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RESUMO

No presente trabalho, pretende-se fornecer uma visuo global dos dolomitos, em Portugal.
Apos a indica~uo da localiza~ao das diferentes ocorrencias, que se descrevem sumaria-

mente, apresentam-se as caracteristicas quimicas da materia-prima e refere-se a evolu~ao
da produ~uo, da importa~ao e do consumo dos dolomitos, nos itltimos 5 anos.

Relacionadas as especifica~oes exigidas pelos diferentes tipos de inditstrias nacionais
que consomem dolomito, procede-se a amilise das possibilidades de aplica~uo desta materia-
-prima, estabelecendo-se para cada uma das zonas referidas, o seu grau de aplicabilidade.

Finalmente, chama-se a aten~ao no sentido do desenvolvimento de inditstrias trans-
formadoras, capazes de valorizar os dolomitos nacionais, por forma a conseguir-se a subs-
titui~ao das importa~oes e de produtos indispensdveis ao abastecimento das diversas
inditstrias consumidoras.

RESUME

L'objet de cet etude, est celui de fournir une vision globale des dolomites au Portugal.
Apres la definition de I'emplacement des differentes occurrences, sommairement de-

crites, on met en evidence le-I' caracteristiques chimiques de la matiere premiere; une rife-
rence est egalement faite en ce qui concerne revolution de la production, de rimportation
et des besoins en dolomite, pendant les cinq dernieres annees.

Les specifications exigees par les differentes sortes d' industries du pays, qui utilisent
cette matiere premiere, ayant ete rapportees, on procede a I' analyse des possibilites d' utili-
sation de la dolomite, et on nous indique la capacite d' utilisation des materiaux de chacune
des zones indiquees.

BreJ, on essaie d' attirer I' attention sur les capacites de I' industrie transformatrice du
pays, a/in de mettre en valeur les ressources de dolomites auPortugal et de reduire au maximum
les importations, etant donne que ce pays est riche en matieres premieres de bonne qualite,
suffisantes a satisfaire les besoins.
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SYNOPSIS

In this paper, we present a global vision of dolomites and dolomitic limestone rocks in
Portugal.

After a discription of the regional distribution of the different occurences, wich are
briefly described, emphasis is given to chemical caracteristics of the raw material; a global
picture of the evolution of the prodution importation and expenditure of dolomite, over
the past five years, is also given.

The specifications required by different sorts of national industries that make use of
dolomite are indicated; an analysis is made to application possibilities of this raw material,
the degree of applicability of eache of the mentioned zones being established.

At last, the authors draw attention to the capabilities of national transformation indus-
tries, wich can be developed to take advantage of the raw material in order to beable to
replace the importation of the goods necessary to supply industrial demand.

1 -INTRODU~AO tantes ocorrencias de dolornitos, nffo apenas pela suas
reservas, mas tarnbern pelas suas caracterlsticas flsico-

Desde 1970 que urna equipa da Direc9ffo-Geral -qulrnicas, tern larnentavelrnente sido englobadas ern
de Geologia e Minas, se vern dedicando ao estudo areas de reservas naturais, irnpedindo assirn a utili-
dos calcarios e dolornitos do Pals. za~ffo de potencialidades que o Pals nffo se pode permi-

O seu principal objectivo foi justarnente o estudo tir desperdi9ar.
dos dolornitos, cujos problernas na epoca, se punharn Tais situa9oes devern-se .ao facto de, nuns casos,
corn urna certa acuidade. nffo terern sido consultadas as entidades que intervern

Corn efeito, a justificar esta situa9ffo tinharn ja sido neste sector, norneadarnente a D.G.G.M. ; e nas ocasioes
realizados varios estudos parcelares visando o conhe- ern que essa consulta foi feita, terern sido ignorados
cirnento das caracterlsticas destas rnaterias-prirnas, os pareceres negativos que entffo forarn emitidos.
ern diferentes localidades (vide bibliografia n.O 6 a 9). A titulo de ilustra9ffo destes dois tipos de situa9oes,

Todavia, do estudo conjunto das duas rnaterias- referern-se as areas da Serra da Arrabida e das Serras
-prirnas e, de acordo corn as necessidades entretanto de Aire e Candeeiros, respectivarnente.
manifestadas pela indUstria, adquiriu maior perti-
nencia o conhecirnento da situa9ffo relativarnente aos
calcarios, pelo que foi feita urna sintese global res- 2- LOCALIZA~AO GEOGRAFICA DOS AFLO-
peitante a esta materia atraves da publica9ffo referida no RAMENTOS
n.O 11 da bibliografia.

