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“Longe, ao Sul, numa terra chamada 

Kariris, existe uma rocha. 

Possui cem quilômetros de altura e cem 

quilômetros de largura. 

Uma vez em cada milênio, um 

passarinho vem à rocha para afiar seu 

bico. 

Quando a rocha tiver sido totalmente 

desgastada, então, 

um único dia da eternidade ter-se-á 

escoado”. 

Adaptado de Loon (1951) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

As rochas estudadas são conhecidas comercialmente como Golden Fuji, Branco Fuji e 

Capuccino Fuji. São oriundas de uma mesma frente de lavra localizada no município de 

Pedra Lavrada/PB. Possuem composição mineralógica semelhante sendo formadas 

essencialmente por quartzo, plagioclásio, muscovita, microclina e granada com teores 

entre 5% e 34% e minerais acessórios, com teores inferiores a 5%, com destaque para 

sericita, biotita e opacos. Petrograficamente correspondem a pegmatitos com estrutura 

isotrópica, granulação mineral variando de média a muito grossa, elevado grau de 

microfissuramento mineral, alteração mineral de incipiente a moderada e contatos 

minerais predominantes do tipo côncavo-convexo. Os resultados obtidos na 

caracterização tecnológica indicam que os pegmatitos investigados podem ser utilizados 

como rocha ornamental, porém, são necessárias ressalvas quanto ao uso do pegmatito 

Branco, em função de seu desempenho nos ensaios tecnológicos relativos aos índices 

físicos, resistência à compressão uniaxial e resistência à flexão exibirem valores 

inferiores aos sugeridos pelas normas vigentes. As soluções químicas utilizadas 

afetaram em diferentes proporções a intensidade do brilho inicial das rochas:                          

o hidróxido de potássio provocou perda de 35,6% no brilho do pegmatito Branco e o 

ácido cítrico induziu perda de brilho de 21,3% e de 22,2%, nos pegmatitos Golden e 

Capuccino, respectivamente. Os resultados da análise colorimétrica demonstram que o 

hidróxido de potássio foi o reagente químico responsável pela maior variação cromática 

observada no pegmatito Branco (ΔE*=7,78) e para os pegmatitos Capuccino                     

(ΔE*=8,55) e Golden (ΔE*=9,18) as alterações de cor foram provocadas pela ação do 

ácido cítrico. Os valores de exalação de radônio nas rochas pesquisadas são 

considerados elevados, principalmente, para o pegmatito Branco (215,0 Bq/m
3
), 

Capuccino (176,3 Bq/m
3
) e Golden (156,0 Bq/m

3
). Os resultados para a eficiência de 

exalação do gás radônio demostram que a quantidade do gás 
222

Rn efetivamente 

emanado nas rochas é pequena em relação a quantidade total de 
222

Rn gerada.                     

A simulação para ambientes fechados mostra que os valores dosimétricos obtidos para o 

pegmatito Branco foi de 0,88 pCi/L; 0,73 pCi/L para o pegmatito Capuccino e de              

0,64 pCi/L para o pegmatito Golden revelando valores inferiores ao limite dosimétrico 

de 4,0 pCi/L. Os resultados referentes ao estudo da condutividade térmica pós-ataque 

químico indicam que houve redução nos valores da condutividade térmica nos tipos 

pegmatíticos estudados (Capuccino: 4,1%,  Branco: 3,4% e  Golden: 2,2%) quando 



 
 

 
 

comparadas às medidas das condutividades térmicas obtidas antes da ação dos reagentes 

químicos. 

Palavras-chave: Pegmatito. Caracterização Tecnológica. Resistência ao Ataque 

Químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The rocks studied are known commercially as Golden Fuji, Fuji White and Fuji 

Capuccino. They come from the same mining front located in the municipality of Pedra 

Lavrada/PB. They have a similar mineral composition consisting mainly of quartz, 

plagioclase, muscovite, microcline and garnet with contents between 5% and 34% and 

accessory minerals, with contents less than 5%, especially sericite, biotite and opaque. 

Petrographically correspond to pegmatites with isotropic structure, mineral granulation 

ranging from medium to very coarse, high degree of mineral microcracking, incipient to 

moderate mineral alteration and predominant concave-convex mineral contacts.                

The results obtained in the technological characterization indicate that the investigated 

pegmatites can be used as ornamental rock, however, reservations regarding the use of 

White pegmatite are required, as a function of their performance in the technological 

tests related to physical indices, resistance to uniaxial compression and resistance to 

values lower than those suggested by current standards. The chemical solutions used 

affected the initial brightness intensity of the rocks in different proportions: potassium 

hydroxide caused a loss of 35,6% in the white pegmatite and citric acid induced a loss 

of brightness of 21,3% and 22,2%, in the Golden and Capuccino pegmatites, 

respectively. The results of the colorimetric analysis showed that potassium hydroxide 

was the chemical reagent responsible for the highest chromatic variation observed in the 

White pegmatite (ΔE*=7,78) and for the pegmatites Capuccino (ΔE*=8,55) and Golden 

(ΔE*= 9,18) color changes were caused by the action of citric acid. The values of radon 

exhalation in the studied rocks are considered high, mainly for the White pegmatite 

(215,0 Bq/m
3
), Capuccino (176,3 Bq/m

3
) and Golden (156,0 Bq/m

3
). The results for 

radon gas exhalation efficiency demonstrate that the amount of 
222

Rn effectively 

emanated in the rocks is small relative to the total amount of 
222

Rn generated.                     

The simulation for indoor environments shows that the dosimetric values obtained for 

White pegmatite were 0,88 pCi/L; 0,73 pCi/L for the Capuccino pegmatite and                    

0,64 pCi/L for the Golden pegmatite revealing values below the dosimetric limit of             

4,0 pCi/L. The results of the study of the thermal conductivity post-etching indicate that 

there was a reduction in the thermal conductivity values in the pegmatitic types studied 

(Capuccino: 4,1%, White: 3,4% and Golden: 2,2%) when compared to measurements of 

the thermal conductivities obtained before the action of the chemical reagents. 

Keywords: Pegmatite. Technological Characterization. Resistance to Chemical Attack. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O presente trabalho tem como título “Caracterização Tecnológica de Rochas 

Ornamentais Pegmatíticas do Seridó Oriental Paraibano-Pedra Lavrada/PB”, e atende a 

um dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Doutor em Geologia - Área de 

Concentração: Geologia do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade 

Federal do Ceará. 

O estado da Paraíba e, mais especificamente, a região do Seridó Oriental 

possui áreas de exposição de rochas cristalinas que têm potencial para serem exploradas 

como rochas ornamentais e de revestimento. Sendo um local promissor para a 

implantação deste setor produtivo, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico 

paraibano, através da instalação de empresas mineradoras aumentando, 

consequentemente, a oferta de empregos diretos e indiretos em vários segmentos de 

mercado: pesquisa mineral, lavra, transporte, beneficiamento, comercialização, serviços, 

etc. 

Este estudo sobre as rochas ornamentais e de revestimento do Seridó 

Oriental Paraibano constitui uma contribuição ao conhecimento geocientífico da região, 

buscando acrescentar elementos que possibilitem a transformação econômica deste bem 

mineral no incremento ao desenvolvimento econômico do estado da Paraíba. 

A realização dos estudos de caracterização tecnológica e petrográfica, além 

de outros, permitiram um melhor conhecimento das propriedades físico-mecânicas das 

rochas pegmatíticas extraídas na região. Tais estudos resultaram na ampliação de 

conhecimentos necessários para que estas rochas atendam de forma satisfatória às 

demandas de mercado, cada vez mais exigente, em relação às novas solicitações e 

aplicações, sejam elas: estruturais, funcionais ou estéticas em obras de construção civil. 

 

1.2. Objetivos 

O trabalho teve como objetivo geral realizar o estudo de três tipos 

pegmatíticos oriundos da região do Seridó Oriental Paraibano no município de Pedra 

Lavrada/PB, através da determinação de suas características petrográficas e 

tecnológicas, visando qualificá-las como material pétreo ornamental e de revestimento. 
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Para alcançar os fins citados, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Análise petrográfica: visando determinar a composição mineralógica, textura, 

estrutura, relações de contato entre os grãos minerais, grau de microfissuramento, nível 

de alteração mineral das amostras em estudo; 

- Caracterização tecnológica: através do estudo das propriedades físico-mecânicas 

utilizando os ensaios de índices físicos (densidade, porosidade e absorção de água), 

desgaste abrasivo Amsler, resistência à compressão uniaxial, resistência ao 

congelamento e degelo, resistência à flexão por carregamento em três pontos e 

velocidade de propagação de ondas ultrassônicas longitudinais; 

- Determinação da perda da intensidade do brilho e análise das alterações 

colorimétricas, através do Sistema CIELAB, após a realização do ensaio de resistência 

ao ataque químico pela ação de reagentes químicos agressivos; 

- Quantificação dos valores de exalação de radônio emanada pelas rochas pegmatíticas, 

visando detectar os níveis de Rn
222

 efetivamente liberados para o meio ambiente; 

- Determinação da condutividade térmica, antes e após o ensaio de resistência ao ataque 

químico, visando investigar o comportamento deste parâmetro tecnológico; 

 

1.3. Coleta das Amostras 

As amostras utilizadas neste trabalho são oriundas de Pedra Lavrada/PB, 

município que está localizado na região do Seridó Oriental Paraibano (Figura 1).         

Foi realizada uma viagem até a cidade de Campina Grande/PB, sede da empresa Fuji 

Granitos S/A, para a coleta das amostras a serem estudadas neste trabalho.  

O acesso à frente de lavra de onde as amostras foram extraídas é realizado, a 

partir de Campina Grande-PB, pela BR-230 até a sede do município de Soledade/PB.  

Depois segue-se pela rodovia estadual PB-177, por cerca de 30km, até o distrito de 

Seridó-PB, então, toma-se a estrada carroçável no sentido W-SW por cerca de 8km. 

Uma das frentes de lavra da empresa supracitada está situada na localidade de Sítio 

Serra Verde, já no município de Pedra Lavrada-PB, distando 92km da sede do 

município de Campina Grande-PB e a 230km de João Pessoa, capital do estado da 

Paraíba (Figura 2). 
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Figura 1. Localização geográfica do município de Pedra Lavrada/PB e localização da frente de lavra dos pegmatitos. 

 

Fonte: autor. 
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Figura 2. Visão frontal da frente de lavra da empresa Fuji Granitos em Pedra Lavrada-PB.              

A) Blocos retirados da frente de lavra prontos para o transporte, com aproximadamente 10m
3
 de volume;     

B) Frente de lavra da pedreira na localidade de Sítio Serra Verde, com altura aproximada de 30m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

 

1.4. Processo Produtivo 

Foi realizada visita na usina de beneficiamento da empresa Fuji Granitos 

S/A situada em Campina Grande-PB que objetivou conhecer a infraestrutura, o processo 

produtivo, as técnicas e os equipamentos utilizados no beneficiamento das rochas. 

Todos os equipamentos utilizados são modernos e foram importados da Itália.  

