foram comparadas utilizando o teste HDS de Tukey com nível 

de significância de 5%, por forma a verificar se existiriam diferenças entre as médias dos 

valores de temperatura e dos valores da humidade relativa do ar, no exterior e no interior 

da Gruta da Pedra. Da aplicação desta análise e do teste mencionado verificou-se que, não 

existem diferenças significativas (p<0,05) entre as temperaturas médias do ar e a humidade 

relativa média do ar, no interior e exterior da gruta, ou seja, em termos médios o ambiente 

termohigrométrico é idêntico. 

 

4.2.3.2.2. Estudo da Sala de Exposição do Castelo de 

Leiria, designada Sala K  

Com vista à explicação dos ciclos de cristalização-dissolução dos sais na superfície pétrea 

em estudo e consequente avanço do estado de degradação apresentado, foi efectuada, por 

vários períodos de tempo, uma caracterização termohigrométrica da sala de exposição (sala 

K), através do termohigrómetro digital disponível (Apêndice 3).  
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As medições da temperatura e humidade relativa do ar foram registadas em diversos 

períodos contínuos. 

Assim torna-se possível conhecer a evolução do comportamento da Sala K, nos períodos 

medidos.  

Na Tabela 12 apresentam-se os períodos de medição dos parâmetros termohigrométricos 

na Sala K. 

 

Tabela 12 – Períodos de medição dos parâmetros termohigrométricos no espaço expositivo - Sala K. 

Localização Períodos de medição 

12-01-2006 a 16-01-2006 

03-04-2006 a 10-04-2006 

18-04-2006 a 26-04-2006 

15-05-2006 a 23-06-2006 

07-06-2006 a 20-06-2006 

21-06-2006 a 04-07-2006 

05-07-2006 a 11-07-2006  

12-07-2006 a 25-07-2006 

26-07-2006 a 08-08-2006 

09-08-2006 a 22-08-2006 

23-08-2006 a 01-09-2006 

02-09-2006 a 15-09-2006 

Sala K 

16-09-2006 a 25-09-2006 

 

A partir dos dados recolhidos procedeu-se à representação gráfica da temperatura e da 

humidade relativa do ar para os diferentes períodos de medição do termohigrógrafo 

(Apêndice 3), bem como aos cálculos dos parâmetros estatísticos (Tabelas a13 e 14). 

Nas Tabelas 13 e 14 estão representados os parâmetros estatísticos da temperatura e 

humidade relativa do ar no espaço expositivo (Sala K) dos Paços Novos – Castelo de 

Leiria. 
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Tabelas 13 e 14 - Parâmetros estatísticos da temperatura e humidade relativa do ar no espaço 
expositivo (Sala K) dos Paços Novos – Castelo de Leiria. 

 

Da análise das Tabelas 13 e 14 verifica-se que na Sala K: 

• Ao longo do período de registo é possível ocorreu pequenas variações de humidade 

relativa do ar, sendo as mais acentuadas no período compreendido entre 12 a 16 

Janeiro de 2006 e, seguidamente, no período entre 3 a 10 Abril de 2006. 

• A sala K apresentou ao longo das medições efectuadas, temperaturas de ar com 

valores extremos máximo 25,81ºC e mínimo 15,50ºC. 

• No decorrer do ano de 2006, a humidade relativa média do ar foi superior a 55,50% 

e a temperatura média do ar superior a 15,00ºC. 

• A temperatura do ar mantém-se aproximadamente constante (entre os 20,00ºC e os 

25,00ºC) ao longo de cada período de medição, excepto nos meses de Janeiro, Abril 

e Maio, sendo a amplitude média diária inferior a 1,00ºC.  

•  Os períodos mais quentes e secos registaram-se em Julho, Agosto e Setembro de 

2006 e as temperaturas mínimas verificaram-se nos meses de Janeiro, Abril e Maio 

de 2006. 
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• Na Sala K os valores médios de temperatura não são significativamente diferentes 

entre:  

26 Julho a 8 de Agosto de 2006 e 12 a 16 Janeiro de 2006; 

18 a 26 Abril de 2006 e 3 a 10 Abril de 2006; 

3 a 10 Abril de 2006 e18 a 26 Abril de 2006; 

7 a 20 Junho de 2006 e 5 a 11 Julho de 2006; 

5 a 11 Julho de 2006 e 21 Junho a 4 Julho de 2006; 

26 Julho a 8 de Agosto de 2006 e 23 Agosto a 1 Setembro de 2006; 

2 a 15 Setembro de 2006 e 23 Agosto a 1 Setembro de 2006. 

• Na Sala K os valores médios da humidade relativa do ar não são significativamente 

diferentes entre: 

18 a 26 Abril de 2006 e 3 a 10 Abril de 2006; 

7 a 20 Junho de 2006 e 3 a 10 Abril de 2006; 

3 a 10 Abril de 2006 e 15 a 23 Maio de 2006; 

15 a 25 Setembro de 2006 e 15 a 23 Maio de 2006; 

18 a 26 Abril de 2006 e 15 a 23 Maio de 2006; 

7 a 20 Junho de 2006 e 15 a 23 Maio de 2006; 

7 a 20 Junho de 2006 e 5 a 11 Julho de 2006; 

5 a 11 Julho de 2006 e 21 Junho a 4 Julho de 2006; 

18 a 26 Abril de 2006 e 7 a 20 Junho de 2006; 

9 a 22 Agosto de 2006 e 23 Agosto a 1 Setembro de 2006; 

2 a 15 Setembro e 15 a 25 Setembro de 2006. 

Estes dados obtidos de forma descontínua indiciam que, a Sala K não é estanque a nível da 

temperatura e humidade relativa do ar.  

Face ao mineral maioritário detectado nos produtos de alteração mineroquímica – halite, 

procurou-se saber se, para os períodos temporais em análise e face aos valores de 

temperatura, existiriam ou não na Sala K condições para cristalização/deliquescência deste 

sal. Considerou-se para esta análise e, face aos valores médios de temperatura registados 

15ºC, 20ºC e 25ºC, na Sala K, como valores de equilíbrio da humidade relativa, 

respectivamente, 75,6%, 75,5% e 75,3%. 

Tabela 15 - Valores de equilíbrio da humidade relativa da halite em função da temperatura (Aires-
Barros 2001). 

Sais Fórmula 15ºC 20ºC 25ºC 

Halite NaCl 75,6 75,5 75,3 
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Para este espaço foram elaborados gráficos, com base nas medições diárias da temperatura 

e de humidade relativa do ar, e nos valores de equilíbrio de humidade relativa do ar da 

halite (Apêndice 3).  

Na tabela 16 apresentam-se as percentagens de tempo relativas aos valores registados de 

temperatura de 15ºC, 20ºC e 25ºC e humidade relativa necessária para a cristalização da 

halite detectada no bloco pétreo. 

Tabela 16 – Percentagem de tempo referente aos registos para a cristalização da halite diagnosticada 
no bloco pétreo. 

Halite 
Períodos de tempo 

15ºC 20ºC 25ºC 

12 a 16 Jan. 2006 68 - - 

3 a 10 Abr. 2006 - 0 - 

18 a 26 Abr. 2006 - 0 - 

15 a 23 Mai. 2006 - 98 - 

7 a 20 Mai. 2006 - 0 - 

21 Jun. a 4 Jul. 2006 - 0 - 

5 a 11 Jul. 2006 - 0 - 

12 a 25 Jul. 2006 - 0 - 

26 Jul. a 8 Agos. 2006 - - 0 

9 a 22 Agos. 2006 - - 0 

23 Ago. a 1 Set. 2006 - - 0 

2 a 15 Set. 2006 - - 0 

16 a 25 Set. 2006 - - 0 

 

Na tabela verifica-se que, na sala K, ocorreram pequenas mudanças cíclicas de estado 

(dissolução-cristalização) da halite.  

Nos períodos de Janeiro (12 a 16 Jan. 2006) e de Maio (15 a 23 Maio de 2006), a halite 

apresentou uma pequena variabilidade de condições para a cristalização quando a 

humidade relativa do ar atingiu valores inferiores a 75,6 %. Nos restantes períodos, quando 

a humidade relativa do ar alcançou valores superiores a 75,3 %, a halite apresentou-se 

deliquescente. Estas alterações cíclicas podem contribuir para a degradação do material 

pétreo devido, principalmente, às pressões criadas pela cristalização sobre a rocha 

(Dionísio, 2005). 

No decorrer dos registos, de modo genérico, os sais diagnosticados ou se encontraram 

continuamente cristalizados ou continuamente delisquescentes, mantendo-se estáveis. 

Contudo, nos períodos de tempo 12 a 16 Janeiro de 2006, 3 a 10 Abril de 2006 e 15 a 23 

Maio de 2206 tal não se verificou.  
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As condições microclimáticas, analisadas para a Sala K, não foram muito agressivas. Deste 

modo, parece que o bloco pétreo não esteve sujeito a graves alterações levadas a cabo 

pelos fenómenos de cristalização-dissolução. 

 

4.2.3.2.3. Discussão dos resultados  

A Gruta da Pedra ilustra um caso no qual um ambiente natural, com determinadas 

condições microclimáticas, pode ser um sítio de “preservação” para o bloco pétreo, apesar 

de se localizar num ambiente nocivo (próximo das águas do mar com uma composição, em 

geral, cloretada, sódica e com alguns conteúdos em sulfato, cálcio e magnésio) (Martins, 

1990; Medeiros, 2005-2006). Esta gruta apresenta um microclima relativamente estável 

para a preservação do bloco, uma vez que está protegida dos agentes atmosféricos 

(instabilidade da intensidade dos ventos, acção directa das chuvas, e das variações 

acentuadas de temperatura, insolação, entre outros), evitando assim as relevantes 

transformações fisíco-químicas que poderiam ter levado à ruptura ou mesmo ao colapso 

desta rocha. 

Genericamente, na Sala K as medições termohigrométricas da temperatura e humidade 

relativa apresentaram oscilações distintas, principalmente nos meses de Janeiro e de Abril 

de 2006. As consequências, provocadas pelas oscilações indicadas, manifestaram-se 

visivelmente na superficie do bloco pétreo, sendo perceptível a evolução da sua alteração 

através da presença de concreções, bem como de eflorescências. 
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5. Caracterização do material pétreo do bloco  

5.1. Introdução 

Antes de se submeter uma peça a qualquer processo de intervenção deve-se proceder a uma 

investigação prévia, de forma a obter o máximo de informação possível, relacionada com a 

própria rocha ou com a peça que é objecto de investigação. 

O bloco pétreo em análise deve ser devidamente caracterizado, bem como as formas de 

decaimento nele presentes, que nos permitam conhecer o grau e os processos de alteração 

que sofreu ao longo dos tempos.  

Estas informações são imprescindíveis para uma intervenção cuidada, na medida em que 

conduzem a uma selecção da metodologia mais conveniente de intervenção de conservação 

e/ou restauro a utilizar durante todo o processo.  