Ern todo o caso, os estudos parcelares que vern No que se refere a dolomitos, irnporta desde ja
sendo desenvolvidos nas diferentes regioes do Pals tern salientar a existencia de dois tipos fundarnentais; urn
conternplado calcarios e dolornitos tanto rnais que ern de tipo sedirnentar, de idade jurassica, que engloba
geral se encontrarn intirnarnente relacionados. as rnanchas rnais irnportantes; urn outro ja rnetarnor-

0 presente trabalho estabelece a panoramica no fico, de idade paleozoica, cujas ocorrencias se apresentarn,
que se ref ere a dolornitos portugueses esclarece e corn- ern geral, rnuito rnais rnodestas que as anteriores.
plernenta urn outro recenternente publicado corn o De todos os aflorarnentos a que a seguir nos re-
titulo «Dolomitos e suas aplica9oes». ferirernos, existe cartografia geologica, publicada nas

Corn efeito, nele se da conta da distribui9ffo das cartas geologicas dos Servi9os Geologicos de Portugal.
diferentes ocorrencias de que o Pals dispOe, do grau Partindo destes pararnetros e considerando o sentido
de avan9O do seu estudo, das caracterlsticas qulmicas de norte para suI, assinalarn-se os seguintes afloramentos :
de cada urna delas, definindo-Ihe o seu grau de apli-
cabilidade e fazendo ainda referencia as industrias que
desde ha varios anos vern incorporando nos seus pro- 2.1 -Dolomitos sedimentares (jurlissicos)
dutos, dolornitos explorados ern territorio nacional,
nalguns casos ern volumes verdadeirarnente notaveis. As ocorrencias dispoern-se ao longo das orlas

Referern-se tarnbern as carencias no que se rela- Ceno-Mesozoicas ocidental e meridional, constituindo
ciona corn a valoriza9ffo da rnateria-prirna ern analise, aflorarnentos dispersos, cuja idade esta lirnitada ao
por forma a permitir urn abastecirnento integral da Llas e ao Dogger, no que se ref ere a orla ocidental;
industria nacional. na zona meridional, porern, a sua idade estende-se

Final mente, salienta-se que algurnas das rnais irnpor- do Llas ao MaIm.
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Como principais manchas, poderemos referir as mitos industriais, que, como e sabido, devem ter um
de Anadia-Tomar, Serra d'Aire, Serra de Candeeiros, minimo de 17% em MgO, e uma cor mais ou menos

um grupo de pequenas manchas que se integram nos branca.
diapiros de Serra d'EI-Rei-6bidos e Matacaes. Nao podemos referir reservas, porquanto esta

Para sul do Tejo, encontra-se a importante reserva area nao foi ainda objecto de estudo pormeno-
da area de Sesimbra-Cabo Espichel e Arrabida e, um rizado.
pouco mais a sul, a zona de Santiago do Cacem. Todavia, pontualmente, na zona de Tomar, onde

Todavia, a ocorrencia mais importante possivel- a dolomitiza~ao sobe mais na coluna estratigrafica,
mente a de maiores potencialidades, apesar de ainda os teores em MgO atingem os 18 %, pelo que estudos
nao ser conhecida em pormenor, e a faixa que se estende detalhados futuros, poderao por em evidencia eventuais
entre os meridianos de Vila do Bispo e Tavira, inte- reservas a utilizar .

grando a Bacia Sedimentar Algarvia.

3.1.2-Area da Serra d'Aire

2.2- Dolomitos cristalinos (paleoz6icos)
Nesta area, os dolomitos ocorrem em forma~oes

Este tipo de dolomitos ocorre em duas zonas pre- do Bajociano, que se dispoem em particular no anti-
ferenciais. clinal que constitui a propria serra.