O processo produtivo possui quatro etapas, sumariamente descritas a seguir: 

 

1.4.1. Lavra 

Após a realização da pesquisa geológica, tem início o processo de 

explotação. A extração das rochas oriundas da localidade de Sítio Serra Verde         

(Figura 3A) ocorre a céu aberto nos flancos da encosta, com método de lavra em 

bancada alta.  

Os blocos brutos extraídos possuem dimensões que variam de 2,5m a 3,5m 

de comprimento, com largura entre 1,2m a 2,5m e altura de 1,5m a 2,5m. Cada bloco 

extraído possui volume em torno de 10m
3 
e peso aproximado de 12 toneladas.  

Com auxílio de um trator tipo pá-carregadeira ou de um guindaste, o bloco é 

colocado em carretas ou caminhões adaptados, que transporta o bloco até a sede da 

unidade de beneficiamento, situada em Campina Grande-PB. 

 

 

 

 

A B 
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1.4.2. Serragem 

Na unidade de beneficiamento, os blocos brutos são estocados no pátio de 

acordo com a demanda do mercado, até que seja iniciado o seu beneficiamento. 

A primeira fase do beneficiamento é a serragem, realizada através do tear 

(Figura 3B). O tear é um equipamento formado por quatro colunas que sustenta um 

sistema de porta-lâminas de aço-carbono de elevada dureza que realiza um movimento 

pendular. Após seu posicionamento no tear, o bloco é constantemente banhado por uma 

lama abrasiva, composta por água, granalha de aço ou ferro, cal ou carbureto e pó de 

rocha. Essa lama abrasiva é bombeada continuamente em circuito fechado, 

proporcionando um gotejamento intenso através de um chuveiro posicionado sobre o 

bloco.  

O corte da rocha se realiza através do movimento pendular do tear, o qual 

faz com que as lâminas de aço e a mistura abrasiva imprimam uma ação de corte na 

rocha, executada pelo atrito e impacto do choque das lâminas contra o bloco bruto. As 

rochas estudadas foram serradas em teares semiautomáticos que permitem a elaboração 

de chapas com espessura média de 2,0cm, mas o equipamento pode ser regulado para 

serrar chapas com espessuras variando entre 1,5cm e 3,0cm de acordo com as 

especificações solicitadas pelo cliente. 

 

1.4.3. Polimento 

As chapas ao saírem dos teares apresentam rugosidades que podem variar de 

intensidade em função da qualidade da serragem. No processo de polimento, 

inicialmente, se faz o levigamento da chapa, cujo procedimento objetiva tornar a chapa 

totalmente plana, eliminando ondulações e as rugosidades oriundas da etapa de 

serragem do bloco.  

A indústria de beneficiamento visitada faz uso de polímero epóxi da marca 

Tenax na resinagem das chapas antes do processo de polimento das rochas pegmatíticas, 

com o propósito de melhorar suas características mecânicas (aumento da resistência aos 

esforços solicitados); reduzir a porosidade do material (diminuindo a possiblidade de 

percolação de água ou de agentes químicos agressivos); realçar as características 

cromáticas e de brilho da superfície da rocha, agregando valor ao produto.  
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Os equipamentos utilizados para realizar o polimento das chapas das rochas 

são polidoras multicabeçotes (Figura 3C), que possuem de cinco a vinte cabeçotes.            

O levigamento, polimento e lustro é obtido por meio de rebolos abrasivos, à base de 

carbureto de silício e diamante em diferentes granulometrias. Os rebolos, fixados em 

cabeçotes rotativos, circulam sobre a superfície da chapa, utilizando-se fluxo constante 

de água para eliminação de resíduos e refrigeração da rocha. Após o polimento, as 

chapas estão prontas para serem comercializadas nos depósitos de chapas ou em 

marmorarias. 

 

1.4.4. Acabamento 

É a última etapa do processo de beneficiamento. As chapas polidas são 

cortadas e dimensionadas de acordo com as especificações do mercado (Figura 3D), ou 

ainda, podem receber cortes e tratamentos especiais por meio de equipamentos 

específicos, adquirindo formas diversas conforme o uso ao qual se destinam (peitoris, 

soleiras, balcões, tampos de mesa, bancadas de pia, peças decorativas, etc.). 
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Figura 3. Etapas do processo produtivo de rochas ornamentais.  

A) Lavra: extração dos materiais oriundos da localidade de Sítio Serra Verde, a lavra ocorre a céu 

aberto nos flancos da encosta, com método de lavra em bancada alta; B) Serragem: realizada através 

do tear que é formado por um sistema de porta-lâminas de aço-carbono de elevada dureza que realiza 

um movimento pendular. C) Polimento: polidoras multicabeçotes é o equipamento utilizado para 

realizar o polimento das chapas. D) Acabamento: as chapas polidas são cortadas e dimensionadas de 

acordo com as especificações do mercado. 

 

      

       

Fonte: autor. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

Os materiais rochosos utilizados para fins ornamentais e de revestimento em 

obras de construção civil são submetidos as mais variadas solicitações: atrito, desgaste, 

impacto, tráfego de pessoas e/ou veículos, ação das intempéries, ataques por produtos 

de limpeza, líquidos agressivos, resíduos alimentícios, entre outros. Desta forma, a 

caracterização tecnológica torna-se fundamental para que sua aplicação/utilização 

ocorra de forma adequada e seja viável do ponto de vista econômico. 

Para a execução deste trabalho, foram coletados nove blocos rochosos, 

sendo três blocos de cada tipo pegmatítico, extraídos de uma mesma frente de lavra, 

tendo cada um, cerca de 30cm x 30cm x 15cm, a partir dos quais, foram confeccionados 

todos os corpos de prova necessários para a realização dos ensaios abordados nesta 

pesquisa (Figura 4). 

 

Figura 4. Blocos rochosos a partir dos quais foram confeccionados 

todos os corpos de prova necessários para a realização dos ensaios 

abordados neste trabalho. 

 

 

Fonte: autor. 

 

As rochas pegmatíticas graníticas selecionadas para estudo são denominadas 

comercialmente de Golden Fuji, Branco Fuji e Capuccino Fuji, (Figura 5) mas, para 

simplificar, ao longo deste trabalho, serão nomeadas sem a utilização do termo Fuji. 

 

 

Branco Capuccino Golden 
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São rochas de três fácies pegmatíticos explotadas de uma mesma frente de 

lavra da empresa Fuji Granitos S/A, na localidade de Sítio Serra Verde no município de 

Pedra Lavrada-PB.  

 

Figura 5. Placas polidas (20cm x 10cm x 2cm) das rochas estudadas, com seus respectivos nomes 

comerciais. 

 

                                                                  
Fonte: autor. 

 

2.2. Métodos 

De acordo com os objetivos propostos, foram adotados diversos métodos e 

procedimentos divididos em três etapas principais: inicial, desenvolvimento e final.  

A etapa inicial envolveu trabalhos de campo, coleta de amostras, pesquisa 

bibliográfica e estudo das metodologias a serem aplicadas nos ensaios laboratoriais.            

Os trabalhos de campo referem-se às atividades de visita à frente de lavra da empresa 

Fuji Granitos S/A, de onde foram selecionadas as amostras para estudo.  

Buscando fundamentar o trabalho foram realizadas consultas em artigos e 

livros, procurando abordar os principais conceitos referentes aos temas tratados: 

métodos e normas para a caracterização tecnológica de rochas ornamentais; dados 

científicos relacionados à condutividade térmica em rochas; artigos relacionados ao 

estudo da cor, do brilho e da resistência ao ataque químico em rochas ornamentais; 

radioatividade de rochas, com ênfase no comportamento do gás Radônio; e, diversos 

trabalhos relacionados à petrografia de rochas pegmatíticas graníticas. 

Branco Capuccino Golden 
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A etapa de desenvolvimento refere-se aos diversos procedimentos e ensaios  

laboratoriais que objetivaram obter dados e quantificar as propriedades tecnológicas dos 

materiais selecionados para estudo: análise petrográfica; índices físicos (densidade, 

porosidade e absorção de água); desgaste abrasivo Amsler; resistência à compressão 

uniaxial; resistência à flexão por carregamento em três pontos (módulo de ruptura); 

resistência ao congelamento e degelo; e velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas longitudinais. Ainda estão incluídos nos procedimentos laboratoriais: 

determinação da perda de brilho; avaliação das mudanças cromáticas, após o ataque 

químico, através do Sistema CIELAB; quantificação dos valores de exalação de Rn
222

 

emanados para o ambiente; e por fim, a determinação da condutividade térmica, antes e 

após o ataque químico. 

A etapa final envolveu as atividades relacionadas aos trabalhos de gabinete, 

onde foram realizadas a sistematização, o tratamento e a interpretação dos dados obtidos 

nos diversos ensaios realizados, redação do texto da tese e geração de artigos científicos 

para submissão em revistas indexadas.  

O fluxo metodológico utilizado ao longo do trabalho mostra as principais 

etapas e procedimentos realizados, desde a definição do tema até a apresentação dos 

resultados (Figura 6). 
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Figura 6. Fluxo metodológico utilizado na pesquisa. 

  

 

Fonte: autor. 
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2.2.1. Análise Petrográfica 

A análise petrográfica baseou-se na observação de lâminas petrográficas 

delgadas, estudadas ao microscópio óptico de luz transmitida, permitindo detalhar 

feições como: textura, estrutura, granulometria dos minerais, composição mineralógica, 

microfissuramento, grau de alteração mineral e tipos de contatos minerais. Tais 

características podem influenciar a resistência físico-mecânica, influenciar na 

quantidade de gás radônio exalado, interferir na condutividade térmica, além de afetar a 

durabilidade e o padrão estético original da rocha. 

Cabañas (2002) considera de fundamental importância o conhecimento das 

características petrográficas, para uma rocha que será exposta à ação de agentes 

intempéricos, como chuva, vento e variações de temperatura. É possível prever 

mudanças nas propriedades físico-mecânicas das rochas diante das variações das 

condições ambientais e de solicitações como umidade, atrito, impacto, líquidos 

corrosivos, entre outros, que possam comprometer a qualidade do polimento e a 

durabilidade da rocha. 

Segundo Rodrigues (1997) o grau de porosidade, o estado microfissural, o 

tamanho e forma dos cristais, o estado de alteração, dentre outros fatores, são a porta de 

entrada de agentes que induzem ou facilitam o grau de alteração da rocha. O 

conhecimento destes parâmetros permite prever a durabilidade da rocha quando 

submetida ao contato com água, solicitações de atrito, esforços fletores e compressores. 

Para a realização da análise petrográfica foram confeccionadas nove lâminas 

nas dimensões de 4,5cm x 2,5cm e espessura da ordem de 0,03mm, sendo três lâminas 

de cada tipo pegmatítico, que foram analisadas no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica/LME da Universidade Federal do Ceará/UFC, utilizando-se um microscópio 

petrográfico Nikon modelo Eclipse Ci-POL, equipado com mecanismo de captura de 

imagens (Figura 7A). Para a confecção das seções delgadas não foi seguida nenhuma 

orientação, pois as rochas são isotrópicas e não exibem sentido preferencial de foliação.  

