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PEDRAS DE CONSTRUÇÃO 

 

1 – Resumo Histórico 

Os materiais naturais são os mais antigos utilizados pelo homem, motivado pelo fato de que tanto a 

madeira como as pedras puderam ser empregadas praticamente sem alteração do seu estado natural. 

Como a madeira foi destruída e a pedra conservada, costuma-se chamar a época quaternária, do 

aparecimento do homem, de Idade da Pedra. 

Por sua vez esta idade é dividida em três partes: a paleolítica, a mesolítica e a neolítica, e estende-se, 

por superposição, desde 500.000 A C. até 1.500 AC. 

Os primeiros megalitos apareceram cerca de 3.000 AC. (período neolítico superior) na Espanha e mais 

tarde no sul da França, inicialmente sob a forma de “dolms” (mesas de pedra) e assim usaram mais e mais a 

pedra. Podemos citar grandes exemplos na história como as pirâmides de Quéops , Quefren e Miquerinos, a 

Esfinge, o templo de Carnac, Cova de Menga, a Acrópole em Atenas, e muitos outros. 

O uso da pedra se intensificou e diversificou, sendo empregada em canais, túneis, pontes, palácios, 

igrejas e edifícios públicos. As civilizações americanas dos Incas e Maias também utilizavam intensamente a 

pedra como elemento fundamental de suas construções, geralmente de fundo religioso. 

Posteriormente, na Idade Média, encontram-se em todos os países europeus obras clássicas 

construídas em pedra como por exemplo: O Mosteiro de Santa Maria de Vitoria, O Louvre e a Notre-Dame de 

Paris e o Escorial. 

Posteriormente, com aparecimento da construção metálica e o desenvolvimento do concreto armado, 

a pedra, como material estrutural, sofreu forte impacto principalmente pelo fato de ser material frágil, 

resistindo somente aos esforços de compressão, em face de novos materiais resistentes também a tração que 

permite novas formas e novos tipos estruturais. 

Diante da situação criada, a pedra de construção passou a ter seu campo de aplicação bem definido e 

limitado: muros de arrimo, fundação pouco profundas, blocos para pavimentação descontínua, lastro de 

ferrovias e principalmente como material agregado, como componente do concreto de cimento portland de 

uso estrutural ou mistura betuminosa usada em pavimentação. 

Mais adiante, a pedra foi utilizada sob novas formas e aplicações, como por exemplo, placas utilizadas 

no revestimento de paredes e pisos, funcionando neste caso não como material suporte ou base, mas como 

elemento de acabamento e proteção. 
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Em decorrência de sua alta durabilidade e qualidade, o material voltou a ocupar importante papel nas 

construções, revestindo outros materiais menos nobre para dar a impressão do uso da pedra em forma 

maciça, com grandes efeitos arquitetônicos pela textura e belíssimo aspecto. 

É, entretanto, como parte integrante dos concretos de cimento e asfálticos que o material ocupa hoje 

novamente a primeira linha em importância , dentre os materiais de construção. 

 

Classificação das Rochas (e, portanto, das pedras de construção) 

Existem inúmeros critérios de classificação, nós iremos falar de três, que são: 

 

– Classificação geológica 

1 – Rochas eruptivas ou ígneas – formadas pela consolidação do material proveniente de uma fusão total ou 

parcial e compreendem : 

1. as eruptivas de profundidade ou plutônicas. Ex.: granito. 

2. As eruptivas filoneanas. Ex.: pórfiro. 

3. As eruptivas efusivas ou vulcânicas. Ex.: basalto. 

 

2 – Rochas sedimentares – formada pela consolidação do material transportado e depositado pelo vento ou 

pela água. 