 

5.1.1. Metodologia geral 

Para a caracterização do material pétreo empregue no bloco foram recolhidos, na Praia do 

Pedrógão, dois blocos de rocha calcária semelhantes ao bloco pétreo, em estudo (Figura 

44). A partir destes dois blocos de rocha, designados de Rocha 1 e Rocha 2, foram 

preparados 12 provetes cilíndricos (Am1a, Am1b, Am1c, Am1d, Am1e, Am1f, Am2a, 

am2b, Am2c, Am2d, Am2e e Am2f) para o ensaio de absorção de água por capilaridade e 

para o ensaio de porosidade aberta, bem como 4 lâminas delgadas (Am1V, Am1H, Am2V 

e Am2H) para a análise microscópica. As amostras indicadas foram preparadas no 

Laboratório de Mineralogia e Petrologia do Instituto Superior Técnico (LAMPIST), a fim 

de realizar as análises laboratoriais, visando uma caracterização mineropetrográfica, uma 

caracterização petrofísica e uma caracterização relacionada com a alterabilidade da rocha.  
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Figura 44 – Área seleccionada para a recolha das amostras das Rochas 1 e 2. 

 

5.2. Caracterização mineropetrográfica 

5.2.1. Caracterização macroscópica 

A descrição e classificação de uma rocha começa normalmente por uma observação 

macroscópica, quer no campo, quer no laboratório. Esta observação permite uma diagnose 

sumária do tipo de rocha e suas características. No entanto, na prática esta observação deve 

ser acompanhada de um conjunto de técnicas de análise, como o microscópio óptico de luz 

polarizada, que permite obtenção de informação adicional relevante sobre as mesmas 

rochas. 

 

5.2.1.1. Metodologia 

Para a análise macroscópica seleccionou-se uma amostra de cada rocha e realizou-se uma 

observação nas amostras Am1d (extraída da Rocha 1) e na Am2b (extraída da Rocha 2), 

que permitiu caracterizar e identificar o tipo litológico do material pétreo empregue no 

bloco em estudo. 

 

5.2.1.2.Resultados obtidos 

A análise macroscópica da amostra Am1d permitiu identificá-la e caracterizá-la como 

sendo uma rocha sedimentar biogénica, essencialmente carbonatada, de cor cinzenta 
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amarelada, com uma textura muito fina e homogénea, na qual se salientam alguns pontos 

amarelos mais escuros, talvez devido à oxidação. 

A partir da análise efectuada macroscopicamente verificou-se que a amostra Am2b é uma 

rocha sedimentar biogénica, essencialmente carbonatada constituída por cimento 

carbonatado e, ao contrário da amostra anterior, esta rocha é cortada por alguns veios 

calcíticos (cinzentos mais escuros) e apresenta algumas manchas de oxidação muito pouco 

desenvolvidas.  

Em resumo, este estudo revelou que as amostras Am1d e Am2b são rochas calcárias, 

compactas, de cor cinzenta, e textura homogénea muito fina. 

 

5.2.2. Caracterização microscópica 

A análise microscópica é um método destrutivo, no que diz respeito à preservação das 

amostras, que permite analisar a micro-estrutura e proceder a uma caracterização 

petrográfica e mineralógica a partir de uma observação ao microscópico óptico. 

 

5.2.2.1. Metodologia 

Para o estudo do material pétreo empregue no bloco foram submetidas quatro lâminas 

delgadas, designadas por Am1V, Am1H, Am2V e Am2H (amostras extraídas de duas 

rochas com posição perpendicular e paralela relativamente à estratificação), ao 

microscópico óptico de luz transmitida (microscópio ORTHOPLAN-LEITZ) com a 

finalidade de analisar a micro-estrutura e proceder a uma caracterização petrográfica e 

mineralógica. 

Das várias classificações existentes para rochas carbonatadas, adoptou-se neste trabalho a 

proposta por Folk (1959, 1962). 

Segundo Folk (1959, 1962) as rochas carbonatadas são constituídas por três grupos 

principais na sua classificação: grãos aloquímicos, matriz e cimento.  

O primeiro grupo, o grupo dos aloquímicos, compreende:  

• os fósseis (bioclastos);  



 83 

• os oóides, que são “grãos de forma ovóide, constituídos por um núcleo” que 

poderá ter origem orgânica ou inorgânica “formado por camadas alternadas” 

por vezes verificando-se estruturas radiais, concêntricas ou uma combinação de 

ambas; 

• os pelóides que são grãos de micrite sub arredondados, esféricos ou elípticos, 

usualmente destituídos de estrutura interna, cujas dimensões variam geralmente 

entre 0.04 – 0.08 mm; 

• os intraclastos que são “partículas carbonatadas” actuais do depósito, que foram 

erodidos e posteriormente consumados para formar novos grãos, não 

sustentaram fenómenos de transporte excepto no interior da bacia de 

sedimentação (Marques et al, 2004: 30-31; Dionísio, 1998b: 32). 

Quanto aos dois últimos grupos, Folk admite haver uma dificuldade na definição clara 

destes dois conceitos, defendendo que a matriz consiste na fracção carbonatada composta 

por grãos de calcite de dimensão inferior a 4 µm - micrite. O cimento corresponde aos 

“grãos de calcite” translúcidos, com diâmetro superior a 10 µm – esparite (Marques et al, 

2004: 30-31). 

 

5.2.2.2. Resultados obtidos 

Na análise microscópica das quatro amostras em estudo verificou-se que a componente 

aloquímica varia. Nas amostras Am1V e Am1H (Rocha 1) a composição aloquímica é 

constituída por bioclastos de ostracodes e de braquiópodes, enquanto nas amostras Am2V 

e Am2H (Rocha 2) a componente aloquímica é composta por bioclastos de ostracodes e 

algas (grupo das Carofitas). 

Nas amostras analisadas, o cimento é micrítico e suportado por vasa carbonatada, com 

excepção da amostra Am1V, sendo esta constituída por cimento micrítico e bioclasto com 

vasa carbonatada. Nas quatro amostras a matriz é micrítica. 

Segundo a classificação de Folk (1959, 1962), as amostras da Rocha 1, podem, em termos 

petrográficos, ser classificadas como biomicrite. 
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As amostras da Rocha 2, podem ser classificadas de acordo com o critério classificativo 

citado pela classificação de Folk (1959, 1962), em termos petrográficos, como micrite 

fossilifera.  

Na generalidade, as quatro amostras extraídas das Rochas 1 e 2 são semelhantes, excepto 

na componente aloquímica e na constituição do cimento. Todas as amostras analisadas 

apresentam uma ténue orientação, não tendo uma estrutura estratificada. 

Estes resultados indicam que, o bloco pétreo em estudo pode ter uma caracterização 

petrográfica e mineralógica muito semelhante às Rochas 1 e 2, em que a componente 

aloquímica pode ser constituída por um fóssil marinho (braquiópodes) e por um ou dois 

fósseis aquáticos (ostracodes e/ou algas).  

A rocha calcária do bloco pétreo em estudo, segundo a classificação de Folk (1959, 1962) 

pode ser denominada biomicrite ou micrite fossilífera. 

Tabela 17 – Classificação das rochas carbonatadas segundo Folk (1959, 1962). 

 
 

Tabela 17 – Classificação das rochas carbonatadas segundo Folk (1959, 1962). 
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Figura 45 – Microfotografia da amostra Am1V em nicóis cruzados. Pormenor de uma alga, de 
bioclastos, sendo visíveis alguns ostracodes e manchas de ferro, agregados por cimento micrito. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 46 – Microfotografia da amostra Am1V em nicóis cruzados. Pormenor de uma alga, de 
bioclastos, sendo visíveis alguns ostracodes e manchas de ferro, agregados por cimento micrito. 
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Figura 47 – Microfotografia da amostra Am1V em nicóis paralelos. Pormenor de bioclastos, 
sendo visíveis alguns ostracodes e manchas de ferro, agregados por cimento micrito. 

     

 

 

Figura 48 – Microfotografia da amostra Am1H em nicóis cruzados. Vista parcial da amostra 
Am1V, sendo visíveis bioclastos de ostracodes e de braquiópodes, agregados por cimento 

micrítico. 
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Figura 49 – Microfotografia da amostra Am1H em nicóis paralelos. Pormenor de uma alga com 
pequenas manchas de ferro e de bioclastos de braquiópodes, agregados por cimento micrítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Microfotografia da amostra Am1H em nicóis paralelos. Pormenor de uma alga, de 
bioclastos de ostracodes e de braquiópodes, agregados por cimento micrítico. 
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Figura 51 – Microfotografia da amostra Am2H em nicóis paralelos. Vista parcial da amostra, 
sendo visíveis bioclastos de ostracodes e pequenas manchas de ferro, agregados por cimento 

micrítico. 

 

 

Figura 52 – Microfotografia da amostra Am2H em nicóis paralelos. Pormenor de um bioclasto de 
braquiópodes, agregado por cimento micrítico. 
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Figura 53 – Microfotografia da amostra Am2H em nicóis cruzados. Vista parcial da amostra, 
sendo visíveis bioclasto de braquiópode e pequenas manchas de ferro, agregados por cimento 

micrítico. 

 

 

Figura 54 – Microfotografia da amostra Am 2V em nicóis cruzados. Vista parcial da amostra 
Am1V, sendo visíveis bioclastos de ostracodes agregados por cimento micrítico. 
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Figura 55 – Microfotografia da amostra Am2V em nicóis cruzados. Presença de uma alga verde 
(III Tipo, Carofita) e de um osteolito, agregados por cimento micrítico. 

 

5.3. Caracterização petrofísica 

5.3.1. Absorção de água por capilaridade  

5.3.1.1. Considerações gerais 

A estrutura porosa de uma determinada rocha, sobretudo da rede capilar, é um factor 

importante em termos da sua durabilidade, e esta depende principalmente da facilidade 

de penetração da água e da movimentação na rede porosa (Dionísio, 1998b). 

À facilidade de penetração está associado a permeabilidade da rocha, envolvendo os 

mecanismos de transporte através da rede porosa: absorção capilar. A absorção capilar 

ocorre quando as rochas não se encontram completamente saturadas pelo fluido. Esta 

propriedade revela-se importante na medida em que constitui um dos mecanismos 

predominantes da entrada de água e dos agentes nocivos (Dionísio, 1998a). 

A entrada do meio líquido é realizada através do sistema capilar dos poros que, 

inicialmente, satura o meio poroso, designando-se por embibição. Este movimenta-se 
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no sistema capilar dos poros por intermédio de vários mecanismos, quer no estado 

líquido, quer no estado gasoso (Dionísio, 1998b). 

O coeficiente de absorção por capilaridade permite perceber a capacidade de absorção 

de água de um dado material.  