Na análise petrográfica foram seguidas as determinações contidas na norma 

NBR 15.845 – Parte 1 (ABNT, 2015) e adotadas as recomendações e classificações 

sugeridas por Rodrigues et al. (1997), Navarro (1998) e Meyer (2003).  

Os resultados encontram-se apresentados e comentados no Capítulo 5 – 

Análise Petrográfica. 

Os principais parâmetros petrográficos analisados estão especificados e 

detalhados nos itens a seguir: 
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2.2.1.1. Composição Mineralógica 

A determinação da composição mineralógica modal foi realizada através da 

técnica de contagem de pontos em seções delgadas, perfazendo cerca de 2.200 pontos 

nas nove lâminas estudadas. Nesta análise foram identificados e quantificados 

percentualmente, em cada uma das variedades pegmatíticas, os seguintes minerais: 

quartzo, plagioclásio, muscovita, microclina, granada, sericita, biotita e opacos.                    

 

2.2.1.2. Dimensão Absoluta dos Minerais 

As dimensões dos minerais nas rochas ornamentais e de revestimento 

possuem fundamental importância, visto que é um parâmetro que pode influir 

diretamente nas propriedades físico-mecânicas e na resistência ao ataque químico.  Para 

o estudo do tamanho absoluto dos minerais foram consideradas as seguintes categorias: 

- Fina: diâmetro médio predominante dos cristais inferior a 1,0 mm; 

- Média-fina: diâmetro médio dos cristais predominantes entre 1,0 e 3,0 mm; 

- Média: diâmetro médio dos cristais entre 3,0 e 7,0 mm; 

- Média-grossa: diâmetro médio dos cristais entre 7,0 e 10,0 mm; 

 

2.2.1.3. Dimensão Relativa dos Minerais 

Com relação a granulometria relativa dos minerais, adotou-se a seguinte 

classificação: 

- Equigranular: quando os cristais minerais da rocha possuem o mesmo tamanho, ou 

quando há uma pequena variação em suas dimensões; 

- Inequigranular: quando exibem cristais minerais de diferentes tamanhos, numa relação 

de até 1:10; 

- Porfirítica: apresentam cristais no mínimo cinco vezes maiores que a dimensão média 

dos cristais da matriz e sobressaem em relação a granulação média/fina da matriz; 

 

2.2.1.4. Relações de Contato entre Minerais 

Os tipos de relações de contatos entre os minerais presentes nas rochas são 

quantificados, através da contagem de pelo menos 100 pontos em cada uma das seções 

delgadas analisadas, com aumento da objetiva de 4x, as quais são transformadas em 

termos percentuais. 
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Ao microscópio petrográfico, (Figura 7B) os contatos minerais foram 

identificados e classificados em três tipos básicos:  

- Planos; 

- Côncavo-convexos; 

- Serrilhados;  

 

Figura 7. A) Microscópio petrográfico Nikon - Eclipse Ci-POL, com mecanismo de captura de imagens; 

B) Tipos de contatos minerais identificados e considerados na análise petrográfica. 

  

 

Fonte: autor. 

 

2.2.1.5. Microfissuramento Mineral  

A quantidade e o tipo de microfissuras presentes nos grãos minerais 

constituem parâmetros muito importantes da análise petrográfica, pois a intensidade do 

microfissuramento pode ser determinante no comportamento da rocha quanto aos 

aspectos relacionados à absorção d’água, porosidade e resistência aos ensaios físico-

mecânicos. 

A ocorrência de microfissuras interconectadas aumenta necessariamente o 

coeficiente de permeabilidade da rocha, favorecendo o surgimento de patologias que 

podem ocasionar ou acelerar o processo de deterioração da rocha (SILVA, 2015). 

O grau de microfissuramento mineral é expresso pelo número de 

microfissuras por área (mm
2
) e equivalente a média das contagens efetuadas nas seções 

delgadas, divididas pela área de observação. O estudo foi realizado com o auxílio do 

microscópio petrográfico com aumento da objetiva de 4x. As microfissuras são 

discriminadas em termos de: abertas ou fechadas, tipo de preenchimento; localização 

relativa (intergrãos ou intragrãos); comunicabilidade entre si e existência de orientação 

preferencial; determinou-se, ainda, o tamanho médio das microfissuras (em mm). 

A B 
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Ao microscópio, os microfissuramento minerais foram identificados e 

classificados em quatro grupos: 

- Intragrãos Preenchidos;  

- Intragrãos Não-Preenchidos; 

- Intergrãos Preenchidos; 

- Intergrãos Não-Preenchidos; 

Neste trabalho adotamos as sugestões de Meyer (2003) (Tabela 1) na qual 

estabelece uma classificação baseada na quantidade de microfissuras por mm
2
: 

 

Tabela 1. Classificação dos graus de microfissuramento.  

Grau de Microfissuramento Quantidade de Microfissuras 

Alto >0,25 microfissuras por mm
2
 

Moderado de 0,1 a 0,25 microfissuras por mm
2
 

Baixo <0,1 microfissuras por mm
2
 

Fonte: Meyer, 2003. 

 

2.2.1.6. Alteração Mineral 

As alterações minerais observadas ao microscópio petrográfico foram 

quantificadas para cada mineral passível de alteração: plagioclásios (saussuritização, 

sericitização, epidotização e transformação para carbonatos), muscovitas (sericitização, 

argilomineralização), granadas (transformações para óxidos e hidróxidos de ferro) e 

microclina (sericitização e argilomineralização). 

As alterações que os minerais das rochas podem sofrer influem diretamente 

na qualidade tecnológica das rochas ornamentais e de revestimento, podendo haver a 

formação de neominerais que podem ser removidos facilmente, aumentando o grau de 

porosidade e, consequentemente, diminuindo a sua resistência físico-mecânica, além de 

potencializar os processos de alterabilidade da rocha (SILVA, 2015).  

Estas alterações se manifestam sob a forma de manchas sobre as superfícies 

dos minerais observadas ao microscópio. A classificação adotada neste trabalho foi de 

acordo com a intensidade da alteração mineral identificada na superfície dos minerais 

em análise, apresentada em termos percentuais, segundo critérios sugeridos por Meyer 

(2003): 
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- Grau de Alteração Intenso: 60% ou mais da superfície do mineral apresenta alteração;  

- Grau de Alteração Moderado: 30 a 60% de alteração mineral;  

- Grau de Alteração Incipiente: quando a alteração mineral situa-se entre 10 e 30%; 

- Grau de Alteração Muito Incipiente: alteração mineral entre 5 e 10%;  

- Grau de Alteração Ausente: alteração mineral inferior a 5%; 

 

2.2.3. Caracterização Tecnológica 

A execução de ensaios tecnológicos é de grande importância para a 

qualificação das rochas para fins ornamentais e de revestimento. As rochas em seu uso 

diário são submetidas a diversos fatores de desgaste: compressão, pressão, fricção, 

impacto, agentes intempéricos, agente químicos, etc. Através da realização de ensaios 

tecnológicos específicos é possível conhecer suas propriedades tecnológicas, 

possibilitando efetuar uma previsão do comportamento destes materiais sob as mais 

diversas situações e/ou solicitações às quais poderão ser submetidos.  

Sendo assim, a determinação das características tecnológicas, através de 

ensaios laboratoriais, torna-se fundamental para demonstrar qual a melhor aplicação nas 

obras de construção civil, levando-se em consideração os aspectos relacionados à 

segurança, conforto térmico, estética e viabilidade econômica. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a 

entidade normatizadora dos parâmetros de qualificação de rochas para fins ornamentais 

e de revestimento, enquanto que as principais entidades certificadoras internacionais 

são: American Society for Testing and Materials (ASTM), Deusch Institut fur Normung 

(DIN) e International Society of Rock Mechanics (ISRM). 

Para a realização dos ensaios relativos à caracterização tecnológica, as 

amostras foram enviadas ao Laboratório de Rochas Ornamentais da UNESP/Rio 

Claro/SP, onde foram confeccionados os corpos de prova necessários para a realização 

dos ensaios.  

Foram realizados seis ensaios tecnológicos para determinar as propriedades 

físico-mecânicas dos tipos pegmatíticos, cujos procedimentos seguiram os métodos 

estabelecidos nas normas da ABNT, exceto para o ensaio de velocidade de propagação 

de ondas, onde utilizou-se a norma da ASTM (Tabela 2).  

Os resultados encontram-se apresentados e comentados no Capítulo 6 – 

Caracterização Tecnológica. 
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Tabela 2. Ensaios físico-mecânicos realizados e suas respectivas normas reguladoras. 

 

Ensaios Tecnológicos Norma NBR/ABNT Norma ASTM 

Índices Físicos 15.845/2 (2015)  

Resistência à Compressão Uniaxial 15.845/5 (2015)  

Resistência à Flexão (Três Pontos) 15.845/6 (2015)  

Resistência ao Congelamento e Degelo 15.845/4 (2015)  

Desgaste Amsler 12.042 (2012)  

Velocidade de Propagação de Ondas - 2.845 D (2010) 
Fonte: autor. 

 

2.2.3.1. Índices Físicos 

Os ensaios relativos aos índices físicos foram executados segundo a norma 

NBR 15.845 – Parte 2 (ABNT, 2015) e compreendem a determinação da densidade ou 

massa específica aparente seca e saturada, porosidade aparente e absorção d'água.  

Os valores obtidos durante os ensaios relativos aos índices físicos 

constituem importante parâmetro para indicar o grau de sanidade da rocha. A sanidade 

da rocha está diretamente relacionada a durabilidade do material pétreo, uma vez que, 

os índices físicos (porosidade, absorção de água e densidade) refletem a tendência 

natural da rocha de sofrer ou não alterações ao longo do tempo, principalmente, pela 

percolação de líquidos através de poros e microfissuras, o que leva à geração de reações 

e alterações minerais que podem interferir na estética e na resistência físico-mecânica da 

rocha. 

Os índices físicos determinam três importantes propriedades: a densidade 

aparente que é o volume total do sólido, incluídos os poros impermeáveis; a porosidade 

aparente que é a quantidade relativa de poros de um material em relação a seu volume 

total; e a absorção de água aparente que é a relação entre o aumento da massa após 

submersão e a massa da amostra seca, que é influenciada diretamente pela porosidade 

do material. 

 

- Densidade Aparente 

A densidade é uma propriedade específica de cada material (sólido, líquido 

ou gasoso), sendo definida pela razão existente entre a massa de determinado material e 

o volume ocupado por ele. No caso das rochas, a densidade depende essencialmente da 

composição mineralógica, da porosidade e do grau de microfissuramento. 
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Na caraterização de rochas ornamentais constitui-se fator fundamental para 

avaliação do grau de sanidade da rocha, pois, as rochas que apresentam-se alteradas 

possuem densidades menores do que as mesmas em estado são, desta forma, a 

densidade aparente constitui um dos índices tecnológicos mais importantes para se 

determinar uma correta aplicação do material pétreo e evitar problemas técnicos no 

assentamento deste material. 

 

- Porosidade Aparente 

A determinação dos valores de porosidade aparente objetivam diagnosticar a 

tendência natural da rocha ser alterada ou degradada facilmente, o que influenciará 

diretamente no seu desempenho físico-mecânico, quando exposta aos esforços 

provenientes das diversas solicitações às quais o material será submetido. O baixo ou 

elevado grau de porosidade também está diretamente relacionado a manutenção do 

padrão estético/cromático e a conservação de sua qualidade quando estes materiais 

forem expostos à ação dos agentes intempéricos, principalmente, a água.  