1. rochas sedimentares clássicas ou detríticas, da deposição de detritos. Ex.: arenito 

2. rochas sedimentares químicas, de precipitação química. Ex.: calcário 

3. rochas sedimentares organógenas, da acumulação de substâncias orgânicas. Ex.: turfa 

 

3 – Rochas Metamóficas – formadas pela alteração gradual na estrutura das rochas anteriores, pela ação do 

calor, da pressão ou da água. Assim, os gnaisses da alteração dos granitos, os quartzitos da alteração de 

arenitos, os mármores da alteração de calcários e os esquitos cristalinos da alteração das argilas. 

 

– Classificação tecnológica 

Baseado no mineral simples predominante na constituição das rochas e determinante das suas características, 

as pedras classificam-se em: 

1 – Pedras silicosas – nas quais predomina a sílica. 
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2 – Pedras Calcárias - Onde as propriedades são governadas pelo carbonato de cálcio 

3 – Pedra argilosa – nos casos em que a argila (silicatos hidratados de alumínio) é predominante. 

 

– Classificação Combinada 

Podem-se unir duas classificações anteriores, tendo em vista o desenvolvimento da petrografia e o auxilio que 

ela pode trazer ao engenheiro, bem como as vantagens de uma classificação tecnológica, mas de acordo com 

as necessidades da Engenharia. 

Deste modo classificam-se em: 

1 – Silicosas eruptivas, silicosas sedimentares e silicosas metamórficas. 

2 – Calcárias sedimentares e calcárias metamórficas. 

3 – Argilosas. 

 

- Descrição das Rochas Mais Importantes 

 

1 – Rochas silicosas eruptivas 

São formadas pelo: granitos, sienitos, sienitos nefelinicos, dioritos, gabros, riolitos, traquitos, Andesitos, 

diabásios,basaltos e meláfiros. 

 

2 – Rochas silicosas sedimentares 

Arenito: Constituídos por grãos de silica ou quartzo, ligados por cimento silicoso, argiloso ou calcário. 

 

3 – Rochas silicosas metamórficas 

São os: Gnaises, Micaxistos e Quartizitos 

 

4 – Rochas Calcárias sedimentares e metamórficas 

Conhecidas vulgarmente por calcários, são elas: Tufos calcáreis, alabastros, travertinos, brechas e 

conglomerado e mármores. 

 

5 – Rochas argilosas 

São as Margas e Filitos 
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- Propriedade das pedras 

A qualidade de uma pedra fica definida pela sua aptidão em satisfazer as condições técnicas para uma 

determinada utilização, considerando-se de boa qualidade quando satisfizer estas condições de maneira 

favorável. 

As propriedades fundamentais das pedras são referidas aos seguintes requisitos básicos: 

A) Resistência mecânica: capacidade de suportar a ação das cargas aplicadas sem entrar em colapso. 

B) Durabilidade: capacidade de manter as suas propriedades físicas e mecânicas com o decorrer do tempo e 

sob a ação de agentes agressivos , quer do meio ambiente, que intrinsecos, sejam eles físicos, químicos ou 

mecânicos. 

C) Trabalhabilidade: Capacidade da pedra em ser afeiçoada com o mínimo de esforço. 

D) Estética: aparência da pedra para fins de revestimento ou acabamento. 

A seguir outras propriedades: Cor, Fratura, Homogeneidade, Massa específica e compacidade, porosidade, 

permeabilidade, higroscopicidade, gelividade, condutibilidade térmica e elétrica, dureza, aderência, 

Propriedades mecânicas (compressão, tração, flexão e cisalhamento, desgaste e choque). 

 

- Escolha da Pedra 

O emprego do material, com segurança e economia, prevê o conhecimento das características técnicas e 

econômicas das pedras disponíveis. 

A qualificação do material disponível é normalmente obtida inicialmente por meio de um estudo petrográfico 

de amostras representativas, seguido do exame tecnológico em corpos de prova normalizados, para 

determinação, através de ensaios, das principais características físicas e mecânicas. 