 

5.3.1.2. Procedimento experimental, resultados obtidos e sua 

discussão 

O ensaio de absorção de água por capilaridade tem como finalidade determinar o 

coeficiente de capilaridade (C), a partir do estudo da cinética de embibição. O ensaio 

foi realizado segundo os procedimentos na Norma Europeia EN 1925: 1995 - 

Méthodes déssais pour éléments en pierre naturelle – Détermination du coefficient d´ 

absorption d´eau à l`action capillaire. 

Segundo esta norma, os doze provetes que foram preparados para o ensaio devem ser 

inicialmente secos numa estufa ventilada a uma temperatura de 70º C ± 5º C, até 

atingirem uma massa constante e posteriormente arrefecidos à temperatura ambiente e 

pesados (Md) num local climatizado a uma temperatura 20º C ± 5º C. 

Os provetes foram dispostos numa cuvete fechada, evitando a evaporação da 

humidade, com uma das faces voltada para baixo, sobre uma grelha de plástico, de 

modo a garantir o fácil acesso da água destilada pela base. O volume de água 

manteve-se constante ao longo do ensaio, atingindo aproximadamente 3 mm ± 1 mm 

de altura das bases dos provetes, permanecendo estes imersos. 

Em intervalos de tempo, inicialmente curtos e depois mais longos, cada um dos 

provetes é retirado do cuvete, ligeiramente enxugado com um pano húmido, e 

imediatamente pesado e recolocado no recipiente. Nesta altura são registados os 

tempos (ti) e as massas correspondentes (mi) para cada um. 

De acordo com esta norma, os tempos de medição, para uma rocha com porosidade 

alta, são de: 

1, 3, 5, 10, 30, 60, 480 e 1440 minutos. 

Caso se verifique que as variações, existentes entre as pesagens sucessivas, se mantêm 

demasiado numerosas, deve proceder-se às necessárias medições. 
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Pode traçar-se o respectivo gráfico e conhecer o valor do coeficiente de absorção de 

água por capilaridade, através dos registos dos tempos e pesagem das respectivas 

massas. 

O coeficiente de absorção por capilaridade é obtido através do coeficiente angular ou 

declive da parte inicial do traçado rectilíneo do gráfico. 

O coeficiente de absorção de água por capilaridade pode ser calculado em qualquer 

ponto, a partir do quociente entre a ordenada e a abcissa desse ponto: 

i d

i

m M
C

A t

−
=

×
 

em que: 

A é a área da base do provete. 

Neste ensaio foram analisados doze provetes cilíndricos (L= 1,03 cm e D= 4,41cm), 

tendo-se determinado os coeficientes de absorção de água. 

No gráfico V, apresentam-se as curvas da absorção de água em função da raiz 

quadrada do tempo, para provetes Am2b e Am1b, de calcário cinzento. 
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Gráfico V – A cinética capilar de duas rectas das amostras significativas designadas por Am2b e 
Am1b. 
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Os valores de coeficiente de absorção de água por capilaridade da Rocha 1 (Am1a, 

Am1b, Am1c, Am1d, Am1e e Am1f) e da Rocha 2 (Am2a, Am2b, Am2c, Am2d, 

Am2e e Am2f) apresentam valores médios, máximos, mínimos e desvios padrão que 

podem ser analisados através dos resultados obtidos na Tabela 18. 

 
Tabela 18 – Coeficientes de absorção de água por capilaridade com valores médios, mínimos, 

máximos e desvios - padrão para os calcários cinzentos. 
  

  
C (g.m2.s1/2) 

Média 1,2596 

Mínimo 1,1802 

Máximo 1,3479 
Rocha 1 

Desvio padrão 0,0655 

Média 0,5144 

Mínimo 0,4559 

Máximo 0,5902 
Rocha 2 

Desvio padrão 0,0494 

 

A partir da análise da cinética capilar das amostras (Rocha 1 e Rocha 2) em estudo 

verifica-se que são visíveis inflexões na inclinação da recta, o que significa que existe 

mais do que uma família de poros, na rocha, a influenciar o fenómeno de absorção de 

água por capilaridade, ou seja, que se está perante rochas com comportamento típico 

de rochas porosas heterogéneas. 

O ensaio para a caracterização física mostra que a Rocha 1 é, das seis amostras 

ensaiadas, a que apresenta valores mais elevados, no que diz respeito, às propriedades 

analisadas, exibindo uma predisposição ligeiramente superior para fenómenos de 

alteração do que a amostra Rocha 2. 

A primeira, a Rocha 1, exibe uma alteração mais avançada quando exposta aos agentes 

agressores. 

No caso do bloco pétreo em estudo pode concluir-se que o suporte analisado é, 

possivelmente, uma rocha porosa heterogénea, em que ao longo de 72 horas a 

capacidade de absorção de água varia entre uma média de 1,26 g.m2.s1/2 e 0,51 

g.m2.s1/2, estando os vários valores registados com um desvio padrão de 0,0655 

g.m2.s1/2 e de 0,0494 g.m2.s1/2. Este ensaio indica, de acordo com os valores 

referenciados para pavimentos exteriores e interiores, por Alberto Pinto (2006), que 

estamos perante uma rocha de porosidade média a baixa. 
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5.3.2. Ensaio de porosidade aberta 

5.3.2.1. Considerações gerais 

Para o estudo do comportamento de materiais, para além das propriedades do próprio 

material, das composições da massa e das propriedades químicas de superfícies, é 

necessário ter em linha de conta a estrutura porosa, principalmente, quando os factores 

ambientais nefastos põem em acção o processo de deterioração, uma vez que a 

porosidade é um factor fundamental na resistência, na durabilidade ou na 

alterabilidade de uma dada rocha (Carvalho, 2005; Monteiro, 2003). 

A porosidade deve-se à presença de espaços vazios (cavidades) que, de acordo com a 

sua forma e origem, se classificam em poros e fissuras. As fissuras são vazios 

estreitos, que se desenvolvem intergranularmente ou intragranularmente. Os poros são 

vazios de forma irregular que representam uma função importante na permeabilidade 

da rocha. Os poros de uma rocha localizam-se no interior dos grãos ou minerais ou 

entre eles, e podem corresponder a interstícios entre cristais ou grupos de cristais ou 

até derivarem da abertura provocada pela dissolução parcial do mosaico cristalino, 

mediante fluidos ascendentes, hipogénicos ou pelas águas meteóricas (Dionísio, 

1998b). 

Quando se estudam as características do espaço poroso é necessário considerar a 

porosidade (volume relativo ocupado), a dimensão, a forma, a superfície e a 

distribuição granulométrica dos vazios (Dionísio, 1998b).  

A porosidade aberta é uma das características mais relevantes no controlo dos 

processos de alteração de um material rochoso, dado que permite a entrada de 

compostos disponíveis na atmosfera ou no solo, muitas vezes conduzidos pela 

presença da água, quer no estado líquido quer no estado gasoso, sendo indispensável a 

qualquer acção química ou biológica favorecida pela natureza e porosidade das 

superfícies (Aires-Barros & Graça, 1971; Carvalho, 2005). 

As forças de atracção das moléculas de água para a superfície dependem da distância 

entre as cavidades superficiais (poros), isto é, quanto menor for a distância entre as 

cavidades, maior será a atracção (Carvalho, 2005).  

Os fenómenos de alterabilidade relacionados com a água são perceptíveis nos 
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mecanismos físicos e químicos, dos quais são exemplos: os ciclos consecutivos de 

secagem-molhagem, os ciclos de gelo-degelo, o escoamento (run-off), os ciclos 

térmicos associados à variação da humidade específica do ambiente que provocam a 

condensação-evaporação, a dissolução de algumas ligações cristalinas, a 

recristalização de soluções por evaporação, o transporte de sais, a lexiviação e a 

actividade biológica epi e endolítica (Monteiro, 2003). 

Na descrição dos aspectos físicos das superfícies, a caracterização da porosidade 

adquire um papel fundamental para um melhor conhecimento das características 

petrofísicas, relacionadas com a transferência de fluidos em meios porosos, numa dada 

rocha, permitindo um melhor controlo do comportamento de uma determinada rocha 

face à alteração (Dionísio, 1998a). 

Quando o estudo visa a alterabilidade de rochas densas com porosidade baixa, basta 

determinar a massa volúmica aparente e a porosidade aberta. Na porosidade aberta 

contabilizam-se somente os vazios intercomunicantes que permitem o movimento de 

fluidos no seu interior – ar e água (Aires-Barros, 2001).  

 

5.3.2.2. Procedimento experimental, resultados obtidos e sua 

discussão 

A determinação da porosidade aberta decorreu de acordo com o procedimento 

indicado pela norma europeia: prEN 1936 – Métodos de ensaio para pedras naturais - 

Determinação das massas volúmicas real e aparente e das porosidades total e aberta. 

Com base nesta norma, foram utilizados os mesmos provetes do ensaio de absorção de 

água por capilaridade (L=1,03 cm e D= 4,41 cm). 

Inicialmente, os provetes cilíndricos foram sujeitos a uma secagem com temperatura 

na ordem dos 70ºC ± 5ºC, numa estufa ventilada, até atingir massa constante e 

posteriormente arrefecidos, num exsicador, à temperatura ambiente num local 

climatizado a uma temperatura de 20ºC ± 5ºC. De seguida foram pesados (md). 

Durante 24h±2 h, os provetes para ensaio foram colocados num sistema de vácuo com 

um recipiente e uma bomba capaz de manter vácuo a uma pressão de 2.0 ± 0.7 KPa, 

com a finalidade de suprimir o ar contido nos poros abertos. Terminado este tempo, 

introduziu-se água destilada no recipiente até os provetes ficarem cobertos, mantendo-
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se a pressão estabelecida primeiramente, no decorrer da introdução e nas 24±2 h 

seguintes. 

Posteriormente, nesse intervalo de tempo, aumentou-se a pressão atmosférica e os 

provetes foram deixados, mais 24±2 h, no interior da água. 

Após o provete ter sido ligeiramente enxugado com um pano húmido, imergiu-se cada 

um e pesou-se, registando a massa (Mh), bem como a massa do provete saturado com 

água (Ms),  

A porosidade aberta ( oρ ) determina-se a partir da seguinte equação: 

 

 

Em que, 

Ms é a massa do provete saturado expresso em gramas. 

Md é a massa do provete seco expresso em gramas. 

Mh é a massa do provete imerso em água expresso em gramas 

Conjuntamente determinou-se a massa volúmica aparente ( bρ ): 

d
b rh

s h

M

M M
ρ ρ= ×

−
 [Kg/m3] 

Sendo 

rhρ a massa volúmica real da água em quilogramas por metro cúbico. 

Na tabela 19 apresentam-se os resultados obtidos para a porosidade aberta e para a 

massa volúmica aparente.  
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Tabela 19 - Resultados obtidos para a porosidade aberta e para a massa volúmica aparente. 
    