 

- Absorção de Água 

O percentual de absorção de água é outro parâmetro importante para a 

caracterização tecnológica de materiais pétreos que serão aplicados em ambientes ou 

colocados sob a ação direta de agentes intempéricos, principalmente, se tiverem contato 

direto com água e/ou umidade do ar. 

A água é um dos elementos de grande importância na alteração das rochas, 

pois ela participa da maioria dos processos de degradação química (dissolução, redução, 

oxidação etc.), física (pressão de cristalização de sais e do gelo) que afetam os materiais 

pétreos, além de reduzir as propriedades mecânicas quando presentes no interior desses 

materiais. 
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- Procedimento para Obtenção dos Índices Físicos 

A realização dos ensaios para a determinação dos índices físicos tem início 

com a preparação de 10 (dez) corpos-de-prova de cada tipo pegmatítico, de formato 

cúbico, com arestas de aproximadamente 60mm. Em seguida, os corpos-de-prova são 

lavados e secos em estufa à temperatura de 70 ± 5ºC por 48 horas. Após esse período, os 

corpos-de-prova são retirados da estufa, resfriados a temperatura ambiente, para serem 

pesados em balança de precisão (precisão de 0,01 g) obtendo-se assim o peso seco (C).  

Em seguida, os corpos-de-prova são saturados em água através da colocação 

dos mesmos numa bandeja onde é adicionada água até alcançar 1/3 da sua altura, após 

4h até 2/3 da altura dos corpos-de-prova, e após mais 4h até completar a submersão 

total, permanecendo nestas condições durante 48 horas. Após este período cada um dos 

corpos-de-prova é pesado na condição submersa, por meio de uma balança para 

pesagem hidrostática, obtendo-se assim o peso submerso (A). Depois, enxugam-se as 

superfícies com um pano úmido e pesa-se ao ar, para obter o peso saturado (B). 

As fórmulas utilizadas para os cálculos dos índices físicos estão 

representadas a seguir: 

a) Densidade aparente seca e saturada: 

𝑚. 𝑒. 𝑠𝑒𝑐 =
𝐶

(𝐵 − 𝐴)
     𝑚. 𝑒. 𝑠𝑎𝑡 =

𝐵

(𝐵 − 𝐴)
 

b) Porosidade aparente e Absorção de água: 

ƞ𝑎 =
(𝐵 − 𝐶)

(𝐵 − 𝐴)
 100   𝛼𝑎 =

(𝐵 − 𝐶)

(𝐶)
100 

 

Onde: 

A – peso submerso (g) 

B – peso saturado (g) 

C – peso seco (g) 

 

m.e.sec – densidade específica seca (g/cm
3
) 

m.e.sat – densidade específica saturada (g/cm
3
) 

 

ȵa – porosidade aparente (%) 

αa – absorção de água (%) 
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2.2.3.2. Resistência à Compressão Uniaxial 

No ensaio de resistência à compressão uniaxial obtém-se a tensão de ruptura 

da rocha quando esta é submetida a esforços de natureza compressiva, ou seja, é a 

determinação numérica da capacidade que o material rochoso tem de suportar forças de 

compressão. Os valores obtidos são importantes para a realização de cálculos relativos 

ao dimensionamento, principalmente, no que se refere a espessura das placas rochosas. 

Este ensaio é requerido para avaliação das resistências dos materiais sobre 

os quais vão atuar, principalmente, forças verticais. Constitui um índice muito 

importante na determinação da qualidade das placas rochosas que serão utilizadas como 

rochas ornamentais e de revestimento.  

Segundo Vital (1999) materiais com elevados valores de resistência à 

compressão implicam, de uma maneira geral, em materiais de alta resistência mecânica. 

A resistência mecânica das rochas está condicionada a uma série de fatores 

intrínsecos que influenciam diretamente, embora com pesos diferentes, seus valores 

finais. Dentre estes se destacam a direção do esforço de compressão em relação à 

estrutura, o estado de alteração, a presença ou ausência de microfissuras na rocha, a 

anisotropia, as dimensões dos minerais e a porosidade da rocha (FIGUEIREDO, 1997).  

O microfissuramento, por exemplo, exerce influência direta na resistência 

mecânica da rocha. Observa-se uma relação inversa, pois, quanto maior for o número de 

microfissuras presentes no material rochoso, menor será a sua resistência mecânica. 

Outro aspecto importante refere-se a porosidade, pois é uma propriedade 

que se relaciona com a compressão uniaxial de maneira inversamente proporcional, isto 

é, quanto maior a porosidade, menor será a resistência que a rocha oferece aos esforços 

compressivos.  

Mattos (2005) explica que os valores detectados no ensaio de resistência à 

compressão uniaxial fornecem uma indicação da resistência do material ao esforço 

mecânico compressivo, mostrando o valor máximo de tensão que a rocha suporta antes 

da ruptura. Assim, os dados obtidos são extremamente importantes para o 

dimensionamento de rochas utilizadas na construção civil e sua aplicação como 

pedestais, colunas, etc.  

Este ensaio foi executado de acordo com as diretrizes da norma NBR 15.845 

– Parte 5 (ABNT, 2015) e determina a tensão que provoca a ruptura da rocha, quando 

submetida a esforços compressivos. 
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O ensaio foi realizado em 05 (cinco) corpos-de-prova de forma cúbica 

(arestas de 75mm), no estado seco, submetidos à esforços compressivos, com taxa de 

carregamento de 205,5 kN/min em uma prensa hidráulica com capacidade para                    

200 toneladas e precisão de 1%, modelo PC 150/200 I (Figura 8). 

A tensão de ruptura na compressão é determinada pela relação: 

 

𝐶 = 𝑊
𝐴⁄  

 

Onde: 

C = tensão de ruptura (MPa) 

W = força de ruptura (kN); 

A = área de carga do corpo-de-prova (m
2
). 

 

De acordo com a Sugested Methods for the Quantitative Description of 

Descontinuites in Rock Masses - International Society of Rock Mechanics – ISRM 

(1979) as rochas quanto a sua resistência à compressão uniaxial (Tabela 3) podem ser: 

 

Tabela 3. Classificação para rochas quanto a resistência à compressão uniaxial.  

Classificação da Rocha Mpa 

Extremamente branda (solo) < 1 

Muito branda  1 – 5 

Branda  5 – 25 

Resistência média  25 – 50 

Resistente  50 –100 

Muito resistente 100 – 250 

Extremamente resistente  > 250 
Fonte: ISRM, 1979. 
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Figura 8. Prensa hidráulica com capacidade para 200 

toneladas, modelo PC 150/200-I, utilizada nos ensaios 

de esforços compressivos.  

 

 

Fonte: Silva, 2009. 
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2.2.3.3. Resistência à Flexão – Método dos Três Pontos 

O ensaio de resistência à flexão com carregamento em três pontos segue a 

norma NBR 15.845 – Parte 6 (ABNT, 2015). 

Neste ensaio determina-se qual a tensão máxima de ruptura da rocha, 

quando submetida a esforços fletores (flexão e tração simultaneamente). Os resultados 

da resistência à flexão são importantes para qualificação e avaliação de materiais 

pétreos sujeitos a esforços flexivos e de tração destinados a ambientes como, por 

exemplo, fachadas, bancadas, pisos elevados, mesas para equipamentos de precisão, 

dentre outros.  

É um ensaio muito importante especialmente para o caso de revestimentos 

exteriores, pois permite definir o dimensionamento das placas (comprimento, largura e 

espessura) a serem usadas em revestimento de fachadas de prédios, notadamente em 

regiões com fortes ventos (SALES, 2012). 

Neste ensaio foram preparados 05 (cinco) corpos-de-prova para cada tipo 

pegmatítico, de forma retangular com dimensões aproximadas de 220mm x 100mm x 

50mm, com taxa de carregamento de 4.450 N/min.  

Os corpos-de-prova são apoiados em um dispositivo apropriado, o qual 

apresenta dois roletes inferiores (de ação) espaçados de 18 cm e um superior (de reação) 

posicionados no meio da peça, em seu sentido transversal (Figura 9).  

 

Figura 9. Ensaio de resistência à flexão – método dos três 

pontos, posicionamento do corpo-de-prova e dos cutelos 

de reação e ação.  

 

 

Fonte: adaptado de Costa, 2007. 
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Os valores determinados indicam a tensão máxima de flexão que a rocha 

suporta e permitem determinar o tamanho e a espessura de placas externas (painéis) 

para suportar as solicitações de flexão causadas pela carga de vento. 

O cálculo da tensão de ruptura pelo método dos três pontos é feito através 

da seguinte expressão: 

𝑅 = 3𝑃𝐿
2𝑏𝑑2⁄  

Onde: 

R = tensão de ruptura na flexão (MPa) 

P = força de ruptura (kN) 

L = distância entre os cutelos de ação (m) 

b = largura do corpo de prova (m) 

d = espessura do corpo-de-prova (m) 

 

2.2.3.4. Resistência ao Congelamento e Degelo 

O ensaio de congelamento e degelo é executado de acordo com a norma 

NBR 15.845 – Parte 4 (ABNT, 2015) cujo objetivo é avaliar as alterações na aparência 

visual e nas características físico-mecânicas do material rochoso em estudo quando este 

é submetido a 25 ciclos sucessivos de congelamento e degelo. 

Geralmente, este ensaio é recomendado quando as rochas para fins 

ornamentais e de revestimento são destinadas à exportação para países com clima 

temperado, onde há variações negativas de temperatura, principalmente, se forem 

utilizadas em ambientes externos. 

O ensaio consiste em submeter os corpos-de-prova a 25 ciclos de 

congelamento e degelo. Nesse período, a água que percolou pelas microfissuras e pelos 

poros da rocha, irá congelar aumentando fisicamente de volume, fenômeno que com o 

decorrer dos ciclos, poderá provocar alteração estrutural da rocha                             

(fissuração, desagregação, etc.) e, consequentemente, comprometer a aplicação deste 

material pétreo em determinadas obras de construção civil.  

O ensaio de congelamento e degelo foi realizado conjugado com o ensaio de 

resistência à compressão uniaxial e, no final dos ensaios, determinou-se o coeficiente de 

enfraquecimento (K) dos materiais rochosos estudados, através da relação entre a 

resistência após os ciclos de congelamento e degelo e a resistência em seu estado 

natural, através da relação: 
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𝐾 = 𝜎𝒄𝒅
𝜎𝒏𝒂𝒕⁄  

 

onde:  

𝜎cd é o valor médio da resistência mecânica dos corpos-de-prova após os 25 ciclos de 

congelamento e degelo; 

𝜎ϭnat é o valor médio da resistência mecânica dos corpos-de-prova em seu estado 

natural, ou seja, não submetidos aos ciclos de congelamento e degelo. 

 

Segundo Frascá (2010) valores de K próximos a 1 são indicativos de que a 

rocha não sofreu modificações significativas pela ação do congelamento/degelo. 