 

– Análise Petrográfica 

Tem por finalidade principal determinar a composição mineralógica da rocha, quando se trata de explorar a 

sua ocorrência, ou julgar a existência da pedra ou intemperismo, através da determinação de elementos 

prejudiciais existentes. 

 

1. Diretrizes para o exame petrográfico: 

1º - Composição mineralógica da rocha e sua classificação topográfica 

2º - Estado de conservação da rocha (modalidade de apresentação dos elementos constituintes) 
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3º - Estrutura, granulação, textura, índices de enfraquecimento da estrutura, vazios, poros, fendas etc. 

4º - Presença de elementos mineralógicos prejudiciais para a aplicação visada. 

 

2. Diretrizes para a coleta da amostragem na pedreira 

1º - Situação Topográfica da pedreira (país, estado, município e lugar). 

2º - Indicações sobre a modalidade de apresentação da rocha 

3º - Lugar da pedreira onde foi escolhida a amostragem. 

4º - Indicações sobre concordância da amostragem com média das rochas adjacentes. 

 

– Alterabilidade da pedra 

Entende-se por alteração de uma rocha a modificação das suas características e propriedades por agentes 

atmosféricos ou outros agentes agressivos, que podem atuar através de uma ação física ou química. 

Os principais efeitos físicos são devidos à variação de temperatura e crescimento de cristais. 

Os principais efeitos químicos são oxidação, hidratação e ação do CO2 . 

 

Aplicações 

– Alvenarias e cantarias 

Antes do seu emprego a pedra sofre uma série de operações que têm por finalidade dar-lhe forma, aspecto e 

dimensões mais convenientes para o fim que se tem em vista. A este conjunto de operações dá-se o nome de 

afeiçoamento da pedra. 

Canteiros e marmoritas são os nomes que se dão aos que trabalham no afeiçoamento da pedra. 

A associação maciça , obtida pela associação dos blocos de pedra, constitui o que se denomina de alvenaria 

ou cantaria. A diferenciação entre ambas está no grau de afeiçoamento dos blocos e nos cuidados de 

execução. 

As alvenarias de pedra podem ser classificadas em seca e argamassada. 

Na pedra seca, as pedras são colocadas umas sobre outras e travadas sobre o atrito. Devem ser colocadas de 

forma a diminuir as juntas e pequenos vazios, que são então tomados por pedras menores, de forma a 

distribuir a pressão. 

As argamassadas, as pedras são ligadas por argamassa, antigamente de cal – nas chamadas de pedra e cal – e 

hoje quase sempre de cimento. 



  Faculdade Sudoeste Paulista 
Curso de Engenharia Civil 

Materiais de Construção Civil 
 

Prof. Bethina de Arruda Mota Melado 

6 

 

 

 

As razões da argamassa e do cimento são: 1) a argamassa de cal diminui a resistência do conjunto (tanto mais 

o fará quanto mais fraca for); 2 ) se usarmos argamassa de cal estaremos desperdiçando a resistência elevada 

da pedra. 

 

– Pavimentação 

Os calçamentos de pedra podem ser de paralelepípedos, alvenaria poliédrica, pedra portuguesa ou lajotas. 

Paralelepípedos, são o de maior uso em pavimentação, sendo o leito de rua limitado nos bordos pelas guias 

de meios-fios, também de pedra ou de concreto. 

 

– Revestimentos 

A pedra é usada tanto para revestimento externo como para interno. No caso de uso em exteriores, além do 

aspecto estético deve ser considerada a durabilidade da pedra. Para interiores, a pedra é geralmente polida, 

pode ser aparelhada, apicoada ou lavrada, quando aplicada em exteriores. 

Toda superfície de concreto a ser revestida deve previamente ser apicoada e em seguida limpa por jato de ar. 

Posteriormente, faz-se um chapisco com argamassa de cimento e só após seu endurecimento inicia-se a 

colocação das placas de pedra com auxilio de uma argamassa de assentamento. 

 
 


