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RESUMO 
 

A acumulação de resíduos de minas, quer sejam resíduos grossos ou lamas residuais, 
para além de provocarem, em geral, poluição directa nas terras e águas dos rios, provocam 
quase sempre graves impactos visuais e paisagísticos. Tal como em outros casos, é isto que se 
verifica nas minas da Panasqueira, há muito anos, sendo desejável encontrar novas soluções 
que possam contribuir para o seu aproveitamento e valorização.  

Neste contexto, foi desenvolvido este trabalho. Trata-se de uma proposta inovadora 
para o desenvolvimento de uma unidade de revestimento de base polimérica, incorporando 
95% de resíduos grossos, das Minas da Panasqueira. Esta unidade de revestimento foi 
desenvolvida com características físicas e mecânicas para obtenção de marcação CE, tendo 
em conta os requisitos exigidos na Norma EN13748-2 bem como, adequada cor, brilho e 
textura, para possuir uma determinada qualidade visual e, por isso valor arquitectónico. Julga-
se que este tipo de unidade de revestimento permitirá reaproveitar e valorizar os resíduos 
grossos, até agora depositados nas Minas da Panasqueira, tendo em conta que poderá ser 
produzida com baixo custo, baixo consumo de energia e, por isso ser economicamente 
sustentável. 

Neste trabalho apresentam-se ainda os ensaios realizados para a verificação de 
marcação CE desta nova unidade de revestimento, nomeadamente: resistência à flexão, 
resistência à compressão; resistência ao desgaste por abrasão; resistência ao 
escorregamento/deslizamento; resistência às intempéries, através dos ensaios de absorção de 
água e resistência ao gelo/degelo, desempenho ao fogo e, finalmente, condutividade térmica. 
Discutem-se os resultados obtidos e conclui-se sobre o cumprimento dos requisitos de 
marcação CE. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das consequências, da exploração, de minério nas Minas da Panasqueira é a 
produção de resíduos, que se foram acumulando em escombreiras, ao longo dos anos. Estes 
resíduos, que obviamente não podem ser repostos no seu local-mãe, quer sejam resíduos 
grossos como finos (lamas residuais), podem conter contaminantes indesejáveis, como metais 
pesados e, em contacto com as águas do Rio Zêzere provocar poluição ambiental. 

A protecção do ambiente é um dos aspectos mais relevantes para que se estudem 
soluções de reciclagem (não se aplicando, neste caso), reutilização e aproveitamento, ou 
mesmo valorização, destes resíduos. 

É neste contexto que é elaborado este estudo, tratando-se de uma solução que pode 
contribuir para a reutilização destes resíduos, valorizando-os, sendo por isso sustentável do 
ponto do ponto de vista económico, tendo em conta a simplicidade do processo de fabrico e o 
seu baixo custo. 

Considerando as possíveis aplicações na construção foi decidido desenvolver uma 
unidade de revestimento que consiste num aglomerado de resíduos grossos das Minas da 
Panasqueira com resina de poliéster sendo portanto, uma unidade de revestimento de base 
polimérica. 

No desenvolvimento desta unidade de revestimento, consideraram-se as exigências de 
que teria de prover de boas características físicas e mecânicas, bem como óptimas 
características em termos visuais. 

Para obter a melhor formulação de mistura foi necessário fazer várias iterações da sua 
composição, com vários tamanhos de resíduos grossos, incluindo, inicialmente, outros tipos 
de materiais associados aos resíduos grossos das Minas da Panasqueira. Procurando assim 
obter várias texturas e várias cores. 

Para a de obtenção de características físicas e mecânicas foi necessário ter em conta a 
normalização vigente para unidades de revestimento para uso exterior e como tal, também foi 
necessário verificar os restantes requisitos exigidos por esta, para obter marcação CE. 

As características exigidas pela norma estão associadas ao meio ambiente e ao uso a 
que estas se destinam. 

Pretendeu-se o desenvolvimento de uma unidade de revestimento para uso exterior, 
podendo ser aplicada tanto em pavimentos como em paredes. Propondo-se que em termos de 
pavimentação exterior seja aplicado em jardins, ou zonas de lazer, entre outros. 