Neste ensaio foram preparados 15 (quinze) corpos-de-prova, sendo 5 (cinco) de cada 

tipo pegmatítico, de forma cúbica com arestas de aproximadamente 75mm.  

Estes corpos-de-prova foram colocados em recipientes e submersos em 

água, depois foram acondicionados em congelador à temperatura constante de -15º C 

por 24 horas. Em seguida, foram retirados para degelar em temperatura ambiente por 

24h. Este procedimento foi repetido 25 vezes conforme determina a norma tecnológica 

vigente.  

 

2.2.3.5. Desgaste Abrasivo Amsler 

Para a realização deste ensaio foi empregada a metodologia contida na  

norma NBR 12.042 (ABNT, 2012). Esse ensaio permite mensurar o comportamento de 

uma determinada rocha para ser utilizada em revestimento de pisos, submetido a 

constante tráfego.  

Neste ensaio determina-se o valor da redução de espessura devido ao atrito 

sofrido pelos corpos-de-prova após um percurso abrasivo de 1.000 metros sobre um 

disco de aço com adição gradual e controlada de areia quartzosa, num mecanismo 

conhecido como “máquina Amsler”.  

Este tipo de ensaio tecnológico é cada vez mais solicitado para rochas que 

serão aplicadas em ambientes de tráfego intenso (rodoviárias, aeroportos, shoppings, 

etc.) e, portanto, serão submetidos a elevados e constantes níveis de atrito de alta 

abrasão, podendo desgastar-se superficialmente levando a uma perda de brilho e 

comprometendo as características estéticas iniciais da rocha.  
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A resistência que uma rocha oferece ao desgaste está intimamente 

relacionada a dureza dos seus constituintes minerais, compacidade e granulometria, 

sendo este um parâmetro que influencia diretamente nos custos de corte, polimento e 

acabamento desses materiais. Desta forma, materiais que apresentam baixos índices de 

desgaste são, geralmente, empregados em locais de elevado trânsito de pessoas.  

Mattos (2005) explica que o desgaste abrasivo possui uma relação 

inversamente proporcional ao teor de quartzo.  Este mineral de dureza 7 na escala de 

Mohs, altamente abrasivo, imprime maior resistência ao desgaste das rochas, quando 

comparadas àquelas mais enriquecidas em feldspatos e micas, de dureza 6. 

Para a realização do ensaio foram confeccionados 06 (seis) corpos-de-prova, 

sendo 02 (dois) de cada tipo pegmatítico. O ensaio consiste na verificação da redução da 

altura em mm, nos corpos- de-prova das rochas em análise, com dimensões iniciais de 

100 mm x 100 mm x 30 mm e verificação de sua espessura após um percurso de 500m e 

1.000m. A abrasão ocorre pela ação da areia seca, de granulação fina quartzosa, que é 

colocada em funis de armazenamento, sendo liberada a uma vazão de cerca de 72 

cm
3
.min

-1
 (Figura 10), em atrito constante com a superfície de maior área do corpo de 

prova. 

 

Figura 10. Equipamento utilizado para realizar o 

ensaio de desgaste por abrasão Amsler. 

 

 

Fonte: Silva, 2009. 
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A medida do desgaste é particularmente importante para materiais que se 

destinam a revestimentos, tanto interiores como exteriores, pisos e degraus de escadas, 

uma vez que procura simular em laboratório a solicitação por abrasão, em razão do 

tráfego de pessoas ou veículos. O valor obtido tem significado relativo, permitindo 

apenas comparar os diversos materiais ensaiados. 

O resultado obtido do desgaste é reflexo da mineralogia, do estado de 

agregação dos minerais, de sanidade e da orientação da rocha. 

Os cálculos da redução da espessura (em mm) para cada amostra são 

efetuados de acordo com as fórmulas a seguir: 

 

𝑑 = 𝑎 − 𝑏 

𝑒 = 𝑎 − 𝑐 

Onde: 

 

a = altura inicial média das 4 faces (mm); 

b = altura média das 4 faces (mm) após 500 metros; 

c = altura média das 4 faces (mm) após 1.000 metros; 

d = desgaste médio após 500 metros (mm); 

e = desgaste médio após 1.000 metros ou Desgaste Amsler (mm). 
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2.2.3.6. Velocidade de Propagação de Ondas Ultrassônicas Longitudinais 

A realização deste ensaio seguiu a norma 2.845 D (ASTM, 2010) no qual a 

determinação da velocidade de propagação de ondas ultrassônicas longitudinais permite 

avaliar, indiretamente, o grau de alteração e de coesão das rochas. Sendo assim, os 

resultados dos valores obtidos permitem prever o comportamento físico-mecânico da 

rocha, pois revelam as descontinuidades (microfissuras, porosidade e aspectos texturais) 

existentes no material estudado. 

A velocidade de propagação de ondas ultrassônicas longitudinais é uma das 

características específicas das rochas e depende, principalmente, da densidade e das 

propriedades elásticas do material em estudo. 

De um modo geral, os ultrassons são ondas elásticas da mesma natureza das 

ondas sonoras, porém com frequências que estão fora do nível de percepção do ouvido 

humano (15 Hz a 20 kHz) e a sua velocidade é medida com base no tempo de trânsito 

percorrido por uma onda sonora numa distância conhecida. Estas medidas podem ser 

efetuadas tanto em laboratório, através do uso de amostras representativas do material, 

como em seus ambientes originais in situ, ou seja, no caso específico das rochas, os 

afloramentos ou frentes de lavra. 

As técnicas de ultrassons aplicam-se para o estudo da anisotropia e 

propriedades mecânicas, pois a medição dessas velocidades em um material rochoso 

constitui um meio de investigação complementar aos ensaios de resistência mecânica 

tendo a vantagem de ser uma técnica não destrutiva Mouza et al. (1983). 

As ondas ultrassônicas são muito sensíveis a qualidade dos corpos rochosos, 

razão pela qual a sua determinação permite além da identificação e caracterização dos 

diferentes grupos de rochas, uma avaliação indireta das suas propriedades, 

especialmente, da porosidade, presença de fissuras, grau de alteração dentre outras 

descontinuidades (TORQUATO, 2004).  

Segundo Cassio (2005), as rochas possuem características que as fazem 

diferentes dos sólidos ideais. Sendo assim, a velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas nelas está na dependência de vários fatores inerentes aos materiais 

rochosos, nos quais se destacam a textura, a estrutura (fraturas, fissuras etc.), a 

mineralogia, o grau de cimentação, a porosidade, a massa volumétrica (densidade), a 

anisotropia, o grau de sanidade, e o teor de minerais máficos. Algumas propriedades 

extrínsecas, como, por exemplo, o seu conteúdo em água, também influenciam a 

propagação de ondas nestes materiais. 
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Para Mattos (2005), o resultado desse ensaio auxilia no entendimento do 

comportamento da rocha frente aos ensaios de compressão uniaxial e de flexão, pois 

altas velocidades são relacionadas a materiais isotrópicos, sugerindo alto grau de 

integridade e, consequentemente, valores de resistência mecânica elevados. Pode ainda, 

dar indicações sobre porosidade, grau de microfissuramento e concentrações de 

minerais máficos.   

Este é um ensaio não destrutivo, que ao contrário de outros, pode ser 

utilizado em estudos de conservação de edifícios, monumentos históricos, na verificação 

da qualidade das placas de rochas durante o assentamento de fachadas, etc. 

Para a obtenção das medidas deste ensaio foi utilizado o equipamento 

PUNDIT (Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Test). Os disparos são 

automáticos através de um oscilador de cristal de 10 MHz cuja precisão é da ordem de ± 

0,1 μs. Para a execução do ensaio laboratorial, utilizaram-se 10 corpos-de-prova cúbicos 

com aproximadamente 75mm de aresta, onde determinou-se as velocidades 

ultrassônicas longitudinais em rochas secas e após o ensaio de congelamento e degelo. 

Nesse ensaio tecnológico obtêm-se o tempo que a onda ultrassônica leva 

para transpor o comprimento do corpo-de-prova (Figura 11), sendo seu resultado 

expresso em: μs (mili-segundos). E conhecendo o comprimento do corpo-de-prova é 

possível calcular a velocidade do pulso ultrassônico, através da expressão:  

 

𝑉𝑝 = 𝑑
𝑡⁄  

 

Onde: 

 

Vp = velocidade do pulso ultrassônico (m/s) 

d = comprimento do corpo-de-prova (m) 

t = tempo gasto pela onda para percorrer o corpo-de-prova (μs) 
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Figura 11. Equipamento utilizado para a obtenção dos valores das 

velocidades de propagação de ondas ultrassônicas longitudinais. 

 

 

Fonte: Silva, 2009. 

 

 

2.2.4. Resistência ao Ataque Químico 

Em termos gerais, o ensaio de resistência ao ataque químico apresenta-se 

como mais uma ferramenta que permite avaliar a alterabilidade das rochas. Consiste na 

aplicação de substâncias químicas na superfície polida e resinada da rocha simulando 

em velocidade acelerada os efeitos causados pelos produtos de limpeza ou contidos em 

substâncias orgânicas naturais. 

O ensaio tem por objetivo simular os efeitos de substâncias químicas 

presentes nos produtos de limpeza doméstica (detergentes, sabões, água sanitária, 

desinfetantes, etc.), de sucos de frutas cítricas, produtos para tratamento de águas de 

piscinas, entre outros, que visam avaliar o tipo e o grau de alterações sofridas pelas 

rochas após o contato com estas substâncias em determinado período de tempo. 

Destaca-se, entretanto, que não há norma específica estabelecendo 

procedimentos e critérios de avaliação deste tipo de ensaio voltada para aplicação em 

rochas ornamentais e de revestimento. 
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Desta forma, este ensaio consiste numa adaptação dos procedimentos da 

norma NBR 13.818 (ABNT, 1997), originalmente utilizada em placas cerâmicas 

vidradas e consiste na aplicação de substâncias comumente encontradas em produtos de 

limpeza, como HCl, KOH, H8C6O7, NH4Cl e NaClO, em concentrações, pH’s e 

períodos de tempo pré-determinados, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4. Reagentes, concentrações, pH’s, tempo de contato dos agentes químicos utilizados  no ensaio 

de resistência ao ataque químico.  

 

Reagentes Concentração Ph Tempo de 

Contato 

Principais 

Produtos 

Hidróxido de 

Potássio (KOH) 

100 g/l 14,0 96h água sanitária 

Ácido Clorídrico 

(HCl) 

3% v/v 

 

1,0 96h 

 

ácido muriático 

Ácido Cítrico 

(C2H8O7) 

100 g/l 1,2 24h refrigerantes 

Cloreto de Amônia 

(NH4Cl) 

100 g/l 5,0 24h detergentes 

Hipoclorito de Sódio 

(NaClO) 

20 mg/l 8,0 24h sabonáceos 

Fonte: autor. 

 

Tais soluções foram aplicadas diretamente sobre a superfície resinada com 

epóxi da marca Tenax no material em estudo, verificando-se, posteriormente, à vista 

desarmada e em lupa binocular, as possíveis alterações minerais ocorridas, as 

modificações no brilho ou lustro da rocha, as variações cromáticas, os manchamentos e 

descamamentos eventualmente ocorridos nas amostras submetidas ao ensaio de ataque 

químico. 