    

Porosidade 
aberta (%) 

Massa 
Volúmica 
(Kg/m3) 

Média 3,95 2588,86 

Mínimo 3,58 2577,54 

Máximo 4,32 2601,95 
Rocha 1 

Desvio padrão 0,31 8,96 

Média 2,21 2654,01 

Mínimo 1,72 2636,21 

Máximo 3,11 2669,40 
Rocha 2 

Desvio padrão 0,49 11,27 

 

Através da observação da Tabela 19, verifica-se que a Rocha 1 apresenta valores 

médios a elevados de porosidade aberta, enquanto a Rocha 2 apresenta valores médios 

a reduzidos. Isto indica que a Rocha 2 tem tendência a ser menos porosa do que a 

Rocha 1. Em contacto com a água tem tendência a absorver pouco e impede a 

mobilização de soluções.  

Na massa volúmica aparente, a Rocha 1 tem valores médios a reduzidos e a Rocha 2 

apresenta valores médios a elevados. 

Como conclusão pode afirmar-se que a Rocha 1 apresenta uma propensão mais alta 

para fenómenos de alteração do que a Rocha 2. 

Da análise dos resultados considera-se que é bastante provável que o bloco pétreo em 

estudo deva ter uma média porosidade aberta, compreendida entre 3,95 % e 2,21%, 

com um desvio padrão de 0,31% e de 0,49%, bem como uma massa volúmica média 

estabelecida entre 2588,86 Kg/m3 e 2654,01 Kg/m3 com um desvio padrão que 

abrange 8,96 Kg/m3 e 11,27 Kg/m3. Este ensaio revela ainda que o bloco pétreo 

poderá ter uma razoável tendência para a absorção de água devido à média porosidade 

que as amostras manifestam, apresentando uma moderada alteração face aos diversos 

tipos de decaimento das rochas.  

 

5.4. Ensaio de envelhecimento acelerado 

5.4.1. Considerais gerais 

O ensaio de envelhecimento acelerado de rochas tem várias funções de entre as quais 

se destaca o facto de permitir um melhor conhecimento do mecanismo de 
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meteorização, definido como o processo gradativo, segundo o qual um mineral ou uma 

rocha responde ao ambiente exógeno em que se encontra (Figueiredo et al, 1998). 

As amostras da Rocha 1 (Am1a; Am1b; Am1c; Am1d; Am1e; Am1f) e da Rocha 2 

(Am2a; Am2b; Am2c; Am2d; Am2e; Am2f) foram sujeitas ao ensaio de climatização, 

de modo a estudar-se o grau de alteração e as modificações mineralógicas e químicas. 

Estas foram submetidas aos ensaios de climatização provocando-se um 

envelhecimento artificial (alteração). 

O desenvolvimento dos fenómenos de alteração, permite medir as velocidades 

relativas à alteração (condições exógenas pré-estabelecidas) provocada na rocha. Da 

mesma forma, podem determinar-se as taxas de alteração artificial, tendo em linha de 

conta, a influência de granularidade (textura), ou seja, da superfície específica (n) 

exposta ao ataque dos agentes extrínsecos. Determinam-se ainda as perdas de peso dos 

provetes, bem como as modificações químico-mineralógicas sofridas (Aires-Barros, 

1991a). 

Mostra-se, portanto, necessário acelerar os fenómenos para compreender e seguir a sua 

evolução em curtos espaços de tempo, tendo em conta que estas experimentações são 

muito morosas, podendo mesmo implicar milhares de horas. 

 

5.4.2. Metodologia 

O ensaio de climatização consistiu em submeter provetes cilíndricos (em forma de 

disco) de calcário cinzento com 44,1 mm de diâmetro, de bases polidas, a um 

envelhecimento em câmara climática com a finalidade de acelerar a degradação de 

doze provetes de rocha actuando com factores físico (temperatura) e químico (imersão 

dos provetes na água do mar) de microclima programado. Este é constituído por ciclos 

de insolação (cerca de 20ºC) e arrefecimento em água do mar (proveniente da Praia do 

Pedrógão). 

No decorrer deste ensaio, as amostras foram sujeitas a quatro ciclos de 

envelhecimento: o primeiro correspondente a um “ano laboratorial”, realizado durante 

91,5 horas de exposição; o segundo correspondente a 5 “anos laboratoriais”, efectuado 

durante 457,5 horas de exposição; o terceiro correspondente a 10 “anos laboratoriais”, 

realizado no decorrer de 915 horas de exposição e o quarto correspondente a 20 “anos 
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laboratoriais”, realizado ao longo de 1830 horas de exposição (Tabela 20). 

O aparelho para esta experimentação é composto, fundamentalmente, por dois 

andares. No primeiro andar está instalada a fonte de aquecimento (lâmpada de infra-

vermelho) de 250 W, o sistema mecânico porta-amostras accionado por um motor 

eléctrico que permite o movimento vai-vem e, no segundo andar, o recipiente com a 

solução de humectação. O sistema do porta-amostras é accionado por meio de uma 

roldana comandada por um motor eléctrico que permite dois sentidos de rotação ao 

seu veio.  

Após o término deste ensaio todas as amostras foram pesadas (mresíduo) e sujeitas a 

uma dessalinização por imersão total, a fim de extrair os sais depositados e verificar se 

houve alteração (à superfície e no seio das Rochas 1 e 2) ao longo do tempo. 

Na dessalinização por imersão total utilizou-se a água desionizada, controlou-se a 

respectiva condutividade com o condutivímetro (marca WTW, modelo LF 325-A/Set) 

e mediu-se o pH com um potenciómetro (marca Eutech Instruments, modelo pHScan 

3+ Waterproof Double Junction). 

Após todo este processo de dessalinização, as amostras foram submetidas a uma 

secagem com temperatura na ordem dos 100ºC, durante 24h, numa estufa ventilada e 

posteriormente arrefecidos, ao ar livre durante 1h. De seguida foram pesados. De 

imediato, as amostras foram colocadas a secar à mesma temperatura na estufa, durante 

2h, arrefecidas (1h) e pesadas. Este procedimento foi efectuado de forma contínua, até 

se obter uma massa final constante (mf).  

Na tabela 20 encontram-se referidas a massa inicial (md), a massa após o ensaio 

(mresíduo) e a massa final (mf) de cada amostra após a dessalinização. 
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Tabela 20 - Massa inicial (md), massa após o ensaio (mresíduo), massa final (mf) e perda de massa de 
cada amostra após a dessalinização. 

Amostra 

"Anos 
laboratoriais" md (g) 

mresíduo 
(g) mf (g) 

Perda de 
massa (%) 

Am1a 41,45 41,61 41,37 0,19 

Am1b 41,55 41,80 41,45 0,24 

Am1c 

1 

41,21 41,46 41,12 0,22 

Am1d 40,89 44,09 40,56 0,81 

Am1e 40,59 43,57 40,40 0,47 

Am1f 

5 

41,64 43,77 41,60 0,10 

Am2a 41,94 48,65 41,42 1,26 

Am2b 42,13 42,98 41,84 0,70 

Am2c 

10 

42,08 46,68 42,03 0,12 

Am2d 41,06 49,59 39,09 5,04 

Am2e 42,01 45,33 40,43 3,91 

Am2f 

20 

41,83 43,41 40,74 2,68 

 

 
Gráfico VI – Evolução dos valores da perda de massa em função dos “anos laboratoriais”. 

 

Na fase final deste ensaio, todas as amostras foram observadas à lupa binocular, a fim 

de se identificarem as alterações morfológicas existentes (Tabela 21 e 22). Nas Figuras 

56 e 57 apresentam-se as amostras Am1f e Am2d. A primeira amostra foi 

seleccionada para o levantamento das patologias por ser aquela que revelava a menor 

perda de massa e a segunda amostra foi escolhida por revelar elevada perda de massa. 
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Tabela 21 – Patologias identificadas na face da amostra exposta ao ensaio de envelhecimento 
acelerado. 

 
Face exposta  

 
Concreção Escamação Fissuração Perda de 

material Pitting 

Am1a       x   

Am1b   x x x   

Am1c   x   x x 

Am1d   x x x x 

Am1e   x x x   

Am1f x x x x   

Am2a x x x     

Am2b x x   x   

Am2c x x x x   

Am2d   x x x   

Am2e x x   x   

Am2f x x x x   
 
 
 

Tabela 22 – Patologias identificadas na face da amostra não exposta ao ensaio de envelhecimento 
acelerado. 

 
Face não exposta 

 
Concreção 

Desagregação 
granular  Escamação Fissuração 

Perda de 
material Pitting 

Am1a         x   

Am1b x   x x x   

Am1c x   x x x x 

Am1d x   x x   x 

Am1e x   x x x   

Am1f x   x x   x 

Am2a x x x x     

Am2b x x x x x x 

Am2c x x x     x 

Am2d x   x x x   

Am2e x x x x     

Am2f x x x x x   
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Figura 56 – Pormenor da amostra Am1f (face exposta - esquerda e não exposta – direita ao ensaio 
de envelhecimento acelerado) com concreção, escamação, fissuração, perda de material nos 

bordos e pitting. 

 

 

   
Figura 57 – Pormenor da amostra Am2d (face exposta – esquerda e não exposta - direita ao 

ensaio de envelhecimento acelerado) com escamação, fissuração, perda de material nos bordos e 
concreção. 

 

Para complementar a identificação dos produtos de alteração do bloco pétreo em 

estudo, foram coligidas cinco amostras dos produtos de alteração de três provetes 

cilíndricos (Am 1f, Am2a e Am2d) após o ensaio de climatização. As amostras foram 

colhidas de acordo com o tipo de material presente (lasca com tom branco e lasca com 

tom pardo). Estas amostras (Am1f branca, Am2a branca, Am2a parda, Am2d branca e 

Am2d parda) foram coligidas e submetidas para análise por EFRX-DCO e por DRX.  

Nas Tabelas 23 e 24 apresentam-se a caracterização química elementar por EFRX-

DCO e a caraterização mineralógica semi-quantitativa dos produtos de alteração por 

DRX. 
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Tabela 23 – Caracterização química semi-quantitativa por EFRX-DCO 
 Amostra 

Elemento 
químico 

Am1f 
branca 

Am2a 
branca 

Am2a 
parda 

Am2d 
branca 

Am2d 
parda 

Sr M B M V M 
Br V V V V V 
Fe V V V V V 
Mn - - - V - 
Ca A M A M A 
K V B B B B 
Cl M A A A M 
S A B A B A 
Si V V V V V 
Al V V V V V 
Mg B B M B M 
Na B M M M M 
      

A Alto teor; M Médio teor; B Baixo teor; V Vestigial 
 
 
 

Tabela 24 – Caracterização mineralógica semi-quantitativa por DRX. 
  