2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

O estudo foi desenvolvido com os resíduos em estado natural, tal como são 
depositados nas escombreiras. 

Como ligante utilizou-se resina de poliéster, com cura à temperatura ambiente. 
Todo o estudo para o desenvolvimento das unidades de revestimento teve como base a 

não utilização de energia na cura da resina, a não transformação dos resíduos grossos e 
também a simplicidade de preparação destas unidades, ou seja, procurou-se desenvolver uma 
solução o mais simples possível do ponto de vista tecnológico com o objectivo de encontrar 
uma solução de baixo custo. 

Avaliou-se tipos diferentes de misturas, várias formas de lajetas e também das suas 
texturas finais, com o objectivo de obter unidades de revestimento com óptimas características 
em termos de aspecto visual, para além das suas características físicas e mecânicas adequadas. 
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2.1.Resíduos das Minas da Panasqueira 

Os resíduos utilizados para este trabalho são constituídos essencialmente por quartzo e 
xisto-grauvaque. São resíduos comuns que provêm da extracção em profundidade de 
minerais, tais como Apatite, Turmalinas, Siderite, Pirite, Calcite, Quartzo, Ferberite, 
Cassiterite, Arsenopirite, Blenda e em maior parte o Volfrâmio. Encontram-se em 
escombreiras das Minas da Panasqueira que têm uma dimensão semelhante a uma montanha 
de grandes dimensões.  

O couto mineiro da Panasqueira está encravado em rochas que apresentam uma 
sequência de xistos, arcoses e grauvaques chamada "Complexo das Beiras"ou "Complexo 
xisto-grauváquico"[1]. A nível geográfico, as Minas da Panasqueira ou Couto Mineiro da 
Panasqueira encontra-se localizado em plena Cordilheira Central, entre os maciços de São 
Pedro do Açor e da Gardunha, a poente da depressão da Cova da Beira, sobre o Vale do rio 
Zêzere.  

Os Resíduos grossos após a saída da sua jazida apresentam uma cor cinzenta com 
partículas de quartzo e xisto-grauvaque, mas com o passar do tempo envelhecem devido à 
oxidação do ferro ficando com a cor ocre. Quando calcinados a 800ºC apresentam uma cor 
avermelhada, tal como se apresenta na Figura 1. Na Tabela 1 apresentam-se as propriedades 
dos resíduos grossos [2]. 

 

 
Figura 1 - Aspecto visual dos resíduos grossos das Minas da Panasqueira (cinza- estado 

natural, ocre-em depósito após envelhecido, vermelho-após calcinado). 

Tabela 1 - Propriedades dos resíduos grossos 

Propriedade Resultado obtido 
Índice de Lamelação FI=27,7 

Índice de Alongamento SI=35,2 
Dimensão máxima Dmax=25,4mm 
Dimensão mínima Dmin=1,19mm 
Massa volúmica ρrd= 2,79Mg/m3 

Absorção de água WA24=0,2% 
Desgaste Los Angeles LA=19,2% 

Resistência ao esmagamento fEsmagamento=16,5, em % de material friável 
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A composição química foi obtida de uma amostra moída, observada em Microscópio 
Electrónico de Varrimento [3], apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Análise química elementar do resíduo grosso das minas 

Óxidos O Na Al Si K Ti Fe Mg 
Quantidade [%] 57,92 0,44 8,18 23,44 3,77 0,60 4,62 1,03 
 
Através de ensaios químicos realizados sobre uma amostra de resíduos verificou-se 

que estes podem também conter alguns metais pesados, em pequenas percentagens [4]. 

Tabela 3 - Presença de metais pesados no resíduo grosso das minas 

Metais pesados Cu Zn Mn As S 
Quantidades [ppm] 210 320 450 250 2400 

2.2.Resina  

Trata-se de uma Resina de poliéster insaturada, não acelerada e não tixotrópica. 
Segundo o fabricante [7] tem óptimas propriedades físicas, tais como resistência à tracção, 
resistência à flexão, resistência ao corte e, é indicada para aplicações de alto rendimento, tais 
como na indústria aeronáutica e automóvel onde se requerem propriedades eléctricas e 
térmicas superiores, servindo também para outros tipos de colagens em variadas aplicações do 
dia-a-dia. 