Uma, situada no Nordeste Transmontano e Alto Os teores medios em MgO, variam entre 19,28 %
Douro, cujos afloramentos sao de relativamente pequena e 14,26 %, sendo o valor medio, mais frequente, vizi-
importancia, com excep~ao dos localizados em S. Pedro nho de 17 %. A cor dominante e cinzento claro a

da Silva e Castro Vicente. Os restantes afloramentos branco.
desta area, situam-se em Dine, Cova da Lua, A veleda, No que se refere a possan~s, podemos referir
Penacal, Vale da Porca (Bragan~) e, finalmente, Ponte que se determinaram espe&Suras que ultrapassam os
de Abaras (Vila Real). 130 m, como e o caso da Lagoa do Furadouro, em

Um outro grupo de ocorrencias dispoe-se, sensi- que ocorrem os afloramentos com melhores carac-

velmente, entre os paralelos de Portalegre e de Beja. teristicas.
Junto da primeira localidade, assinala-se um con- Infelizmente, a dolomitiza~ao que os originou e

junto de diminutos afloramentos; no entanto, mais irregular, pelo que sao frequentes varia~oes laterais,
a sul, evidenciam-se os grandes afloramentos de Estre- por vezes muito acentuadas, o que prejudica, em parte,

moz-Vila Virosa e outros de importancia mais reduzida, a sua explorabilidade.

Viana do Alentejo, Portel e Ficalho.
Da maior parte destes afloramentos, com excep~ao

do de Ficalho ja estudado, e do de Estremoz-Vila Vi~osa 3.1.3- Area da Serra dos Candeeiros

cujos trabalhos se encontram em curso, apenas se
conhecem resultados pontuais nuns casos, e sectoriais Tal como no caso anterior, os dolomitos integram
nos outros, (vide bibliografia). as forma~oes do Bajociano, encontrando-se associa-

dos a calcarios dolomiticos. A espessura maxima de
40 m obteve-se na zona do Vale Loureiras.

3 ~ GRAU DE IMPORTANCIA DAS DIFERENTES Este conjunto de dolomitos e calcarios dolomiticos
MANCHAS constitui o termo de passagem do Batoniano para

o Bajociano.
3.1 -Dolomitos sedimentares Nos afloramentos dolomiticos atras referidos, obti-

veram-se valores de MgO da ordem dos 20 %, como
3.1.1-Area de Anadia-Tomar maximo, e 12% como minimo; o mais frequente,

porem, e da ordem dos 17 %.
Trata-se dos unicos dolomitos do Lias conhecidos Tambem nesta regiao a variabilidade lateral em MgO,

na zona da orla Mesozoica mais interior. ao longo do afloramento e bastante acentuada.
os afloramentos de maiores dimensoes situam-se As sondagens realizadas permitiram verificar a

entre Coimbra e Tomar, e sao constituidos por dolomitos presen~a de camadas calcarias intercaladas nos dolo-
de baixo teor, compreendidos entre 9,5 e 18% de MgO, mitos. Este conjunto de aspectos, torna a explora~ao,
sendo o mais frequente da ordem dos 15 %. Este facto, em certas zonas, pouco rentavel, chegando em algumas

e o elevado teor em Fe 203, a que acresce ainda a cor a inviabiliza-la.
amarelada que os caracteriza, constituem factores No entanto, as caracteristicas fisico-quimicas, no-
que excluem esta materia-prima do contexto dos dolo- meadamente o teor em Si02 inferior a 0,2 %, o soma-
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torio dos oxidos inferior a 1 %, a que se alia um grau ram-se teores em MgO que se aproximam dos valores
de brancura bastante elevado, fazem desta area uma teoricos, teores em oxidos em geraI inferiores a 1 %,
zona de alto interesse, no contexto dos dolomitos salvo em algumas zonas, e para a silica valores normaI-

portugueses. mente abaixo de 1,5%, com raras excepcoes, em que
ultrapassam os 3 %.

Portanto, nesta area, existem quer dolomitos de
3.1.4- Area da Serra d' EI-Rei- 6bidos e Matacies optima qualidade, quer de qualidade media que apenas

permite a sua utilizacao em fins muito restritos.
Nesta regiao, ocorrem pequenos afloramentos

dispersos, cuja idade e da base do Lias e que dada a
sua Iimitada importancia, nunca foram objecto de um 3 1 7 Ba . ed . I .

..-cia s Imentar a garvla

estudo aprofundado.

Os teores obtidos em MgO dispoem-se na gama

E ' ta I d . ta .t A
, nes or a se Imen r que se SI uam as ocorren-

dos 18 a 21% na zona da Serra d'EI-Rei e Obidos17% ' o
d -clas maIs Importantes, mtegradas em formacoes cuJas

e na area e Matacaes. .,0 .Idades se estendem desde 0 Llas ao MaIm, correspon-

O habltualmente elevado teor em silica, que carac- d d . t ' ... d d . d .