Identificação Amostra 

Mineral Composição 

Am1f 
branca 

Am2a 
branca 

Am2a 
parda 

Am2d 
branca 

Am2d 
parda 

Bassanite CaSO4.1/2H2O ○ P ○ V ○ 

Gesso CaSO4.2H2O P V V - - 

Halite NaCl V ○ ○ ○ P 
Calcite CaCO3 - - V - V 

Quartzo SiO2 MV MV V MV V 
       

○ Abundante; P Presente; V Vestigial; MV Muito Vestigial 

 

5.4.3. Resultados obtidos 

Os resultados obtidos a partir das pesagens efectuadas em cada amostra, revelaram 

variações na perda de massa, devido à presença de concreções e à cristalização de sais. 

A amostra Am2d apresentou a maior percentagem (5,04%) de perda de massa e a 

amostra Am1f um decréscimo (0,10%) em relação às restantes amostras. 

Genericamente, as amostras que foram sujeitas ao ensaio de climatização até 10 “anos 

laboratoriais” apresentaram uma perda de massa entre 0,19% e 1,30% e as amostras 

que foram submetidas até 20 “anos laboratoriais” obtiveram uma perda máxima de 

5,04% . 
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Relativamente, às patologias identificadas na amostra Am1f, estas são idênticas às 

verificadas na amostra Am2d, no entanto, na amostra Am1f é, ainda, visível pitting. 

Estes estudos permitiram concluir que as amostras cujas faces se encontraram expostas 

ao ensaio de envelhecimento acelerado não apresentaram desagregação granular, 

sendo as patologias mais frequentes as seguintes: escamação, fissuração e a perda de 

material. As faces das amostras que não se encontravam expostas ao ensaio de 

envelhecimento, manifestaram as patologias mais usuais: concreção, escamação, 

fissuração e perda de material. 

A partir das análises realizadas nos produtos de alteração, colhidos nos provetes 

cilíndricos após o ensaio de envelhecimento acelerado, pode concluir-se que, estas 

amostras, recolhidas nos provetes, apresentam uma maior quantidade de estrôncio, 

potássio, enxofre, magnésio e sódio do que as amostras dos produtos de alteração 

recolhidas no bloco pétreo em estudo. Nos produtos de alteração do bloco pétreo, o 

cálcio e o cloro são os elementos químicos mais abundantes. Verificou-se, também, 

que a análise geral dos produtos de alteração detectados na análise por DRX, apresenta 

os seguintes minerais: calcite (CaCO3), halite (NaCl), quartzo (SiO2), cainite/cenite 

(KMgClSO4.3H2O), bassanite (CaSO4.1/2H2O) e gesso (CaSO4.2H2O). Todos estes 

minerais estão presentes nas duas amostras genéricas, com excepção da bassanite, que 

apresenta elevada quantidade nos produtos de alteração do bloco pétreo, e da 

cainite/cenite presente nos produtos de alteração dos provetes. A halite e o gesso são 

os mineriais que aparecem em maior quantidade nos produtos de alteração dos 

provetes. A calcite é o mineral mais abundante nos produtos de alteração do bloco 

pétreo. No que diz respeito ao tipo de material presente nos produtos de alteração dos 

provetes, as amostras de tom branco são mais enriquecidas em halite e bassanite, 

encontrando-se em menor quantidade a calcite. As amostras de tom pardo são 

sulfatadas (bassanite e gesso) e apresentam abundante quantidade de halite e vestígios 

de quartzo. 
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6. Elaboração da proposta de intervenção 

6.1. Proposta de intervenção 

A identificação das patologias pode e deve reflectir-se na selecção das opções técnicas de 

conservação. O resultado desta análise leva a uma definição criteriosa dos materiais que 

deverão ser utilizados ou aplicados nas intervenções a efectuar. 

Para que seja possível chegar a uma análise e técnica de intervenção adequadas é 

necessário conhecer o tipo de suporte e a sua morfologia. Estes devem ser interpretados e 

compreendidos mediante o contexto em que o achado foi efectuado. 

No nosso caso específico e na sequência da necessidade urgente de salvamento da peça 

arqueológica, diligenciou-se um adequado tratamento com base no princípio da 

reversibilidade, da intervenção mínima e do respeito pela integridade física da peça. 

Após análise pormenorizada e registo do estado de conservação da peça, tendo em linha de 

conta, as condicionantes dos locais do achado, das exposições em que esteve patente ao 

público (Biblioteca Municipal de Leiria - Afonso Lopes Vieira e Castelo de Leiria - 

“Habitantes e Habitats – Pré e Proto-História na Bacia do Lis”) e do depósito (Reserva 

Arqueológica do Municipio de Leiria), foi possível esboçar a seguinte linha de intervenção 

mínima: 

• Registo gráfico e fotográfico exaustivo: antes, durante e após a intervenção; 

• Recolha de amostras para estudos laboratoriais; 

• Estabilização do bloco pétreo (dessalinização por imersão total) com água 

desionizada. 
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7. Execução da proposta de intervenção 

7.1. Introdução 

De acordo com as patologias identificadas no bloco pétreo (Figura 40), deu-se início à 

respectiva intervenção de conservação, no Laboratório de Materiais Pétreos e no 

Laboratório de Química, do Departamento de Arte, Conservação e Restauro, do Instituto 

Politécnico de Tomar. 

Para estabilizar o bloco pétreo, submeteu-se o mesmo ao método da dessalinização por 

imersão total, numa solução de água desionizada, durante um ano (iniciou-se em Maio de 

2007 e terminou em Maio de 2008), a fim de remover os sais solúveis, evitando a sua 

acção degradativa. No decorrer deste tratamento, o bloco pétreo foi sujeito a três lavagens 

acompanhadas com os respectivos registos obtidos através dos métodos de exame e análise 

escolhidos. No fim de cada lavagem, colheu-se uma amostra da água de lavagem e 

procedeu-se a uma avaliação qualitativa e semi-quantitativa dos sais presentes, através de 

Cromatografia iónica.  

 

7.2. Limpeza aquosa - remoção de sujidades e depósitos superficiais 

O meio utilizado na limpeza do material pétreo foi a água corrente e água desionizada. A 

água é o solvente mais seguro e que apresenta os resultados mais satisfatórios na remoção 

de depósitos e sujidades superficiais nocivas, isto é, aqueles que funcionam como 

catalizadores do decaimento do material pétreo. Trata-se de uma etapa muito importante, 

uma vez que esta intervenção é a única forma de actuar com precisão. 

Perante os requisitos necessários, a intervenção foi realizada em duas fases. 

Na primeira fase, procedeu-se à lavagem do bloco pétreo com água corrente, devido à 

elevada quantidade de sais presentes no bloco, tornando este processo gradual. 

A concentração de sais, a temperatura e o pH, na água corrente, foram medidos através de 

dois métodos de exame e análise, o condutivímetro (marca WTW, modelo LF 92), que 

permite medir a condutividade da água e a temperatura, bem como o medidor do pH, de 

marca Crison, modelo Microph 2002.  
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Numa segunda fase deu-se início à extracção de sais por dessalinização, por imersão total, 

do bloco pétreo. Este método consistiu na colocação do bloco num contentor de fibra de 

vidro fechado e esterilizado, evitando o desenvolvimento da actividade biológica ao qual 

se adicionou, lentamente, a água desionizada. 

Este procedimento permite a saída do ar do interior do bloco pétreo de forma moderada e 

evita a possibilidade de danos causados pela pressão atmosférica.  

O bloco ficou completamente imerso sem assentar directamente no fundo, por forma a 

garantir que a água o envolvia livre e totalmente. O pH, a temperatura e a concentração de 

iões na água de lavagem foram monitorizados com medições regulares. 

 

 

Figura 58 – Bloco pétreo durante o processo de dessalinização por imersão total. 

 

No decorrer da dessalinização seguiu-se a evolução da concentração salina global, na água 

de imersão do bloco pétreo, através da representação gráfica (Gráficos VII e VIII). 

O processo de dessalinização decorreu durante um ano, tendo-se procedido à mudança de 

água desionizada sempre que se verificava estabilização dos valores de condutividade. 

Desta forma efectuaram-se duas mudanças de água desionizada, ou seja, o processo de 

dessalinização decorreu em três fases distintas: 

• 1.ª fase, entre 21 Maio de 2007 e 10 Setembro de 2007; 

• 2.ª fase, entre 10 de Setembro de 2007 e 8 de Dezembro de 2007; 

• 3.ª fase, entre 15 de Fevereiro 2008 e 16 de Maio de 2008. 
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Gráfico VII – Variação dos valores da condutividade (µЅ/cm) em função do tempo, de amostras de 
água recolhidas ao londo das três lavagens. 
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Gráfico VIII – Variação dos valores de pH em função do tempo, de amostras de água retiradas ao 
longo das três lavagens. 

 

Durante a primeira lavagem o registo da temperatura da água variou de acordo com a 

temperatura exterior, entre os 19ºC e os 28ºC e o valor inicial de pH passou de uma 

solução ácida (5,7) para uma solução alcalina (8,2) de uma forma acelerada, devido à 

dissolução do carbonato de cálcio, dado que a presença destes iões aumenta, 

consideravelmente, a condutividade da água. 

A condutividade permitiu uma avaliação do teor de sais presentes na água, sendo 

proporcional à concentração de iões da solução salina. 
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Na primeira lavagem, verificou-se que a condutividade da água evoluiu e atingiu um valor 

máximo de 750 µЅ/cm, aproximadamente. Este valor indica que a rocha possuía uma baixa 

quantidade de sais, o que poderá ser um dos factores que explica a sua preservação até aos 

nossos dias. 

A partir do momento em que se atingiu aquele valor, o registo da condutividade revelou 

valores constantes. Quando a condutividade da água atingiu valores estáveis procedeu-se 

então à substituição desta água, dando-se início a uma segunda lavagem. 

Durante a segunda lavagem, o registo da temperatura da água variou entre os 21ºC e 24ºC. 

O valor mínimo da temperatura da água revelou-se maior em relação ao valor da primeira 

lavagem, devido ao facto da segunda lavagem ter decorrido durante Setembro e Outubro de 

2007 (período de tempo mais quente). Numa primeira fase, a condutividade da água, 

evoluiu de uma forma acelerada até valores inferiores a 260 µЅ/cm. Este acontecimento 

pode estar relacionado com a pouca agitação realizada na altura das recolhas das amostras. 

Na segunda fase, a condutividade da água recolhida evoluiu pouco, atingindo nos 300 

µЅ/cm, aproximadamente, a saturação da água. E, os registos do pH apresentam-se de uma 

forma geral contínua. Inicialmente, passou de uma solução ácida (5,0) para uma solução 

básica (7,9) mantendo-se alcalina até ao final da lavagem, o que poderá ser explicado 

devido à solubilidade do carbonato de cálcio, bem como de outros sais com carácter 

básico, por exemplo Cl- (Kotz & Treichel, 2005). 

Na 3.ª lavagem, verificou-se, na fase inicial, uma rápida subida da condutividade da água e 

uma descida da temperatura. Na fase seguinte, a condutividade da água aumentou de uma 

forma gradual até atingir valores inferiores a 400 µЅ/cm. O pH manteve-se constante ao 

longo da lavagem. 