O ensaio de resistência ao ataque químico foi realizado no Laboratório de 

Preparação de Amostras da DIMAT – Divisão de Materiais do NUTEC – Fundação 

Núcleo de Tecnologia do Estado do Ceará/Fortaleza-CE. 

Para a realização do ensaio de resistência ao ataque químico foram 

utilizadas 15 placas, sendo cinco de cada tipo pegmatítico, que foram cortadas nas 

dimensões: 20cm x 10cm x 2cm, e posicionadas de tal forma que a face polida e 

resinada entre em contato direto com os reagentes químicos. Sobre cada um destes 

corpos-de-prova foram colados recipientes circulares confeccionados em PVC com 

70mm de diâmetro, dentro dos quais serão colocados os reagentes químicos, os quais 

permaneceram durante o tempo previsto para o ataque (Figura 12). 
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Após os períodos indicados para a permanência das substâncias químicas 

sobre as rochas em estudo, as amostras são lavadas em água corrente e secas, sendo em 

seguida, feitas as medidas pós-ataque químico para determinar a perda da intensidade 

do brilho e avaliar as alterações colorimétricas sofridas pelo material pétreo em estudo, 

através do sistema CIELAB. 

  

Figura 12. Procedimentos relativos ao ensaio de resistência ao ataque químico realizados nos 

pegmatitos estudados.  

 

 

Fonte: autor. 

 

2.2.4.1. Determinação da Perda da Intensidade do Brilho 

O estudo da perda da intensidade do brilho ou lustro nas rochas ornamentais 

e de revestimento é de grande importância, pois esta é uma das características que 

muitas vezes, chama a atenção do consumidor, levando-o a adquirir ou não um 

determinado produto pétreo. 
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Este ensaio quantifica a perda da intensidade do brilho quando uma rocha é 

submetida ao ensaio de resistência ao ataque químico com determinados produtos 

químicos ditos “agressivos”, que usualmente são utilizados em residências para 

limpeza. 

Para a realização deste ensaio adotou-se o seguinte método em função da 

heterogeneidade do material estudado: demarcou-se na superfície de cada uma das           

15 placas, sendo 5 de cada tipo pegmatítico, um círculo com diâmetro de 8,0cm; 

realizando-se duas leituras em cada amostra para mensurar a intensidade inicial do 

brilho, com o auxílio do aparelho medidor de brilho Zehntner Gloss, modelo 1020, com 

ângulo de leitura 60º (Figura 13). Após a realização do ensaio de resistência ao ataque 

químico, fez-se duas leituras nos mesmos locais onde anteriormente foram realizadas as 

medidas pré-ataque químico. Em seguida, calcula-se a média aritmética das medidas pré 

e pós-ataque químico e determina-se, em valores percentuais, a perda da intensidade do 

brilho ocorrido em cada tipo pegmatítico estudado. 

Os resultados deste ensaio encontram-se apresentados e comentados no 

Capítulo 7 – Resistência ao Ataque Químico. 

 

Figura 13. Equipamento de medição de brilho Zehntner Gloss, modelo 

1020, com ângulo de leitura 60º. 

 

 

Fonte: autor. 
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2.2.4.2. Colorimetria 

A Colorimetria é a ciência que estuda a medida das cores e que desenvolve 

métodos para a quantificação da cor, ou seja, para o desenvolvimento de valores 

numéricos da cor. A cor possui três características definidas: a tonalidade; a saturação e 

a intensidade.  

A cor de um material é determinada pelas médias de frequência dos pacotes 

de onda que as suas moléculas constituintes refletem. Um objeto terá determinada cor se 

não absorver justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor. 

As modificações de cores são também utilizadas na visualização de 

alterações sofridas pelos materiais ao longo do tempo, tanto em condições ambientais 

normais como agressivas (COSTA, 2007). Nos materiais rochosos, a cor é uma das 

características físicas que mais despertam interesse quando de sua utilização para fins 

ornamentais e de revestimento, tornando-se um fator de grande relevância na 

caracterização desses materiais. Como as rochas são, de um modo geral, formadas por 

um ou mais minerais, as suas cores são, evidentemente, influenciadas por suas 

características intrínsecas. 

Os elementos químicos mais efetivos na produção de cores em luz 

transmitida e refletida, quer estejam presentes como componentes integrais, quer como 

impurezas, são os metais de transição. Dentre esses metais destacam-se: o titânio, o 

vanádio, o cromo, o manganês, o ferro, o níquel e o zinco (FIGUEIREDO, 1999; 

TORQUATO, 2004). Destes elementos, por ser o mais abundante na crosta terrestre, o 

ferro constitui o fator dominante da cor dos minerais (KLEIN & HURBUT, 1993). 

A determinação numérica da cor foi realizada com base nas coordenadas 

colorimétricas do sistema da Commission International de Eclaraige – CIE 1931, no 

espaço cromático uniforme CIELAB (1976) (Figura 14). 
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Figura 14. Coordenadas no sistema CIELAB L*, a*, b*.  

 

Fonte: CIELAB, 1976. 

 

Neste sistema, a cor é baseada em três dimensões: o tom que corresponde à 

tonalidade da cor (vermelho/verde e azul/amarelo) e relaciona-se com a longitude da 

onda de luz; o croma, pureza ou saturação, que corresponde ao grau de intensidade da 

cor e a luminosidade ou claridade, que corresponde a cor e relaciona-se com a 

intensidade luminosa e a refletância da luz (ESBERT et al., 1997, INIGO et al., 1997). 

Para a realização das medições, é inicialmente realizada a calibragem do 

equipamento em dois pontos de referência, um preto e um branco. Em seguida, foram 

realizadas as medidas baseados nos parâmetros de reflectância e colorimétricos 

determinados pelo sistema CIE L*, a* e b* (CIELAB, 1976) onde o componente L* 

indica valores que representam a luminosidade/claridade que pode variar entre os 

valores de zero (preto) e o cem (branco); os componentes a* e b* definem o diagrama 

de cromacidade que representam as variações de croma e tom, onde o parâmetro                       

a* refere-se aos componentes verde-vermelho, quando negativos tende para o                 

verde (-60) e quando positivos tendem para o vermelho (+60); e b* refere-se aos 

componentes azul-amarelo, quando negativos tendem para o azul (-60) e quando 

positivos tendem para o amarelo (+60). 
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Neste sistema, a diferença total de cor (ΔE*) é expressa pelo módulo do 

vetor que indica a diferença entre os dois vetores que representam as cores em 

comparação, este valor é definido pela expressão: 

𝐸 = √(𝐿)2 + (𝑎)2 + (𝑏)2 

 

Onde: 

ΔE* é a diferença total de cor; 

ΔL* é a variação da luminosidade/claridade; 

Δa* é a variação da cromacidade no eixo verde-vermelho; 

Δb* é a variação da cromacidade no eixo azul-amarelo; 

 

Na análise colorimétrica objetiva-se realizar o estudo da variação das 

características cromáticas após a ação dos agentes químicos (ácido cítrico, ácido 

clorídrico, cloreto de amônia, hidróxido de potássico e hidróxido de sódio) utilizados no 

ensaio de resistência ao ataque químico e seu efeito sobre a coloração inicial das 

amostras. 

As medidas de cor foram realizadas em 15 placas polidas, sendo cinco de 

cada tipo pegmatítico estudado, com dimensões de 20cm x 10cm x 2cm. As leituras de 

cor pré e pós-ataque químico foram realizadas com o auxílio do espectrofotômetro             

X-Rite (Figura 15).  

Os resultados deste ensaio encontram-se apresentados e comentados no 

Capítulo 7 – Resistência ao Ataque Químico. 

 

Figura 15. Espectrofotômetro da marca X-Rite.  

A) Visão superior do equipamento exibindo os valores obtidos para o sistema CIELAB;   

B) Visão lateral do aparelho e seu posicionamento na placa de rocha em estudo;  

 

Fonte: autor. 
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2.2.5. Quantificação da Emanação de Radônio 

A utilização de rochas como materiais ornamentais e de revestimento em 

ambientes fechados, com pouca ventilação, são favoráveis a um efeito cumulativo do 

gás radônio, que comprovadamente possui efeito danoso à saúde humana por apresentar 

características cancerígenas. Isto tem sido motivo de preocupação para o setor de rochas 

ornamentais, especialmente no que ser refere à quantificação e ao conhecimento dos 

mecanismos de sua transferência para o ar (ANJOS et al., 2005; MOURA, 2005; 

MOURA et al. 2004; 2005; 2006; 2007; 2011; AMARAL, 2011; AMARAL et al. 2012; 

AZEVEDO, 2013). 

O estudo da exalação de radônio (gás que é efetivamente liberado da 

superfície do material para o ar circundante) é um assunto relevante e complexo, 

havendo na literatura trabalhos que abordam esse assunto, entre eles destacamos: 

Bonotto e Andrews (1997), Chao et al. (1997), Al-Jarallah (2001), Chyi (2008), Amaral 

et al. (2012), Azevedo (2013) e Silva (2015).  

A exalação de gás radônio de uma rocha está na dependência direta do teor 

de U presente, reflexo da própria gênese da rocha e da influência das feições texturais e 

estruturais do material. Dentro deste contexto a porosidade da rocha é um fator 

importante para o estudo da exalação do referido gás porque auxilia no mecanismo de 

transporte interno e para fora das rochas. Quando o 
226

 Ra desintegra-se, um átomo de 

radônio e uma partícula alfa são formados simultaneamente e ejetados em sentidos 

opostos.  Este mecanismo pode ocasionar a expulsão do átomo de radônio da estrutura 

cristalina ou molecular em que o átomo do rádio se alojava. 

A determinação da taxa de exalação do gás radônio pode ser feita utilizando 

duas técnicas distintas: a detecção passiva e a detecção ativa. A primeira utiliza 

detectores plásticos, enquanto a detecção ativa utiliza um equipamento de medição 

instantânea, técnica utilizada neste trabalho. 

Para a realização da mensuração da emanação de gás radônio foram 

encaminhadas ao Laboratório de Rochas Ornamentais do DPM/IGCE – UNESP/Rio 

Claro, 05 (cinco) chapas polidas e resinadas de cada tipo pegmatítico em estudo, com 

dimensões 20,0cm x 4,0cm x 2,0cm. 
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Neste ensaio utilizou-se a técnica da detecção ativa, onde as amostras foram 

acondicionadas dentro de garrafões de vidro Pirex
®
 com vácuo de 400 mm Hg, por um 

período de 25 dias. Após o período de confinamento, o garrafão contendo a amostra é 

conectado ao aparelho de medição da taxa de exalação de radônio através de tubos 

plásticos flexíveis e uma bomba para fazer circular o ar de dentro do garrafão para o 

aparelho. Este método foi utilizado, entre outros, por Chyi (2008), Gavioli et al. (2009), 

Amaral (2011), Amaral et al. (2012) e Azevedo (2013). 

O equipamento utilizado para fazer a medição da exalação do gás radônio 

foi AlphaGUARD (Professional Radon Monitor) da Empresa Genitron Instruments que 

fornece medições de temperatura, umidade relativa do ar, pressão e emanação de 

radônio em Bq/m
3
, simultaneamente, com atualizações programadas a cada minuto. 