...en 0 as maIs no aveIs ao pnmelro os an ares m 1-

tenza as formacoes dolomltlcas da base do Lias, colo-
dca OS.

cam-nas fora do ambito das utilizacoes industriais At . t -. t . d t d .
t. d . fi e ao momen 0, nao eXls e am a um es u 0 SIS e-

que maIs a Iante se re erem. , . d ' f ' ., .
fi d dmatIco e caracter ISICO-qUlInlCO, apro un a 0, que

permita avaliar com precisao, do grau de aplicabili-

3 1 5 A . d S . b C b E . h I dade dos diferentes tipos de dolomitos que ocorrem
..-rea e eslm ra- a o SplC e

nesta bacia.
Esta e uma das areas que, merce da sua Iocalizacao , ? unico .trabalho ja realizado, com a~ carac~e-

numa das zonas mais industrializadas, possui os dolo- ~IStlcaS anten?rmente apontadas, e 0 que dIZ respeI:o
mitos que, no ambito de um contexto geraI podem a Se:ra da Plcavessa (LouIe). Embora ~~ altura, nao
ser considerados como os melhores do pais, pelo menos se. ~Ispusesse de u~a cartografia geologtca. q~e ~:r-
a Iuz dos conhecimentos actuais. Inltlsse um conheclmento detalhado da dIstrlbulcao

De facto, os teores ali definidos, atingem cerca espaciaI das. form~co~s, ~rocurou-se solucionar situa-
de 21 % em MgO e valores bastante baixos no que se coes pontuaIs d.a md~strla local. ..
refere a silica, que nao ultrapassam os 0,5 %, salvo A ~ontudo, fOI posslveI desde logo, .verI~c~r a exIs-
raras excepcoes. tencla de teores elevados em MgO, cuJo maXlmo ultra-

Estes dolomitos, cuja idade corresponde ao Bajo- passa os 20 %, com baixos teores deo silica e de oxidos
ciano, possuem uma espessura compreendida entre que raramente ~Itr~passam, os 0,5 %. .-
os 280 m a oeste de Sesimbra, e 50 a 60 m a leste As reservas a VISta, referentes a toda a bacla, sao
daquela Iocalidade, e tem abastecido na sua quase avultadas.

totalidade duas grandes industrias consumidoras desta
materia-prima, os vidros e a siderurgia.

Lamenta-se que parte das reservas disponiveis 3.2 -Dolomitos cristalinos

desta area, de resto notaveis, tenham sido englobadas
no Parque Natural da Serra da Arrabida. No que se refere a este tipo de dolomitos, a sua

diminuta utilizacao, dada a sua grande distancia em
termos de Iocalizacao, em relaCao aos grandes centros

3.1.6- Area de Santiago do Cacem consumidores, nao fomentou ate ao presente estudos

pormenorizados.
Nesta zona, os dolomitos ocorrem em formacoes No entanto, foram realizados alguns trabalhos em

do Dogger-Lias. Os mais desenvolvidos sao os do areas restritas, visando sobretudo 0 conhecimento dos

Lias, que apresentam espessuras da ordem dos 70 calcarios de aIgumas zonas, consideradas na epoca
a 80 m. como potencialmente interessantes, cujos resultados

Importa desde ja salientar que os dolomitos desta estao patentes nos trabalhos indicados na biblio-
regiao estao condicionados pelo elevado teor em silica grafia.
(8 %), que, contudo, decresce a medida que se sobe Actualmente, esta em curso 0 estudo de pormenor
na serie estratigrafica. da area de Estremoz- Vila Vicosa, tendo recente-

Em contrapartida, na amostragem evidenciada pelas mente sido concluido 0 estudo dos dolomitos de
sondagens realizadas na Colina da Fatiota, obtive- Ficalho.
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Nestas circunstancias, limitar-nos-emos a breves Estao neste caso as ocorrencias de Dine, Cova
considera~oes acerca das ocorrencias que referimos da Lua, Aveleda, Penacal e Vale da Porca do dis-
anteriormente. trito de Bragan~ e Ponte de Aba~s, do distrito de

Vila Real.