Para que a Resina seja polimerizada, a esta têm de ser adicionados dois aditivos, 
activador e catalisador. Sendo que estes não devem ser misturados entre si, directamente, pois 
podem provocar reacções explosivas.  

O activador tem influência na temperatura e tempo de cura, apesar da resina poder ser 
polimerizada tanto a frio como a quente, ou seja, o activador é responsável pela energia inicial 
de activação da resina. O Catalisador tem como função a velocidade de polimerização da 
resina. 

A adição do catalisador à mistura de resina e activador origina o início da 
polimerização obtendo-se uma estrutura estável após a reacção completa e assim obter as 
melhores propriedades. 

Neste estudo optou-se pela polimerização a frio, à temperatura ambiente (19±1ºC?), 
por razões de poupança de energia, durante 7 dias, para garantir a polimerização total da 
resina [5]. 

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1.Preparação da Resina 

Dado que a resina não vem totalmente preparada da origem foi necessário fazer a sua 
preparação em laboratório, adicionando o activador e o catalisador e, fazendo a dosagem em 
peso. A dosagem foi preparada tendo em conta a resina necessária para o volume de resíduos 
utilizado. 

3.2.Protótipos iniciais 

Foram efectuados diversos protótipos (amostras de teste) para se acertar a dosagem de 
resina, o tamanho dos resíduos grossos a utilizar, a metodologia de processamento (mistura, 
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compactação e vibração), de forma a obter uma unidade de revestimento com boas 
propriedades (estéticas e mecânicas). 

3.3.Dosagem da Resina 

O teor de resina foi optimizado de forma iterativa tendo em conta os resultados dos 
ensaios de resistência à flexão e da resistência à compressão, de provetes protótipos. 

3.4.Tamanho e Coloração dos Resíduos Grossos Utilizados 

O tamanho máximo a utilizar para os resíduos grossos nas unidades de revestimento 
deve ser aquele em que os vazios destas unidades estejam preenchidos o máximo possível, 
pois assim poderiam-se obter melhores características físicas e mecânicas (aumento do 
desempenho mecânico, menor porosidade, etc.). No entanto, após diversos ensaios optou-se 
por utilizar a granulometria em que se encontravam os resíduos apesar de ter alguma 
descontinuidade, economizando e simplificando a técnica de processamento. 

Quanto à coloração dos resíduos grossos, estes quando calcinados tomam a cor 
avermelhada, um aspecto que poderia ter sido explorado em termos estéticos, mas tendo em 
conta que para tal, teriam de ser calcinados durante 2 horas a 800ºC, esta hipótese não foi 
considerada, por se pretender uma solução simples. 

Para além de o baixo custo estar presente como referência para a elaboração deste tipo 
de unidades de revestimento a cor ocre hoje em dia é muito utilizada em termos 
arquitectónicos. Como tal, considerou-se que os resíduos grossos da escombreira, com o 
aspecto "envelhecido"por oxidação natural seriam os mais adequados, para se obter a melhor 
solução do ponto de vista arquitectónico. 

4. RESULTADOS DOS ENSAIOS PARA A MARCAÇÃO CE 

Tendo como principal objectivo que estas unidades de revestimento obtivessem 
marcação CE, desenvolveu-se um conjunto de ensaios que constam na norma europeia EN 
13748-2 [6], cuja descrição é apresentada com detalhe em outra publicação [7]. 

4.1.Ensaio de Resistência à Flexão 

O ensaio de Resistência à Flexão foi realizado numa máquina de ensaios universal 
ZWICK, com célula de carga de 5kN e velocidade de teste 3mm/min, em provetes obtidos 
para o efeito, com as dimensões 4×4×16 [cm3], que permitiu determinar a sua resistência à 
flexão, de acordo com Figura 2. 
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Figura 2 – Pormenor da execução do ensaio de resistência à flexão em provetes de resíduos 
das minas da Panasqueira. 

 
O Ensaio de resistência à flexão foi efectuado seguindo a metodologia da norma NP 

EN 12390-5 [8], com as devidas adaptações.  
De acordo com os resultados obtidos, entre 2,8 e 3,5 MPa e tendo em conta as 

indicações da norma EN 13748-2 [6], a Classe de Resistência à Flexão das unidades de 
revestimento corresponde à “Classe 1” e, a respectiva marcação CE a adoptar deve ser 
Marcação “ST”. 