Pode fornecer medidas desde baixas concentrações de radônio (2 Bq/m
3
) até altas 

concentrações (2.000.000 Bq/m
3
).  

Os resultados encontram-se apresentados e comentados no Capítulo 8 – 

Exalação de Radônio. 

A Figura 16 mostra o sistema utilizado para realizar as medições de 

exalação de radônio nas amostras estudadas:  

Figura 16.  Sistema utilizado para medir a exalação do gás radônio nas amostras estudadas,  

composto pelo (1) espectrômetro alfa; (2) bomba de ar; (3) garrafão e (4) sistemas de válvulas.  

 

 

Fonte: Artur et al., 2013. 



60 
 

 
 

2.2.6. Condutividade Térmica 

Foi investigado o comportamento da condutividade térmica nas rochas 

selecionadas para estudo, visando correlacionar os valores de condutividade térmica 

obtidos antes e após a realização do ensaio de resistência ao ataque químico, buscando 

averiguar as variações sofridas por esta variável térmica. 

Para a realização deste ensaio foram confeccionadas 15 amostras, cinco de 

cada variedade pegmatítica, com pelo menos uma das faces polida, resinada e plana 

para possibilitar um perfeito acoplamento entre o sensor do equipamento e a superfície 

da amostra. Com dimensões de 20cm x 10cm x 2cm, as análises foram realizadas no 

Laboratório de Propriedades Físicas das Rochas da UFRN/Natal/RN. 

As medidas de propriedades térmicas são baseadas na análise da resposta 

térmica do material com relação a excitação através de um fluxo térmico. Este fluxo de 

calor é produzido por aquecimento elétrico de um resistor inserido no sensor o qual 

entra em contato direto com o material em análise. A avaliação e medição da 

condutividade térmica e dos demais parâmetros são baseadas em amostragens 

periódicas da temperatura em função do tempo. A Tabela 5 mostra as variáveis térmicas 

medidas pelo equipamento e suas respectivas unidades. 

 

Tabela 5. Variáveis térmicas medidas pelo equipamento da Anter Corporation.  

Variáveis Térmicas Unidades no SI 

Condutividade Térmica (λ) W/mºK 

Difusividade Térmica (a) m
2
/s 

Capacidade Térmica Volumétrica (Cρ) J/m
3
K 

Temperatura (T) ºC 
Fonte: autor. 

 

Para a realização das medições neste trabalho, adotou-se a técnica dinâmica 

no qual o conhecimento do fluxo de calor e do gradiente de temperatura são 

indispensáveis para a obtenção da condutividade térmica. As técnicas dinâmicas 

(variação temporal de temperatura) requerem pouco tempo na realização das medidas, 

porém os resultados são menos precisos possuindo até 10% de erro                   

(FIGUEIREDO, 2006). 

O método realizado envolve a teoria dinâmica e para tanto foi utilizado o 

equipamento da marca Anter Corporation, modelo QuicklineTM
-30

 (Figura 17). 
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São sugeridas pelo fabricante, amostras com espessuras mínimas de 1,0cm e 

diâmetro de pelo menos 6,0cm. Estas dimensões garantem uma boa qualidade e 

confiabilidade dos resultados, solicitações estas levadas em consideração quando da 

confecção dos corpos-de-prova.  

Os resultados deste ensaio encontram-se apresentados e comentados no 

Capítulo 9 – Condutividade Térmica. 

 

Figura 17. Medidor de propriedades térmicas da Anter Corporation, modelo QuicklineTM
-30

.  

A) Detalhe do sensor em contato com a amostra de rocha pegmatítica;   

B) Detalhe do visor do equipamento utilizado, exibindo os valores detectados; 

 

 

Fonte: autor. 
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3. MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS 

3.1. Terminologia 

No setor de rochas ornamentais os aspectos relacionados a terminologia são 

temas recorrentes e sem consenso entre as principais entidades normatizadoras 

nacionais e internacionais. As denominações sugeridas pelas entidades certificadoras 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Bristish Standards Institution 

(BSI), American Society for Testing and Materials (ASTM) e por Frascá (2010) são 

brevemente copiladas a seguir, a partir de Vidal et al. (2014): 

 

3.1.1. Rocha Ornamental 

Na definição da ABNT, este termo refere-se a qualquer material pétreo 

natural utilizado em revestimentos internos e externos, estruturas, elementos de 

composição arquitetônica, decoração, mobiliário e arte funerária. 

Para a ASTM, rocha ornamental corresponde a monumental stone, que é 

uma rocha que possui qualidade adequada para ser lavrada e cortada como rocha 

dimensionada, tal qual existe na natureza e ser usada pela indústria de monumentos e 

memorial. 

Segundo Frascá (2010), rocha ornamental é todo material rochoso que pode 

ser aproveitado por sua aparência estética para utilização em trabalhos artísticos, como 

estatuária, como elemento decorativo (tampos, balcões e outros) e como materiais para 

construção. O Bristish Standards Institution não define o termo rocha ornamental. 

 

3.1.2. Rocha para Revestimento 

Segundo a ABNT, é uma rocha ornamental submetida a diferentes graus ou 

tipos de beneficiamento e utilizada no revestimento de superfícies, especialmente pisos, 

paredes e fachadas. 

Na conceituação da ASTM, este termo corresponde a building stone, é uma 

rocha natural com qualidades necessárias para ser lavrada e cortada como rocha 

dimensionada, tal  qual existe na natureza e ser usada na construção civil. 

Para o Bristish Standards Institution, este termo corresponde a building 

stone, é uma rocha natural usada em construções e em monumentos. 
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3.1.3. Rocha Dimensionada 

Segundo a ASTM, rocha dimensionada corresponde a dimension stone, e é 

uma rocha natural que foi selecionada e beneficiada em tamanho e formas específicas.  

O Bristish Standards Institution define rocha dimensionada como sinônimo 

de bloco bruto (rough block). 

Não há definição pela ABNT para este termo. 

 

3.1.4. Rocha de Cantaria 

Segundo a ABNT é toda pedra aparelhada ou afeiçoada, destinada a revestir 

edificações ou servir de elementos decorativos ou funcionais, com geometria e 

acabamento preestabelecido por um projeto. 

 

3.1.5. Rocha Decorativa  

Segundo Frascá (2010) é a rocha usualmente utilizada em revestimentos 

interiores, geralmente, apresentando estruturação muito heterogênea, baixas resistências 

mecânicas e produção limitada, e que tipicamente apresentam aspectos estéticos 

diferenciados e ocorrência geológica relativamente rara, seja de natureza ígnea, 

metamórfica ou sedimentar. 

Sales (2012) explica que para uma rocha ser empregada com fins 

ornamentais e de revestimento, ela deve possuir as seguintes características: ser 

esteticamente agradável; possuir boa resistência física e mecânica; possuir uma reserva 

que garanta uma produção contínua; ter uniformidade do padrão e jazidas que 

apresentem boas condições de mobilidade de máquinas e equipamentos de produção. 

Uma das características do setor de rochas ornamentais é o seu dinamismo, 

pois certos materiais anteriormente tidos como inviáveis para beneficiamento, por serem 

isotrópicos ou apresentarem elevado grau de fissuramento, atualmente são explorados e 

comercializados devido aos avanços tecnológicos ocorridos nos processos de extração, 

serragem e polimento, e especialmente com o advento das resinas epóxi. 

Constata-se que quaisquer tipos de rocha, sejam elas, ígneas, metamórficas 

ou sedimentares, que apresentem dureza suficiente para serem serradas e polidas podem 

ser atualmente utilizadas como rocha ornamental (SALES, 2012). 
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3.2. Designação Comercial 

As rochas utilizadas para fins ornamentais e de revestimento em obras de 

construção civil, são comercializadas sem levar em conta a sua gênese ou definição 

petrográfica. Em geral, são agrupadas em dois grandes grupos: os “mármores” que 

abrangem qualquer tipo de rocha carbonática, seja ela de origem sedimentar (calcários) 

ou metamórfica (mármores propriamente ditos), contanto que possam ser beneficiadas 

(polidas); e os “granitos” que englobam as rochas silicáticas, sejam elas, ígneas ou 

metamórficas, independentemente de sua classificação petrogenética. 

No Sumário Mineral 2015 (DNPM, 2015) as estatísticas de exportação e 

importação utilizam as designações “granito bruto” e “mármore bruto” para designar as 

rochas que não receberam nenhum tipo de beneficiamento industrial. 

Recentemente, em função da evolução do uso e das variedades dos materiais 

rochosos, estas designações foram bastante ampliadas, sendo alvo de sugestões e 

subdivisões de muitos autores, entre eles, Mello et al. (2011) que propõe subdividir as 

rochas ornamentais em: silicáticas (que abrangem os granitos, gnaisses e similares), 

silicosas (quartzitos, cherts e outros), carbonáticas (mármores, travertinos e calcários), 

ultramáficas (serpentinitos e esteatitos) e síltico-argilosas foliadas (ardósias). 

 

3.3. Usos das Rochas Ornamentais 

De maneira geral, os aspectos determinantes para a utilização das rochas 

ornamentais derivam do seu aspecto estético-decorativo, onde merecem destaque as 

características cromáticas, a harmonia do desenho e a sanidade da rocha. O campo de 

utilização destes produtos pétreos é bastante vasto e, historicamente, tem sua aplicação 

distribuída 75% em obras civis, 15% em arte funerária e 10% em aplicações diversas.  

Segundo Alencar (2013) as utilizações das rochas ornamentais e de 

revestimento (Figura 18) são praticamente ilimitadas, pela infinidade de usos que se 

pode obter com a combinação de suas qualidades estruturais e estéticas, podendo ser 

classificadas quanto ao uso em quatro grupos: 

- Arquitetura e Construção: é o grupo de aplicação de maior expressão e que 

movimenta os maiores volumes de produtos e de dinheiro no mercado mundial. Aqui 

são incluídos todos os tipos de construção de edificações (Figura 18A), sejam públicas 

(escolas, hospitais, edifícios administrativos, esportivos, etc.) ou privadas (residências, 

condomínios, prédios comerciais, shopping centers, prédios de serviços, templos 

religiosos, etc.); 
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- Construção e Revestimento de Elementos Urbanos: na pavimentação de vias para 

veículos, calçadas (Figura 18B), praças, parques, construção de jardins, fontes, bancos, 

etc. 

- Arte Funerária: na elaboração de peças exclusivas para a construção e ornamentação 

de túmulos (Figura 18C) e mausoléus; 

- Arte e Decoração: na produção de obras de arte como esculturas, estátuas, acessórios 

arquitetônicos e decorações diversas como: balcões, bancadas de pias (Figura 18D), 

móveis, lavabos e outros objetos decorativos; 

 

Figura 18. Exemplos da diversidade de usos para rochas ornamentais e de revestimento. 

A) Revestimento de piso em saguão de edifício comercial;  

B) Pavimentação de calçadas em zona urbana;  

C) Confecção de artes funerárias;  

D) Confecção de balcões e pias em residências. 