3.2.1 -Zona de Tras-os-Montes
3.2.2 -Zona suI portuguesa

3.2.1.1- Area de S. Pedro da Silva
3.2.2.1 -Area de Portalegre

Este conjunto de afloramentos e considerado,talvez,
como o mais importante do Nordeste Transmontano, A E e NE de Portalegre, assinalam-se afloramentos
sendo constituido na zona norte por calcarios puros de dimensoes verdadeiramente diminutas, em Castelo
a muito puros (Minas de St.o Adriao), e em S. Pedro de Vide, Escusa, Porto Espada, Matinho e S. Juliao,

da Silva, por dolomitos que atingem os 18,73 % em cada um dos quais nao ultrapassa alguns hectares,
MgO, com baixo teor de silica (inferior a 0,5 %). como dimensoes maximas.

A enorme importancia de que se reveste esta area, Estas pequenas manchas sao essencialmente cons-

foi suficientemente posta em relevo nas considera~oes tituidas por dolomitos, cujas dimensoes ja referidas,
expendidas no relat6rio assinalado na bibliografia as excluem da eventualidade de explora~ao rentavel,
com o n.O 22. a nao ser para utiliza~ao esporadica, na resolu~ao de

No entanto, importa sallentar que esta zona s6 problemas meramente locais.
podera ser submetida a explora~ao ap6s cuidado tra- As correspondentes analises quimicas, que adiante
balho de prospec~ao. se inserem, confirmam o caracter dolomitico destas

manchas.

3.2.1.2-Area de Castro Vicente
3.2.2.2- Area de Estremoz -Vila Vi~osa

Esta area representa o grupo de ocorrencias
que se situa em segundo lugar, em termos de impor- Trata-se do afloramento mais importante de rochas

tancia, no Nordeste Transmontano. calcarias e dolomiticas da regiao alentejana.
E constituida por dolomitos e calcarios dolomiticos, Essencialmente constituido por rochas metam6rficas

com teor em MgO variavel entre 10,28 e 20,67 %, cristalinas, na maior parte calcarios, que dao lugar

situando-se a silica na maior parte dos casos, abaixo aos marmores e aos dolomitos.
de 1 %, salvo raras excep~oes. Os marmores foram ja objecto de estudo detalhado

Contudo, importa salientar que existe uma certa (GON<;ALVES, 1970 e 1972) pelo que nao serao aqui

variabilidade, por vezes muito acentuada, no que se tratados.
refere ao teor em MgO, podendo distinguir-se cal- O estudo dos dolomitos, no que se refere a sua

carios que provavelmente, se encontram intercalados caracteriza~o e avalia~ao de reservas, parametros
na serie dolomitica. estes, conducentes ao estabelecimento do seu grau de

Nao tendo sido possivel a analise dos testemunhos aplicabilidade, encontra-se em curso.
das sondagens ali realizadas, nao podemos avan~ar, Todavia, com base em trabalhos anteriores (SILVA
em termos de qualifica~ao da materia-prima. e CAMARINHAS, 1957) podemos desde ja adiantar

Entende-se que, dadas as caracteristicas ja eviden- que ocorrem dolomitos com relativamente baixo teor

ciadas, esta area deveria ser objecto de estudo mais em silica (2 a 3 %) e com MgO que ultrapassa, por

aprofundado. vezes os 19%.
Esta e sem duvida, uma das zonas que pelas carac-

teristicas da materia-prima ja evidenciadas (quer no
3.2.1.3 -Afloramentos de importancia secundaria ambito dos calcarios, quer no dos dolomitos), vira a

constituir um importante ponto de apoio para a industria,
Dispersos pela provincia transmontana, existem especialmente no que se refere as aplica~oes mais nobres.

pequenos e diminutos afloramentos que foram outrora
objecto de explora~ao, em geral para produ~ao de cal.

A falta de rentabilidade das explora~oes conduziu 3.2.2.3- Area de Viana do Alentejo -A1vito
a um abandono das mesmas, facto que evidencia por
si s6 a falta de dimensao econ6mica desses aflora- Esta regiao apresenta variadas manchas, por vezes
mentos. de dimensoes apreciaveis, constituidas por calcarios
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7 -ESPECIFICA<;()ES DOS DOLOMffOS CON- -Caracteristicas quimicas :

SUMIDOS PELA INDUSTRIA NACIONAL

Do~°mito MaO CaO SiO Al O + Fe~ S7.1-Importados ~~1~~ 23 ,3 !