4.2.Ensaio de Resistência à Compressão 

O ensaio de Resistência à Compressão foi realizado numa prensa da marca ELE e 
modelo ADR3000, de 3000 kN de capacidade, utilizando um dispositivo acessório de ensaios 
de argamassas. A resistência à compressão consistiu na implementação de uma carga de 
compressão, de forma gradual, até o provete atingir a sua rotura, numa área de 40 x 40 [mm2], 
de acordo com a norma NP EN 12390-3 [9], tal como apresentado na Figura 3.  

Dos resultados de compressão obtidos, entre 9MPa e 11MPa, conclui-se que a Classe 
de Resistência à Compressão das unidades de revestimento é “C10” onde a resistência 
depende apenas da resistência dos agregados. 

 

 

Figura 3 - Pormenor da execução do ensaio de resistência à compressão em provetes de 
resíduos das minas da Panasqueira. 
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4.3.Ensaio de Resistência ao Desgaste por Abrasão 

Neste trabalho foram realizados dois tipos de ensaios de Resistência à Abrasão, tendo 
em conta que as unidades de revestimento poderão ser aplicadas em pavimentos. Devido à 
necessidade de adaptações dos ensaios normalizados e ao carácter inovador das unidades de 
revestimento, podem comparar-se os valores de Resistência à Abrasão dos dois métodos: 
Disco de Abrasão Largo; Böhme. 

Tendo em conta os dois tipos de ensaio e avaliando os resultados obtidos [7] a 
resistência ao desgaste por abrasão corresponde, de acordo com a norma EN 13748-2, [6] a 
Classe de Resistência ao Desgaste por Abrasão à “Classe 1”, tendo marcação CE, “Marcação 
F”, pois para o método do Disco de abrasão largo o valor médio resistência ao desgaste de 
abrasão resultou o valor de 24,8mm e o exigido, para esta classe de resistência é inferior a 
26mm. Quanto ao método de Böhme o valor médio de resistência ao desgaste por abrasão 
obtido foi de 3,90cm3/50cm2 e o exigido para esta classe de resistência é de 26cm3/50cm2. 
(não alterado) 

4.3.1. Método do disco largo de abrasão 
 

Este ensaio consiste no desgaste por abrasão, utilizando a Máquina de Capon, da face 
superior do provete com um material abrasivo. O abrasímetro é constituído por um disco 
rotativo que deve fazer 75 rotações em (60±3) s, uma tremonha com uma ou duas válvulas de 
regulação do débito de material abrasivo, um porta-provetes e um contrapeso. Utilizou-se 
como abrasivo a Alumina branca fundida (Coríndon) de granulometria (de mesh) 80 [6], tal 
como se apresenta na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Ensaio da Resistência ao Desgaste pelo Método do Disco de Abrasão Largo 

Tabela 4 - Dimensão do sulco entre os pontos AB, CD e C'D' 

Provete VS,AB [mm] VS,CD [mm] VS,C'D' [mm] VS,médio [mm] 
P1 21,3 21,2 21,2 21,2 
P2 21,3 20,2 20,3 20,6 
P3 24,7 24,4 24,3 24,5 
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Os resultados obtidos para 3 provetes em aglomerados de resíduos de minas de base 
polimérica, são apresentados nas Tabela 4 e Tabela 5. 

Tabela 5 - Resistência ao Desgaste por Abrasão pelo Método do Disco de Abrasão Largo 

Provete VC [mm] FCA [mm] VS [mm] VAD [mm] 
P1 19,7 0,3 21,2 21,5 
P2 19,7 0,3 20,6 20,9 
P3 19,7 0,3 24,5 24,8 

   VAD,max 24,8 
 
O resultado do valor de Resistência ao Desgaste por Abrasão a tomar, pelo método do 

Disco de Abrasão Largo, deve ser o valor máximo. Como a variância (desvio padrão) é 
reduzida (2,1mm) não se justificou a realização de maior número de ensaios. 