Procedeu-se a uma 3.ª lavagem, do bloco em estudo, devido à elevada quantidade de sais 

solúveis presentes no material. Não se procedeu a uma 4.ª lavagem do mesmo bloco 

devido: às características da própria rocha, à dissolução detectada à superfície da rocha e 

ao reduzido valor da condutividade da água registado na última lavagem (3.ª lavagem). Um 

estudo recente demonstrou que, as peças cerâmicas contaminadas com sal em laboratório, 

ao dessalinizar por imersão total, só se conseguiu extrair 4% a 50% da totalidade de sais 

solúveis (Henriques, 2003). 
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Figura 59 – Aspecto do bloco pétreo após o tratamento de dessalinização. 

 

De forma genérica pode dizer-se que, os valores medidos na temperatura da água das 

lavagens variaram de acordo com a temperatura exterior do ar e o aumento do valor de pH 

estará relacionado com a concentração de iões de hidrogénio. Trata-se de um controlador 

importante das reacções químicas (Aires-Barros, 2001).  

Normalmente, os valores de pH da água corrente situam-se entre 6,5 e 7,5. O elevado valor 

de pH (8,5) da água corrente, utilizada na lavagem do bloco pétreo em estudo, pode estar 

relacionado com a adição, na rede pública, de iões de carácter básico (Cl-, SO4
2-, F-, entre 

outros) (Kotz & Treichel, 2005). Nas duas águas das lavagens efectuadas é visível a subida 

do pH, bem como as diversas oscilações. 

Este aumento está relacionado com o ião de hidrogénio (H+) que estabelece a ligação com 

os iões de carbonato, anulando os iões H+. A ligeira variação do pH poderá estar ligada à 

presença de microorganismos (i.e., fungos, bactérias, …) na água. 

Todo este processo de dessalinização do bloco pétreo foi moroso. O elevado tempo de 

tratamento poderá estar relacionado pela dimensão da peça, bem como pela sua porosidade 

aberta.  
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No final de cada lavagem, recolheu-se uma amostra da água para identificar e quantificar, 

através da Cromatografia iónica, os iões presentes.  

Verificou-se então que os sais mais comuns, detectados nas três amostras de água 

recolhidas, são os seguintes:  

• Cloretos; 

• Nitratos; 

• Sulfatos. 

O gráfico IX apresenta de forma genérica a avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião 

cloreto nas águas da primeira, segunda e terceira lavagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico IX – Avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião cloreto nas águas da primeira, segunda e 
terceira lavagem. 

 

No gráfico X apresenta-se a avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião nitrato nas 

águas da primeira, segunda e terceira lavagem. 
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Gráfico X – Avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião nitrato nas águas da primeira, segunda e 
terceira lavagem. 

 

O Gráfico XI apresenta a avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião sulfato nas águas 

da primeira, segunda e terceira lavagem. 

 

Gráfico XI – Avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião sulfato nas águas da primeira, segunda e 
terceira lavagem. 

 

De modo a representar a variação, por dia, da concentração dos sais detectados nas 

amostras de água, recolhidas ao longo das três lavagens, foram elaborados os gráficos XII, 

XIII e XIV. 
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Gráfico XII – Avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião cloreto nas águas da primeira, segunda 
e terceira lavagem, por dia. 
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Gráfico XIII – Avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião nitrato nas águas da primeira, segunda 
e terceira lavagem, por dia. 
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Gráfico XIV – Avaliação qualitativa e semi-quantitativa do ião sulfato nas águas da primeira, segunda 
e terceira lavagem, por dia. 

 

A partir da análise dos gráficos verifica-se que, a concentração dos sais detectados varia ao 

longo do tempo. A concentração do ião cloreto diminui da primeira lavagem para a 

segunda lavagem, e da segunda lavagem para a terceira lavagem esta aumenta. Este facto 

pode estar relacionado com a profundidade a que foi realizada a recolha das amostras. 

Quanto ao ião nitrato, é visível uma evolução na concentração, que pode estar relacionada 

com a presença de matéria orgânica. A concentração do ião sulfato foi diminuindo ao 

longo da dessalinização. 

Para identificar e caracterizar as fases mineralógicas presentes nas três amostras de água de 

lavagem retiradas, após o processo de dessalinização, procedeu-se à precipitação das três 

soluções por secagem. Posteriormente, estas amostras foram submetidas a análise por 

Difracção de Raios-X. Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 25. 

 
Tabela 25 – Caracterização química semi-quantitativa dos produtos de precipação das três lavagens. 

Mineral Fórmula química Lavagem 1 Lavagem 2 Lavagem3 

Halite NaCl ○ ○ ○ 

Aragonite CaCO3 P P P 

Hexahidrite MgSO4.6H2O V V V 

Cainite/Cenite KMgClSO4.3H2O V - - 

Carnalite KMgCl3.6H2O - V V 

○ Abundante; P Presente; V Vestigial 

 

      SO4
2- 
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A análise mineralógica efectuada aos produtos precipitados das três soluções, permitiu 

identificar os seguintes minerais: halite, aragonite, hexahidrite, cenite/cainite e carnalite. A 

halite é o mineral mais representado nas amostras analisadas.  

Trata-se de um resultado concordante com a análise química efectuada, ou seja, não foi 

detectada qualquer fase mineralógica devido à baixa concentração. 

A presença de cloretos está, possivelmente, associada à aproximação da rocha do ambiente 

marinho (contacto com a água do mar, transporte pelo vento, ascenção capilar, entre 

outros).  

Os sulfatos poderão estar relacionados com: a proximidade do mar (caso sulfato de 

magnésio), com a presença de microorganismos (i.e. bactérias) que se encontram nas 

rochas ao ar livre e/ou com o produto da poluição atmosférica. 

Os nitratos podem estar relacionados com os fenómenos de decomposição de material 

orgânico e/ou produto da poluição atmosférica. 

Após a execução da intervenção e das análises efectuadas no bloco pétreo e nas águas das 

lavagens, procedeu-se a um estudo exaustivo de salas dos Paços Novos do Castelo de 

Leiria, para que fosse possível seleccionar o espaço de reserva que apresentava as 

condições ambientais mais adequadas para a sua preservação (Capitulo 8, página. 116).  
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8. Elaboração de recomendações 

8.1. Elaboração de recomendações a nivel termohigrométrico 

Os materiais pétreos foram desde sempre os mais utilizados pelas populações humanas. 

Torna-se importante, no estudo de um dado material pétreo, perceber as suas alterações de 

acordo com o conhecimento profundo dos materiais e/ou do contexto onde foram 

encontrados e/ou depositados. Desta forma, é necessário conhecer as características 

intrínsecas, as condições ambientais dos sítios e os respectivos fenómenos de alteração, 

com o objectivo de minimizar os efeitos nefastos, prolongando o processo degradativo 

(Moura, 2004). 

Será importante estabelecer, do ponto de vista, das condições climaticamente estáveis do 

espaço da reserva, quais as salas com condições estáveis, por forma a evitar o decaimento 

do material, mantendo a humidade relativa do ar acima ou abaixo do ponto de equilíbrio 

dos sais detectados, e evitando os ciclos de dissolução-cristalização (Dionísio et al, 2004). 

No decorrer desta investigação foram monitorizadas as várias salas do piso -1 e do piso 0 

dos Paços Novos do Castelo de Leira, para identificar o melhor espaço de reserva, para 

depositar o material pétreo em estudo, após a sua intervenção de conservação. 

Os Paços Novos do Castelo de Leiria são constituídos por três pisos (piso -1, piso 0, piso 

1), encontrando-se o piso -1 parcialmente soterrado. Apresentam uma construção em 

alvenaria de pedra (calcário) e paredes com grande espessura (espessura média de 0,70 m). 

De notar que as paredes exteriores apresentam espessuras na ordem dos 0,80 m e 1,40 m 

enquanto as paredes interiores têm espessuras de 0,90 m (Apêndice 2).  

Tendo em conta as características do edifício, procurou-se seleccionar um espaço adequado 

às exigências do bloco pétreo, através da monitorização da temperatura e da humidade 

relativa do ar, nos vários compartimentos do mesmo. Deste modo, procedeu-se à medição 

das condições termohigrométricas em dezasseis salas, designadas por: sala A, sala B, sala 

C, sala D, sala E, sala F, sala G, sala H, sala I, sala J, sala K, sala L, sala M, sala N, sala O 

e sala P (Apêndices 2 e 3). Na medição do estado termohigrométrico do ar utilizou-se o 

termohigrómetro portátil, marca Hydrolog D e modelo Hygroclip S.  
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Tabela 26 – Períodos de tempo dos parâmetros termohigrométricos registados nas dezasseis salas em 
estudo. 

Localização Período de medição 

11 a 17 Abril de 2006 
Sala A 

5 a 12 Maio de 2008 

28 Fevereiro a 6 Março de 2006 
Sala B 

19 a 26 Maio de 2008 

20 a 27 Fevereiro de 2006 
Sala C 

16 a 23 Maio de 2008 

14 a 21 Setembro de 2005 Sala D 
3 a 10 Junho de 2008 

6 a 13 Fevereiro de 2006 
Sala E 

10 a 17 Abril de 2008 

13 a 20 Fevereiro de 2006 
Sala F 

22 Junho a 9 Julho de 2007 

2 a 8 Maio de 2006 Sala G 
3 a 10 Junho de 2008 

8 a 15 Maio de 2006 
Sala H 

11 a 18 Junho de 2008 

3 a 10 Agosto de 2005 
Sala I 

13 a 20 Março de 2006 

6 a 13 Março de 2006 
Sala J 

 7 a 14 Julho de 2008 

15 a 22 Dezembro de 2006 Sala K 
5 a 12 Janeiro de 2007 

27 Julho a 3 Agosto de 2005 
Sala L 

28 Junho a 5 Julho de 2008 

17 a 24 Janeiro de 2008 
Sala M 

18 a 25 Fevereiro de 2008 

20 a 27 Julho de 2005 
Sala N 

23 a 30 Janeiro de 2006 

27 Março a 3 Abril de 2006 Sala O 
14 a 21 Julho de 2008 

22 a 29 Junho de 2005 
Sala P 

30 Janeiro a 6 Fevereiro de 2006 

 

A partir dos dados recolhidos nas diversas salas, procedeu-se aos cálculos dos parâmetros 

estatísticos e representaram-se graficamente as medições termohigrométricas e os valores 

do ponto de equilíbrio da halite (Tabelas 27-28 e Apêndice 3) 

 

 

 

 



 118 

Tabela 27 – Parâmetros estatísticos da temperatura do ar nas salas dos Paços Novos – Castelo de 
Leiria. 