..% > 38 > 52 < 0.4 < 8 < 0,05
Os produtos importados sao na sua grande malona,

produtos refractarios dolomiticos: dolomito fritado e

alcatroado, designado massa de apiloamento ou «pise», -Granulometria :

e dolomito em blocos ou tijolos. 0- 2mm -para repara~ao em quente (nao
Alem destes produtos importa-se dolomito fina- alcatroado )

mente moido. 0- 10mm -para revestimento inicial da cuba
Apesar da existencia da materia-prima no Pais, dos fornos electricos (alcatroado).

determinadas industrias tem que recorrer a importa~ao,
pelo facto de nao se produzirem internamente os pro-
dutos referidos. 7.1.3- Industria de tintas

A industria de tintas consome dolomitos finamente
7.1.1- Industria Siderurgica moidos, importados segundo as designa~oes de mi-

crodol 1 e microdol extra, e que funcionam como «fi-
Esta industria surge como principal consumidora Ilers». Mencionam-se seguidamente as respectivas es-

de dolomito, tanto importado como nacional. Do pecifica~oes :
importado, consome «doloblocos», que sao blocos
grandes para revestimento do forno electrico, tijolos -Composi~ao quimica :
para revestimento do convertidor e panelas, e dolo-
mitos fritado e alcatroado para assentamento dos Tipo mi-

lcrodo1 I MaO CaO Al203 Fe~3 CO2

blocos. e extra

Para O fabrico destes produtos refractarios os dolo-
mitos a utilizar, devem ter as seguintes caracteristicas, % 21,6 30,4 0,03 0.04 47.4

segundo a norma ASTM-C 468, 1970:

-Granulometria :
Al o Perda

Tipo ~ MaO SiO2 + iid2 Fe2O3 S ao Dimensio da. particulas
material ~. max. max. max. ru:ro '"--""-'"'~ Tipos ,---"",

c-- m x. <30IL<20IL<IO <IlL

---

Cru. (rJ 16 1.75 1.SO Microdol 1 (1 a 30 IL ) % 99 96 62 10

Ollcmado (%) 33 2,00 2.50 2.0
~,""" c" , -.., ~

Ollcinado «a mor-

to» ou rritado .(%) 32 2,25 2.50 2,0 Microdol extra (1 a 10 IL ) % -99 75 48 18

(em rornos ro-

rotativos) Ca .. f ..
-ractenstlcas ISIcaS :

Os tijolos tem determinadas caracteristicas quimicas Microdo1 I Microdo1
1 .d .extrae fisicas. Apontam-se algumas como va ores me IOS. ' ,

Composi~ao quimica : 40 % de MgO; 58% de CaO; Peso especifico 2;8 2;8

0,46% de A12O3; 0,30% de Fe2O3; 0,75% de SiO2. Dureza 3 3

Perda ao rubro 0,20. fndice rerrac<;ao mOOio ,... 1,62 1,62
Caracteristicas fisicas: Compressao a frio-300kg/m2; » » maximo 1,68 1.68

.d d 12 15% d .d d 2 9 Brancura: filtro ambar 94 95
porosI a e -0' ensI a e , .

94» » verde , 93.5
» » azul 94 95

PH 10.1 10.1
7.1.2-Industria MetalUrgica (Fundi~oes) Densidade g/ml 1,20 1,05

Solubilidade na agua g/l00 ml 0,0048 0,0060
Esta industria, utiliza especialmente dolomito fri- Solubilidade em solu~o de acido ace-

tado e alcatroado para revestimento das cubas de for- tico a 1% g/lOO ml , 0.1007 0.1054
, , Solubilidade em solu~o de acido ace-

nos electrlcoS e alnda para sua repara~ao, cuJas caracte- tico a 5% g/lOO ml 0,3382 0,3717

risticas adiante se referem :
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obter elementos sobre consumo de dolomito na lndus- tante fazer-se uma slntese global, que permita o enqua-
tria do vidro, fez-se uma estimativa para o consumo, dramento dos dolomitos portugueses' nos diferentes

interno, calculada corn base nos dados de produ~ao campos em que podem ser utilizados.
e importa~ao, que no ano de 1979 tera tido a seguinte Corn efeito, as possibilidades de aplica~ao, sao

reparti~ao por industrias: as seguintes :

Industria siderurgica -utiliza-se moldo, como fun-
dente nos altos-fornos e fornos electricos, para elimi-