4.3.2. Método de Böhme 
 

O método a utilizar em revestimentos para uso externo, de acordo com a norma EN 
13748-2, [6], para o ensaio de Resistência ao Desgaste por Abrasão, é o Método de Böhme, 
ou seja, o teste do Método de Capon modificado.  
O teste foi elaborado durante 16 ciclos (correspondente a 22 rotações) com o disco a fazer 
(30±1) rotações por minuto. Tendo-se obtido os valores apresentados na  

Tabela 6, para 4 provetes de aglomerados de resíduos de minas de base polimérica. 
 

 

Figura 5 - Ensaio da Resistência ao Desgaste pelo Método de Böhme 

 
Tabela 6 - Perda de volume do provete para ensaio de Resistência ao Desgaste por Abrasão 

pelo Método de Böhme 
 ∆m [g] ρR [g/cm3] ∆∀ [cm3] 

P1 5,4 2,10 2,57 
P2 5,6 1,86 3,02 
P3 5,1 1,86 2,75 
P4 5,3 1,83 2,90 

 Média 2,81 
Desvio padrão 0,19 
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4.4.Ensaio de Resistência ao Escorregamento/Deslizamento 

As unidades de revestimento produzidas em laboratório são superficialmente 
irregulares devido ao tamanho dos agregados, à sua superfície não completamente plana e à 
porosidade, que provocam algum atrito superficial. Para se determinar esse atrito as amostras 
foram submetidas ao ensaio de escorregamento/deslizamento pelo Pêndulo de Fricção 
conforme ilustrado na figura 6. Adoptou-se o método de determinação da resistência ao Atrito 
em Superfícies Não Polidas (USRV). 

O coeficiente de resistência ao escorregamento/deslizamento final é o valor médio do 
ensaio do pêndulo obtido com 5 provetes, apresentado na tabela 7. 

 

 

Figura 6 - Ensaio de Resistência ao Escorregamento/Deslizamento em Pêndulo de Fricção 

Tabela 7 - Coeficiente de Resistência ao Escorregamento/Deslizamento 

Coeficiente de Resistência Provete 1 Provete 2 Provete 3 Provete 4 Provete 5 
CR,1 62 53 53 48 44 
CR,2 52 49 45 47 43 
CR,3 48 48 43 45 43 
CR,4 46 47 42 44 43 
CR,5 45 46 42 44 43 
CR,6 44 45 41 43  
CR,7 44 45 40 43  
CR,8 43 45 40 43  
CR,9 43 40 43   

Coeficiente de Resistência ao Escorregamento/Deslizamento: CR= 45 (Desvio padrão = 2,3) 

4.5.Ensaio de Resistência às Intempéries 

A Resistência às Intempéries foi testada através dos ensaios de Absorção de Água e de 
Perda de massa após o teste da Resistência ao Gelo/Degelo, de acordo com a norma EN 
13748-2, [6]. Tendo em conta que o valor da Absorção de Água obtido foi Wh,24=0,12g/cm2 e 
o valor da Perda de Massa por Unidade de Área é nulo, então as unidades de revestimento 
devem ter “Classe 2” e a sua marcação CE corresponde a  “Marcação B”. 
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4.5.1. Absorção de Água 
 
O ensaio de Absorção de Água dos provetes consistiu na colocação de três provetes 

com as faces laterais seladas com silicone, permeáveis apenas pela superfície superior destes 
imergida em água. Serve este ensaio para avaliar a sucção capilar da água ao longo da área de 
ensaio de cada um dos provetes. 

O valor de absorção de água médio obtido foi de Wh,24=0,12g/cm2 e o valor de 
capacidade de absorção de absorção obtido foi de Wm,a=0,99% em Massa. São valores muito 
reduzidos justificados pelo facto dos provetes serem elaborados com resíduos grossos 
embebidos (revestidos) em resina o que impede que absorvam água porque estão 
impermeabilizados. 

 
4.5.2. Resistência ao Gelo/Degelo 

 
A determinação da Resistência ao Gelo/Degelo foi realizada através da colocação de 

um provete numa câmara de congelamento, submetendo-o a 28 ciclos de congelamento/ 
descongelamento enquanto a superfície foi mantida coberta com uma solução aquosa 
contendo 3% cloreto de sódio (NaCl).  