  Temperatura 

  Média Mediana Moda 
Desv. 

padrão Variância Max. Mín. AMD 

11 a 17 Abr. 2006 15,83 15,88 15,88 0,11 0,01 16,00 15,62 0,21 Sala 
A 5 a 12 Mai. 2008 17,74 17,78 17,81 0,29 0,08 18,25 17,19 0,32 

12 a 19 Mai. 2008 17,54 17,56 17,56 0,09 0,01 17,88 17,38 0,12 Sala 
B 19 a 26 Mai. 2008 17,56 17,56 17,56 0,09 0,01 17,75 17,31 0,10 

20 a 27 Fev. 2006 14,58 14,56 14,50 0,42 0,18 15,50 13,69 0,57 Sala 
C 16 a 23 Mai. 2008 18,22 18,25 18,31 0,12 0,01 18,44 18,00 0,16 

14 a 21 Set. 2005 22,43 22,38 22,25 0,23 0,05 22,81 21,94 0,20 Sala 
D 3 a 10 Jun. 2008 18,22 18,19 18,06 0,24 0,06 18,69 17,81 0,14 

6 a 13 Fev. 2006 14,00 13,38 13,35 0,60 0,36 14,69 12,12 0,71 Sala 
E 

10 a 17 Abr. 2008 18,42 18,31 17,88 0,92 0,84 21,25 17,25 1,74 

10 a 17 Ago. 2005 25,55 25,69 25,75 0,35 0,12 26,19 24,88 0,46 Sala 
F 22 Jun. a 9 Jul. 

2007 21,11 20,94 20,38 0,68 0,46 22,94 20,06 0,78 

2 a 8 Mai. 2006 19,25 19,31 19,38 0,36 0,13 20,00 18,31 0,52 Sala 
G 

3 a 10 Jun. 2008 19,12 19,12 19,25 0,33 0,11 19,75 18,44 0,40 

8 a 15 Mai. 2006 18,28 18,31 18,31 0,12 0,02 18,44 17,62 0,21 Sala 
H 11 a 18 Jun. de 

2008 20,18 20,31 20,50 0,33 0,11 20,56 19,38 0,30 

3 a 10 Agos. 2005 24,15 24,28 24,25 0,46 0,21 24,69 23,12 0,32 
Sala I 

13 a 20 Mar. 2006 15,50 15,56 15,75 0,29 0,09 16,25 14,88 0,41 

6 a 13 Mar. 2006 12,99 13,12 13,12 0,41 0,17 13,75 11,94 0,49 Sala 
J 

7 a 14 Jul. 2008 23,75 24,16 24,25 1,05 1,11 24,75 21,50 0,64 

15 a 22 Dez. 2006 16,49 16,50 16,44 0,39 0,16 17,06 15,69 0,23 Sala 
K 5 a 12 Jan. 2007 16,01 16,00 16,12 0,14 0,02 16,31 15,75 0,20 

27 Jul. a 3 Agos. 
2005 21,88 21,88 22,12 0,22 0,05 22,56 21,50 0,39 Sala 

L 28 Jun. a 5 Jul. 
2008 19,54  19,56  19,62  0,15  0,02  19,81  19,31  0,19  

17 a 24 Jan. 2008 15,61 15,62 15,69 0,12 0,02 15,88 15,31 0,19 Sala 
M 

18 a 25 Fev. 2008 15,67 15,75 15,75 0,24 0,06 15,94 15,06 0,20 

20 a 27 Jul. 2005 23,65 23,62 23,50 0,12 0,01 23,88 23,50 0,17 Sala 
N 

23 a 30 Jan. 2006 16,26 16,31 16,44 0,44 0,19 17,62 15,25 0,72 
27 Mar. a 3 Abr. 

2006 16,23 16,25 16,25 0,11 0,01 16,56 16,00 0,15 Sala 
O 

14 a 21 Jul. 2008  20,52 20,56  20,25  0,19 0,04  20,88  20,25  0,15  

22 a 29 Jun. 2005 20,13 20,12 20,12 0,11 0,01 20,31 19,69 0,15 Sala 
P 30 Jan. a 6 Fev. 

2006 15,87 15,88 15,88 0,12 0,01 16,25 15,62 0,10 

AMD – Amplitude Média Diária 
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Na tabela 28 – Parâmetros estatísticos da humidade relativa do ar nas salas dos Paços Novos – Castelo 
de Leiria. 

 Humidade relativa 

  Média Mediana Moda 
Desv. 

padrão Variância Max. Min. AMD 
11 a 17 Abr. 

2006 79,82 79,75 78,44 1,78 3,18 82,69 73,25 3,31 Sala 
A 

5 a 12 Mai. 2008 77,70 77,78 77,69 1,54 2,37 80,38 74,06 2,07 
12 a 19 Mai. 

2008 74,84 74,94 75,31 1,86 3,47 78,81 68,94 3,05 Sala 
B 19 a 26 Mai. 

2008 76,62 76,56 76,38 1,25 1,57 80,00 74,19 3,38 

20 a 27 Fev. 2006 64,47 65,00 63,75 2,72 7,42 67,69 54,38 5,73 Sala 
C 16 a 23 Mai. 

2008 72,53 71,94 71,00 2,17 4,71 77,25 69,44 2,10 

14 a 21 Set. 2006 52,89 52,25 52,06 6,23 38,79 64,00 40,62 6,84 Sala 
D  3 a 10 Jun. 2008  76,61 76,91  77,12  1,25  1,57   79,06  73,94  1,74 

6 a 13 Fev. 2006 61,86 62,44 64,12 3,56 12,69 71,75 54,25 4,41 Sala 
E 10 a 17 Abr. 

2008 59,01 59,03 60,62 4,14 17,13 68,38 49,25 7,10 
10 a 17 Ago. 

2005 55,56 56,31 57,56 4,10 16,78 62,81 48,31 5,32 Sala 
F 22 Jun. a 9 Jul. 

2007 65,56 67,22 66,00 4,85 23,56 75,94 49,50 7,53 

2 a 8 Mai. 2006 59,15 58,97 58,81 2,19 4,80 63,69 54,94 4,19 Sala 
G 3 a 10 Jun. 2008 69,8 70,50 70,00 3,08 9,46 75,19 61,88 5,16 

8 a 15 Mai. 2006 67,97 18,31 72,19 4,37 19,08 79,31 58,62 6,73 Sala 
H 11 a 18 Jun. 2008 72,81 74,00 74,44 3,65 13,34 78,38 63,75 5,69 

3 a 10 Ago. 2005 54,31 53,63 51,19 3,04 9,23 59,50 49,75 2,43 
Sala I 13 a 20 Mar. 

2006 69,88 69,62 69,06 1,70 2,89 75,12 66,88 3,34 

6 a 13 Mar. 2006 83,14 83,19 83,25 0,77 0,59 85,00 81,00 1,52 Sala 
J 7 a 14 Jul. 2008  56,37 54,62 53,69 4,51 20,31 69,19 51,31 3,44 

15 a 22 Dez. 
2006 68,81 68,56 67,25 1,39 1,92 71,62 66,69 1,96 Sala 

K 
5 a 12 Jan. 2007 75,23 75,12 75,12 1,23 1,52 77,62 72,81 1,59 
27 Jul. a 3 Ago. 

2005 70,99 70,00 70,31 5,35 28,66 80,25 47,50 8,31 Sala 
L 28 Jun. a 5 Jul. 

2008  81,58  82,88  84,62  2,66  7,06  84,88  75,75  5,75  

17 a 24 Jan. 2008 74,16 74,19 74,56 1,27 1,62 77,25 71,38 2,71 Sala 
M 18 a 25 Fev. 2008 75,49 74,88 74,81 2,28 5,20 80,38 70,38 3,16 

20 a 27 Jul. 2005 61,56 61,56 58,69 2,53 6,42 68,12 57,88 3,67 Sala 
N 23 a 30 Jan. 2006 51,16 50,81 50,75 1,88 3,54 55,06 47,38 3,16 

27 Mar. a 3 Abr. 
2006 71,03 71,19 71,38 2,41 5,82 74,31 59,75 5,02 Sala 

O 
14 a 21 Jul. 2008 74,20  75,03  76,06  2,36  5,56  77,50  69,94  3,02  

22 a 29 Jun. 2005 77,60 77,56 77,88 2,53 6,39 81,81 62,75 3,59 Sala 
P 30 Jan. a 6 Fev. 

2006 63,36 62,75 62,62 1,83 3,35 67,62 60,50 2,60 

AMD – Amplitude Média Diária 
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Fazendo a análise dos resultados obtidos, verificou-se que: 

• A sala F apresentou valores mais elevados de temperatura (26,19ºC) em relação às 

restantes salas.  

• A sala J apresentou o valor mais baixo de temperatura (11,94ºC), o valor mais 

elevado de humidade relativa do ar (85,00%), no período compreendido entre 6 a 

13 Março de 2006. 

• As salas A, B, C, N, O e P apresentam o valor de variância da temperatura menor 

(0,01). 

• A sala J apresenta os valores de humidade relativa do ar mais baixos (51,31%) e a 

variância de 20,31% no período compreendido entre 7 a 14 Julho de 2008. 

• A amplitude média diária da temperatura mais elevada ocorreu entre 7 a 14 Julho 

de 2008 (sala J). As salas que apresentaram a humidade relativa do ar com maiores 

flutuações foram as seguintes: salas C, D, H, e L. 

• As salas E, G, I, J e N apresentam as condições mais adequadas, no período 

registado, para o depósito do material pétreo em estudo, uma vez que, apresentam 

valores de temperatura do ar compreendidos entre 15ºC a 25ºC e valores de 

humidade relativa do ar inferiores aos valores dos pontos de equilíbrio dos sais 

identificados.  

• Pontualmente, as salas C, D, F, K, O e P apresentam as condições adequadas nos 

períodos compreendidos entre 20 a 27 Fevereiro de 2006, entre 14 a 21 Setembro 

de 2007, 2006 entre 10 a 17 Agosto de 2005, entre 15 a 22 Dezembro de 2006, 

entre 14 a 21 Julho de 2008 e entre 30 Janeiro a 6 Fevereiro de 2006. 

As variações de temperatura e humidade relativa do ar identificadas nas várias salas de 

reserva podem estar relacionadas com:  

• A escassa utilização de sistemas de desumidificação;  

• a inexistência de qualquer tipo de dispositivo de ventilação a não ser a que é 

garantida pela abertura esporádica das janelas;  

• a inexistência de qualquer isolamento térmico;  

• a permeabilidade das paredes de alvenaria a partir da infiltração de água 

proveniente da precipitação, relacionada com a exposição da parede a zonas mais 

ventosas, da lavagem de pavimentos, da ascensão capilar; 
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•  a falta de sistemas de recolha das águas pluviais. 