QUADRO V- CONSUMO DE DOLOMITOS na~ao de elementos perniciosos, tais como o enxofre
EM 1979 e O fosforo, e sob a forma de produtos refractarios

dolomlticos.
IndUstrial Consumo Industria de

p rodutos rel'racttirios btisicos dolomiticos(t) :I'
i';:'cr (:i '" -para fabrico de refractarios dolomlticos: «pises»,

Siderurgica, Metalurgica 45200 tijolos, blocos, etc. que se utilizam para revestimento
Vidro 24500 refractario de altos-fornos e fornos electricos.
Adubos e correctivo de solos 21000 IndUstria do vidro -como fundente do banho
P?rcelana e faian~ , 16000 silicatado e produ~ao de urn acrescimo em alcalino-
Tmtas c 1 500
Outras 1000 -terrosos.

Industria de porcelana e jaian{:a -como compo-Total 1()9 200 nente de pastas e vidrados, actuando como fundente

estabilizador .
Industl'ia de tintas -emprega-se moldo como carga.

9 -GRAU DE UTll.IZA<;AO DOS DOLOMITOS Correctivo de solos -moldo, para neutraliza~ao

PORTUGUESES NA SUBSTITUI<;Ao DAS da acidez de solos; cal dolomltica, como fertilizante
IMPORTA<;OES e estabilizador.

Fabrico de abrasivos suaves -emprega-se a cal
9.1- Considera~oes gerais dolomltica para fabrico de abrasivos suaves, para poli-

mento de metais, sob a designa~ao de cal de Viena.
Do que antecede, pode afirmar-se que o Pals se Fabrico de magnesio mettilico, magnesia e deriva-

encontra em condi~oes de promover a substitui~ao dos -atraves de extrac~ao de magnesio da agua do
das importa~oes, ainda que de modo gradual, e vir mar.
mesmo a curto prazo, a inverter o sentido do fluxo que Constru{:d'o civil -emprega-se o dolomito britado

actualmente se verifica. para balastragem de estradas; moldo, como «filler»
Para tal basta apenas que se promova a cria~ao para camadas de revestimento das mesmas; calcinado,

de novas industrias de valoriza~ao da materia-prima sob a forma de cal dolomltica, para fabrico de arga-
nacional, no sentido da sua transforma~ao de modo massas, rebocos e revestimentos.
racional e adequado, por forma a serem obtidas e Tratamento de tiguas -brandamente calcinado,co-
garantidas ao longo do tempo as caracterlsticas indispen- mo leito filtrante.
saveis ao abastecimento das industrias consumidoras. Fabrico de isolantes -fabrico de la mineral, a base

A viabilidade de uma industria deste tipo assenta de amianto e carbonato de magnesio.
em premissas de varia ordem. Em diversas industrias quimicas, pltisticos, papel, etc.

Em primeiro lugar, num adequado estudo da loca-
liza~ao em conformidade corn a ocorrencia de materia-
-prima, que podera oferecer melhores caracterlsticas 9.3- Criterios de selec~ao
e condi~oes de explorabilidade, para o tipo de produto
que se pretende obter. No estabelecimento do grau de utiliza~ao dos dolo-

Na sequencia, importa criar uma mentalidade mitos ha que ter em conta determinados parametros,
industrial verdadeiramente responsavel, que conduza cuja observancia e fundamental para sucesso da indus-
a uma prepara~ao e garantia da qualidade dos produtos tria em que vao ser consumidos.

fabricados, evitando deste modo, o recurso a importa~ao.

9.3.1-Jazigo
9.2- Gama de aplica~oes dos dolomitos

E indispensavel avaliar o grau de cobertura da ma-
Embora no decurso desta analise tenham sido ja teria-prima (esteril a remover), verificar se as reservas

referidas algumas aplica~oes do dolomito, parece impor- permitem uma explora~ao por urn perlodo de pelo
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rnenos 20 anos, estudar a hornogeneidade no que se ferro ), para produ~ao de rnagnesio e rnagnesio

refere as caracteristicas fisicas (fractura~ao, polui~ao e rnarinho.
hurnidade) e quirnicas (teor ern MgO e elernentos des- -BACIA SEDIMENTAR ALGARVIA -Siderur-

valorizadores) e, finalrnente verificar a existencia de gia (alto-forno e a~o), vidraria (excepto chapa
rnercados conducentes ao escoarnento da produ~ao. de vidro ), agricultura e granulados. (*).