Após os 28 ciclos de congelamento/descongelamento foi retirado e pesado o material 
residual através de limpeza com água, expresso em kg/m2. Verificou-se que não houve perda 
de massa, o que se pode concluir que este tipo de revestimento pode resistir a valores muito 
baixos de temperatura e também aos ciclos de congelação/ descongelação. 

 

 
Figura 7 – Pormenor do provete de resíduos de minas de base polimérica preparado para o 

ensaio de resistência ao Gelo/Degelo 

4.6.Desempenho ao Fogo 

As unidades de revestimento para uso externo são consideradas como tendo Classe de 
reacção ao fogo “A1fl”, sem a necessidade de testes de acordo com a CE Decisão 
96/603/EEC [6]. No entanto, tendo em conta que as unidades de revestimento elaboradas para 
este estudo contêm resina, ou seja, poderão ser em parcialmente inflamáveis, entendeu-se 
verificar a sua reacção ao fogo. 

Na análise deste parâmetro não se seguiu um procedimento normativo, tendo-se 
submetido as unidades à aplicação de uma chama incidente na unidade de revestimento, 
verificando os danos causados. Ao fim de quatro minutos de incidência directa da chama, 
verificou-se que o agregado se começou a desagregar do provete, apontando para um 
desempenho ao fogo limitado. O que está de acordo com o comportamento da resina à acção 
de temperaturas elevadas. 
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4.7.Condutividade Térmica 

Um vez que as unidades de revestimento são para uso externo, destinados a contribuir 
para o desempenho térmico de um elemento, o fabricante deve declarar a condutividade 
térmica de acordo com a Norma EN 13369, que não foi realizado neste estudo.  

5. CONCLUSÕES 

Com este trabalho propõe-se o desenvolvimento de um produto inovador tendo como 
base a valorização dos resíduos das minas da Panasqueira usando como ligante uma resina 
polimérica de poliéster, na produção de unidades de revestimento para uso exterior, 
procedendo-se à sua Marcação CE. 

Dos resultados obtidos em relação às propriedades geométricas, conclui que os 
resíduos grossos são pouco lamelares e pouco alongados, tendo uma forma mais arredondada. 
Quanto às características físicas e mecânicas destes, verificou-se que têm boas características 
físicas e mecânicas comparativamente a agregados naturais de granito.  

As características físicas, mecânicas, e geométricas das unidades de revestimento para 
obter marcação CE, foram verificadas de acordo com a norma EN 13748-2, [6]. Na tabela 8 
são apresentados os valores obtidos para os ensaios tendo em vista a classificação e marcação 
CE. Alguns valores não foram definidos, estando classificados como NPD (Desempenho não 
determinado), concluindo-se que as unidades de revestimento, num processo industrial, 
podem vir a cumprir os requisitos de marcação CE. 

Conclui-se que o agregado das Minas da Panasqueira, sem qualquer tratamento 
especial (moagem, tratamento térmico ou químico) é adequado ao fabrico de unidades de 
revestimento para uso exterior. Desta forma sem a necessidade de grande investimento é 
possível desenvolver sinergias contribuindo para o aproveitamento de um desperdício e 
minimizando os impactos ambientais. 

 
Tabela 8 – Resumo dos resultados efectuados para a classificação e marcação CE 

Ensaios realizados Resultado obtido Classe Marcação 
CE 

 
Resistência à Flexão fcf=3,0 MPa 1 ST 

Resistência à Compressão fc=7,5 MPa C10 * 
Resistência ao 
Desgaste por 

Abrasão 

Método do disco 
largo de abrasão VAD=24,8mm 1 F 

Método de Böhme ∆∀= 3,90cm3/50cm2 
Resistência ao Escorregamento/ 

Deslizamento CR=45 n.a. * 

Resistência às 
Intempéries 

Absorção de Água Wh,24=0,12g/cm3 
2 B Resistência ao 

Gelo/Degelo Nulo 

 
Desempenho ao Fogo 

 
Avaliação qualitativa A1fl * 

 
Condutividade Térmica 

 
Não foi determinada n.a. * 

* Ensaio não requerido para marcação CE 
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