O facto de se tratar de um edifício de elevado valor histórico e cultural, construído com 

materiais tradicionais e técnicas de construção de época medieval e moderna, que é 

necessário preservar, leva a que as soluções de reparação devam ser pouco intrusivas, uma 

vez que, algumas das soluções que se puderiam propôr nem sempre coincidem com as 

possibilidades arquitectónicas. Por isso, nem todas as medidas de reparação disponíveis 

poderão ser adoptadas. Neste caso, deve-se diagnosticar bem o problema e tentar encontrar 

uma solução, que minimize as intervenções, sem causar grandes alterações no existente, 

possibilitando melhorias consideráveis nas condições que se aproximem das ideais. 

Para evitar a fadiga de possíveis materiais a depositar nos espaços que se encontram com 

condições climáticas extremas, é necessário tomar medidas correctivas e de controlo a fim 

de criar condições que minimizem os efeitos nefastos. 

No caso das salas em estudo, em especial nos espaços que foram seleccionados para o 

efeito (salas E, G, I, J e N), é imprescindível criar condições propícias ao depósito de 

material de acordo com a estabilidade dos sais identificados.  

Um ambiente próximo do ideal para o depósito de materiais deve reduzir ao mínimo ou, se 

possível, eliminar os efeitos das várias causas de degradação. Estes podem ser colmatados: 

• pela existência de sistemas de ar condicionado, garantindo uma temperatura e 

humidade relativa do ar nos parâmetros desejados (acima ou abaixo dos valores 

críticos dos sais) com o auxílio de operações periódicas de monitorização 

ambiental, assegurando um controlo ambiental;  

• pela eliminação das infiltrações através da reparação das fissuras e fracturas e da 

introdução de dispositivos para recolha das águas pluviais e/ou de lavagens;  

• pelo isolamento térmico envolvente, calafetando portas e janelas;  

• pela inspecção regular do estado de conservação do material que se pretende 

depositar. 

Também é necessário ter em atenção não só os parâmetros termohigrométricos do 

edificado, mas também o respectivo acondicionamento e armazenamento do material, 

verificando a sua estabilidade e a sua compatibilidade.  
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No caso do acondicionamento e armazenamento do bloco pétreo em estudo propõe-se a 

utilização de material acid-free, leve, respirável, duradoiro, com poucos plastificantes e 

aditivos. A metodologia sugerida é a seguinte: 

• Acondicionar com espuma em Polyester Batting and Wadding forrada com papel 

Tyvek® 1422A ou com DuPont Tyvek® TM; 

•  Envolver o bloco pétreo com uma capa protectora de DuPont Tyvek® TM; 

• Disposição num contentor em polietileno de alta densidade.  

Desta forma, poder-se-ão minimizar os factores de alteração do material e possibilitar-se-á 

o aumento do nível do conforto da peça. 
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9. Conclusão 

A investigação apresentada nesta dissertação visou estudar os mecanismos de alteração e 

propôr estratégias para a conservação do bloco pétreo onde foi identificada uma gravura 

rupestre, proveniente da Praia do Pedrógão. 

A descoberta deste bloco pétreo, considerado aquando da sua identificação como o suporte 

de uma gravura rupestre, resultou das prospecções arqueológicas, efectuadas ao longo da 

faixa costeira concelhia, no âmbito do projecto para a Carta Arqueológica do concelho de 

Leiria (PNTA 2004-2008 – CARQLEI). A peça foi exposta ao público no Átrio da 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira – Leiria e durante um período mais alargado na 

exposição “Habitantes e Habitats: Pré e Proto-História da Bacia do Lis”.  

O bloco pétreo foi identificado num local que se verificou ser uma entrada de gruta, 

identificada e denominada por nós, Gruta da Pedra. Esta gruta, que até aos nossos 

trabalhos de campo se encontrava inédita, desenvolve-se, principalmente, nos pontos de 

intercepção e de alargamento das duas famílias de diaclases perpendiculares, ao longo de 

aproximadamente oito metros e é formada por duas galerias, uma delas inclinada com eixo 

E-W e a outra horizontal N-S, tendo acessibilidade através de duas entradas (bordo da 

plataforma de abrasão marinha e algar). Estas galerias apresentam-se parcialmente 

preenchidas com o material sedimentar que reveste a plataforma e que se formou a partir 

do sedimento arenoso da praia emersa e, na base das mesmas, ocorre o preenchimento 

sedimentar formado por seixos e calhaus rolados com areia. Este pequeno promontório que 

interrompe a continuidade do areal – afloramento mais recente, designado de 

“Lusitaniano” é composto por camadas espessas, compactas e rijas de calcários margosos 

de cor cinzento-escuro com laivos avermelhados que poderão estar relacionados com 

profundas deformações tectónicas e talvez com a presença de uma pequena estrutura 

diapírica, provavelmente activa, na região. As camadas calcárias formam um plano 

inclinado observável a partir do levantamento da atitude e da inclinação, apresentando 

alguma convexidade resultante dos processos erosivos. A altitude aproximada desta 

plataforma é de 12 m e trata-se, com toda a probabilidade, de uma antiga superfície de 

erosão marinha, sendo visíveis nos pontos mais protegidos desta plataforma, sedimentos 

em posição residual, devido aos processos erosivos. Parece estarmos perante um sistema 

endocársico em miniatura, devido à natureza da rocha calcária e da sua organização 

estrutural, apresentando uma série de características típicas destes ambientes que se 
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articulam, normalmente, com três tipos de cavidades – galerias oblíquas, sub-horizontais e 

pequenos algares pouco profundos – principalmente desenvolvidas nos pontos de 

intercepção das duas famílias de diaclases.  

Em resultado dos nossos trabalhos de campo verifica-se que na zona estudada a flora 

dominante é o Funcho-marítimo (Crithmum maritimum), vegetação de ambiente de praia, e 

o Chorão (Carpobrotus edulis), uma planta exógena. 

Dado o interesse arqueológico da zona de praia do Pedrógão, bem como o valor que se 

atribuiu ao motivo gravado na rocha, o bloco pétreo foi transportado para a Oficina de 

Arqueologia do Município de Leiria. Esta peça foi alvo de um estudo da responsabilidade 

da arqueóloga Andrea Martins, que concluiu que o bloco pétreo em questão apresentava 

um “antropomorfo esquemático simples”, correspondendo cronologicamente a um período 

que vai desde o Neolítico até finais do Calcolítico e inícios da Idade do Bronze. No 

entanto, estas conclusões não foram aceites de forma consensual por todos os 

investigadores, tendo sido levantadas questões diversas relativas à sua função, à própria 

posição-orientação do motivo e mesmo quanto à sua autenticidade. Face às questões 

levantadas e de modo a compreender os processos degradativos do bloco pétreo, foi 

efectuado um levantamento das diversas formas de decaimento nos afloramentos e nas 

rochas da Praia do Pedrógão. No âmbito da presente dissertação, concluiu-se que existiam 

rochas soltas com alterações semelhantes às do bloco pétreo em estudo, levando-nos a 

colocar a hipótese de o bloco pétreo analisado poder ser igualmente fruto de uma alteração 

provocada por agentes meteóricos e não o resultado de uma acção antrópica visando a 

representação de um motivo antropomórfico, com recurso à técnica de gravura. 

Com base nos resultados das análises das amostras coligidas na Praia do Pedrógão aponta-

se como hipótese que o bloco pétreo se trata de uma rocha calcária, compacta, de cor 

cinzenta e textura homogénea muito fina. Segundo a classificação de Folk, deverá ser 

denominado de biomicrite ou micrite fossilífera. Dadas as similitudes entre a peça e o 

afloramento rochosos onde esta foi identificada, coloca-se a hipótese da peça em questão 

ter integrado um dos painéis de uma dada galeria que envolveria a Gruta da Pedra e que, 

posteriormente, terá sofrido uma fragmentação devido aos mecanismos associados aos 

fenómenos de alteração. 

Com a finalidade de evitar o colapso total da peça e de executar uma intervenção 

preventiva adequada, foi realizado o levantamento das patologias, efectuaram-se estudos 

laboratoriais e o tratamento da peça considerado adequado.  
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Do levantamento das patologias efectuado na peça verificou-se que os fenómenos de 

decaimento são os seguintes: pitting, erosão, eflorescências e concreções. 

Em resultado das análises efectuadas, para a caracterização mineroquímica dos produtos de 

alteração, conclui-se que estes são compostos por halite (NaCl), gesso (CaSO4.2H2O), 

cainite/cenite (KMgClSO4.3H2O), bassanite (CaSO4.1/2H2O,) carnalite KMgCl3.6H2O e 

matéria orgânica (di-(2-ethylhexyll) ftalato).  

Face à caracterização petrofísica efectuada em amostras similares ao bloco pétreo, coloca-

se a hipótese deste apresentar uma porosidade média com uma razoável tendência para a 

absorção de água, mostrando uma moderada alteração face aos agentes de meteorização. 

Esta hipótese é reforçada pelo ensaio de climatização, que revelou que ao fim de 10 “anos 

laboratoriais” as amostras apresentaram uma reduzida perda de massa (até 1,26%) e ao fim 

de 20 “anos laboratoriais” manifestaram uma elevada perda de massa (entre 2,68% a 

5,04%).  

Posteriormente aos estudos analíticos procedeu-se à estabilização do bloco através da 

dessalinização, por imersão total, ao longo de um ano, tendo sido acondicionado e 

depositado numa das salas com as condições atmosféricas mais estáveis. 

Dada o valor patrimonial da zona onde foi encontrado o bloco pétreo considera-se de todo 

o interesse prosseguir os trabalhos de investigação, quer no interior, quer no exterior da 

Gruta da Pedra (através de campanhas arqueológicas terrestres e subaquáticas), bem como 

em outras grutas detectadas por nós, durante o trabalho de campo, a fim de se aprofundar o 

conhecimento da sua evolução geomorfológica e da sua potencialidade arqueológica.  

É de salientar a importância de se constituir uma equipa de trabalho multidisciplinar que 

inclua arqueólogos, geoarquélogos, botânicos, geólogos, químicos, conservadores-

restauradores e paleontólogos, devido à complexidade do sítio, bem patente durante este 

trabalho de investigação. Uma investigação interdisciplinar vocacionada para o estudo 

geoarqueológico da área revela-se de elevado interesse, devido à presença simultânea de 

material aluvional anterior à praia, da duna, do mini-sistema cársico e da plataforma litoral. 

Considera-se que na plataforma litoral deste mini-sistema cársico, se pode ter propiciado 

um ambiente preservado de acumulação de materiais arqueológicos. Estes dados que se 

considera terem grande relevância poderão acrescentar factos, conhecimentos e valores 

científicos para a área em estudo. 
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Na verdade, um estudo interdisciplinar, realizado em condições adequadas, deve ser uma 

das direcções de investigação que este trabalho procura apontar para o futuro, uma vez que 

a zona onde o bloco pétreo foi identificado apresenta um valor arqueológico reconhecido e 

um potencial que poderá relevar-se de particular importância no panorama científico 

português e poderá contribuir igualmente para uma valorização turística e patrimonial do 

concelho de Leiria. 
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