-S. PEDRO DA SILV A E CASTRO VI-
CENTE- Siderurgia (alto-forno), vidraria (ex-

9.3.2- Materia-prima em bruto cepto chapa de vidro ), agricultura e granulados.

-DINE, COVA DA LUA, AVELEDA, PENA-
E fundamental a' deterrnina~ao das propriedades CAL V ALE DA PORCA E PONTE DE,

fisicas, especialrnente a resistencia a cornpressao, que ABA r;AS -Agricultura e granulados.
deve ser elevada. O dolornito nao deve ser friavel, o que -CASTELO DE VIDE- Agricultura e granu-
the confere aptidao para a calcina~ao, excepto se se lados.
destinar a cargas tendo que possuir neste ultimo caso -ESTREMOZ-VILA VI~OSA-Siderurgia(alto-

urn grau de brancura bastante acentuado. forno e a~o ), vidraria ( excepto chapa de vidro ),
Quando as propriedades quirnicas, e indispensavel agricultura e granulados (*).

que sejarn constantes os teores ern diversos elernentos, -VIANA DO ALENTEJO -Agricultura e gra-
pelo que deve ser realizado urn estudo previo, por nulados.
sondagens, sobre cujas arnostras deverao ser efectuadas -PORTEL -Siderurgia (alto-forno), vidraria (ex-
analises quirnicas, a firn de ficar assegurada a hornoge- cepto chapa de vidro ), agricultura e granulados.
neidade quirnica das reservas exploraveis, ern quanti- -FICALHO -Siderurgia (alto-forno), agricultura
dades suficientes, considerando as especifica~oes exi- e granulados.

gidas pelas industrias consurnidoras.

Finalrnente, corno sintese, entende-se deverern ser

estabelecidas as seguintes considera~oes:
9.4- Qualifica~ao dos dolomitos portugueses, em re-

la~ao as especifica~oes intemacionais I -Torna-se necessari(} conhecer de modo rnais

detalhado os dolornitos do Algarve.
Tendo ern conta as considera~oes antes expostas, 2 -A rnaior parte dos rnelhores dolornitos de que

procurou-se estabelecer urna sintese da capacidade d.e o Pais dispoe, forarn englobados ern reservas
utiliza~ao dos dolornitos nacionais, segundo as especl- naturais, que obstarn a sua explora~o (area de
fica~oes para as diferentes utiliza~oes, que sucinta- Setubal, Sesirnbra, Serras d' Aire e Candeeiros).

mente abaixo se inserern : 3 -Irnporta prornover a cria~ao de urna industria

transforrnadora para valoriza~ao desta rnateria-
-AN ADIA E PEREIROS- ~ranulados. -prima, que seja capaz nao apenas de responder
-TOMAR E SOURE -Agf1cultura e granu- as necessidades do mercado nacional, corno

lados. encarar ate a concorrencia no rnercado inter-
-SERRA D' AlRE -Siderurgia (alto-forno), re- nacional.

fractarios, vidraria, (excepto chapa de vidro), 4- Torna-se necessario criar urna industria de valo-

agricultura e granulados. ..riza~ao da rnateria-prirna que perrnita a eli-
-SERRA DOS CAN DEEIROS -Slderurgla (alto- rnina~ao na rnedida do possivel, dos elernentos

-forno), refractarios, vidraria (excepto chapa nefastos' (silica, ferro e alumina), correc~ao

de vidro), ,agricultura e. granu~ados. indispensavel a sua utiliza~ao ern deterrninado
-SERRA. D ~L-REI- Slderurgla (al~o-forno .e tipo de industrias que exigern especifica~oes

a~o ), vldraf1a ( excepto chapa de vldro ), agrl- elevadas, e cuja tecnologia e de dominio corren-

cultura e granulados. te por exernplo na Inglaterra.
-6BIDOS- Siderurgia (alto-forno), agricultura ,

e granulados.
-MAT AcAES -Agricultura e granulados. Lisboa, Abril de 1981

-SESIMBRA -CABO ESPICHEL -Siderurgia
(alto-forno e a~o), refractarios, vidraria (incluindo
chapa de vidro ), agricultura e granulados.

-SANTIAGO DO CAcEM- Siderurgia (alto- (.) Trata-se de uma informac;iio a tomar em «sensu lato».
-forno e a~o), para carga (quando benefi- atendendo a que sobre esta area nao foram ainda realizados tm-
ciado por elirnina~ao de silica e 6xidos de balhos exaustivos de prospe~ao.
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