 

 

   

Fonte: Alencar, 2013. 
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3.4. Mercado de Rochas Ornamentais 

3.4.1. Produção Mundial e Nacional 

Dados extraídos do Sumário Mineral 2015 (DNPM, 2015) indicam que no 

ano de 2014, a produção mundial estimada de rochas ornamentais atingiu 136,5 milhões 

de toneladas, sendo 31,1% deste total produzido pela China.  

Montani (2014) afirma que em estudos realizados sobre as projeções de 

consumo, produção e intercâmbio mundial das matérias-primas da construção civil, 

indicam a manutenção da tendência de crescimento da demanda por materiais rochosos 

naturais e estima-se que no ano de 2020, a produção mundial de rochas ornamentais 

ultrapassará os 170 milhões de toneladas, correspondendo a quase 2,0 bilhões de m
2
.  

O Brasil em função de sua grande diversidade de tipos rochosos, destaca-se 

no cenário mundial, como um dos maiores produtores e exportadores de rochas 

ornamentais e de revestimento, produzindo uma ampla variedade de tipos ornamentais, 

com destaque para granitos, pegmatitos, rochas movimentadas (migmatitos), ardósias, 

quartzitos, mármores, travertinos, pedra-sabão (esteatitos), serpentinitos, calcários, 

conglomerados, gabros, dioritos, basaltos, gnaisses foliados, dentre outras, com grande 

qualidade e boa aceitação no mercado internacional.  

O Brasil ocupa a 4° posição no ranking mundial de produtores, com 

produção estimada de 10,1 milhões de toneladas, correspondendo a 7,4% da produção 

mundial, em 2014 (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Dados mundiais da produção de rochas ornamentais em 2014.  

 

Fonte: DNPM, 2015. 
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A produção brasileira de rochas ornamentais e de revestimento, em 2014, 

foi cerca de 3,5% menor que a produção de 2013, em função da queda nas vendas no 

mercado interno e externo. As rochas graníticas e similares responderam por cerca de 

50% da produção nacional, com ardósias e quartzitos foliados apresentando produção 

em declínio, devido à queda nas exportações. A região Sudeste foi responsável por 64% 

da produção nacional e a região Nordeste por 26% (DNPM, 2015). 

No Brasil, as transações comerciais na cadeia produtiva de rochas 

ornamentais estão estimadas em 5,5 bilhões de dólares, gerando cerca de 130.000 

empregos diretos, em aproximadamente 10.000 empresas. Estima-se que o parque 

produtivo de beneficiamento nacional tenha capacidade anual de processamento da 

ordem de 93 milhões de m² entre processamento especial e simples (materiais separados 

manualmente). As reservas recuperáveis (30% das reservas medidas) são da ordem de 

6,0 bilhões de m
3
 de rochas ornamentais no Brasil, não existindo estatísticas 

consolidadas sobre as reservas mundiais (DNPM, 2015). 

Dados da ABIROCHAS (1/2015) indicam que, em 2014, foram outorgadas 

15 concessões de lavra para rochas ornamentais, sendo 12 para granitos e afins, uma 

para quartzito foliado e duas para outros tipos de rochas ornamental, com destaque para 

os estados do Espírito Santo e Paraíba. Estima-se que em 2015, havia cerca de 320 

teares multifio instalados e em funcionamento no Brasil. 

 

3.4.2. Exportações Brasileiras 

No ano de 2015, as exportações brasileiras de rochas ornamentais e de 

revestimento totalizaram receita de 1,2 bilhões de dólares, sendo o volume físico 

comercializado da ordem de 2,32 milhões de toneladas, o que coloca o Brasil em          

7º lugar entre os maiores exportadores mundiais. Entretanto, estes dados demonstram 

uma variação negativa da ordem de 5,30% em valor e de 8,78% em volume físico, se 

comparados aos valores de 2014, refletindo nitidamente a grave crise econômica que 

afetou todos os segmentos da economia brasileira durante o ano de 2015 

(ABIROCHAS,1/2016). 

O volume físico exportado de rochas processadas somou 1,35 milhão de 

toneladas, com variação positiva de 3,82% em relação ao ano de 2014, isto se deve ao 

aumento das exportações de chapas de granito e rochas similares, e das exportações de 

chapas beneficiadas de mármore. Os materiais rochosos mais expressivamente 

exportados foram blocos de quartzito, chapas de mármore e chapas de rochas exóticas. 
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Segundo levantamento da ABIROCHAS (1/2016), a participação de rochas 

processadas, no total do faturamento, evoluiu de 79,31% em 2014 para 81,77% em 

2015, mais pela queda da exportação de rochas brutas do que pelo crescimento das 

exportações das rochas processadas. A participação das exportações de rochas no total 

das exportações brasileiras evoluiu de 0,57% em 2014 para 0,63% em 2015, mais pela 

queda das exportações gerais do que pela variação das exportações de rochas. 

A análise da série histórica 2005-2015 (Gráfico 2) mostra que as 

exportações brasileiras apresentaram severa queda no ano de 2009, em função da crise 

ocasionada pela “bolha” imobiliária americana e, consequente, arrefecimento do setor 

da construção civil naquele país. Nos anos subsequentes, houve uma lenta recuperação 

nas exportações até 2013, quando nova tendência de queda é observada, desta vez, em 

função da grave crise econômica em que o Brasil mergulhava, com grande redução da 

atividade econômica em diversos segmentos da indústria nacional, inclusive, no setor de 

rochas ornamentais. 

Observa-se, ainda, que ao longo de 10 anos, há uma tendência de aumento 

das exportações de rochas processadas, com maior valor agregado, em detrimento das 

exportações de blocos graníticos sem qualquer tipo de beneficiamento. 

 

Gráfico 2. Evolução do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais no 

período de 2005 a 2015, em milhões de dólares.  

  

 

Fonte: ABIROCHAS, 2016. 
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Dados copilados por Montani (2014) apontam que o Brasil destacou-se, em 

2013, como o maior exportador de rochas ornamentais processadas para os Estados 

Unidos, com 926 mil toneladas, seguido por China, Turquia, Índia e Itália (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Maiores exportadores de rochas ornamentais para os EUA em 2013.  

 

Fonte: Montani, 2014. 

 

Os Estados Unidos é o principal consumidor de rochas ornamentais 

processadas brasileiras e, segundo dados da ABIROCHAS (1/2016) as exportações em 

2015, para este país ultrapassou a marca de 1 milhão de toneladas, gerando faturamento 

de 792,2 milhões de dólares, havendo variação positiva de 0,32% no faturamento e 

6,89% no volume físico. A participação das exportações brasileiras para os Estados 

Unidos da América, no total do faturamento e volume físico das exportações brasileiras 

de rochas, evoluiu respectivamente de 61,8% e 38,1%, em 2014, para 65,5% e 44,6% 

em 2015. 

A China é o segundo maior mercado consumidor de rochas brasileiras, no 

entanto, suas importações recuaram de forma expressiva pelo segundo ano consecutivo, 

somando cerca de 104,4 milhões de dólares (variação negativa de 27,73%, em relação a 

2014) e 568,4 mil toneladas (variação negativa de 27,87%, em relação a 2014).                     

A participação da China no total das exportações brasileiras de rochas, em 2015, foi de 

8,6% no faturamento e de 24,5% no volume físico (ABIROCHAS, 1/2016). 
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A Itália é o terceiro maior mercado para as exportações brasileiras de 

rochas, absorvendo um mix de produtos que inclui chapas de mármores e granitos, 

produtos de ardósia e quartzitos foliados, ainda que predomine o faturamento com 

rochas brutas carbonáticas (6,6% do total) e silicáticas (85%). Os preços pagos e a 

quantidade importada pela Itália permitem concluir que este país está novamente 

serrando rochas brasileiras, neste caso materiais exóticos, para atendimento de obras no 

mercado internacional, sobretudo, nos Estados Unidos da América. O parque italiano de 

serragem de chapas conta com quase 100 teares multifio operantes. Ao contrário dos 

Estados Unidos da América e China, é provável que as exportações para a Itália 

evoluam positivamente em 2016, pelo incremento da venda de blocos (ABIROCHAS, 

1/2016). 

Os principais dados quantitativos do setor de rochas ornamentais no Brasil 

em 2015 estão sumarizados na Tabela 6, abaixo: 

 

Tabela 6. Principais indicadores quantitativos do setor de rochas ornamentais em 2015.  

Principais Indicadores Quantitativos do Setor de Rochas Ornamentais 

1.200 variedades comercializadas 10 mil empresas na cadeia produtiva 

1.500 pedreiras ativas 120 mil empregos diretos 

400 empresas exportadoras  Exportações para mais de 100 países 

320 teares multifio em operação Consumo interno de 70,3 milhões de m
2
 

Saldo positivo na balança comercial de 

1,17 bilhões de dólares 

Capacidade de produção de 50 milhões 

de m
2
/ano 

Fonte: ABIROCHAS, 2016. 

 

3.4.3. Rochas Ornamentais na Paraíba 

O estado da Paraíba, assim como outros estados da região nordeste, 

apresenta condições geológicas propícias à prospecção e exploração de rochas 

ornamentais e de revestimento, em função da variedade dos tipos litológicos que 

ocorrem em seu território e de fatores geomorfológico-topográficos, que em geral, 

favorecem o acesso aos potenciais jazimentos. 

Recentemente, investimentos em pesquisa mineral revelaram novos 

conhecimentos sobre as reservas de rochas ornamentais no estado da Paraíba, 

destacando a existência de, no mínimo, 50 tipos diferentes de “granitos” cadastrados, os 

quais estão associados a ambientes geotectônicos favoráveis à gênese de materiais 

rochosos com grande aceitação no mercado nacional e internacional. 
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Atualmente, no estado da Paraíba estão sendo produzidos e, muitos deles 

exportados, os seguintes materiais com nomes comerciais já consagrados no setor: 

Sucuru, Juparaná Florença, Green Space, Preto São Marcos, Caramelo Picuí, Róseo 

Picuí, Branco Floral, Cinza Taperoá, Amarelo Cabaça, Branca Saara, Rosa Goitie, além 

dos tipos pegmatíticos detalhados neste trabalho: Branco, Golden e Capuccino, 

comercializados pela Fuji Granitos S/A. 

As rochas pré-cambrianas constituem 80% do território do estado da 

Paraíba, proporcionando um ambiente propício aos afloramentos de rochas ígneas e/ou 

metamórficas que, potencialmente, podem ser exploradas como rochas ornamentais. 

O arcabouço geológico-tectônico paraibano está incluído na Província 

Borborema, de idade meso a neoproterozóica, estando representado no estado da 

Paraíba pelos domínios geotectônicos: Subprovíncia Rio Grande do Norte,  

Subprovíncia  Transversal e  uma  pequena  porção  da  Faixa Orós-Jaguaribe, com 

ocorrência de tipos litológicos com possíveis características ornamentais. 

A vocação mineral do estado da Paraíba para rochas ornamentais e de 

revestimento é notória e, os dados relativos das reservas minerais (medida, indicada, 

inferida e lavrada) contidos no Anuário Mineral Brasileiro 2010 (DNPM, 2015) 

confirmam a importância e a potencialidade extrativa deste setor da economia mineral 

paraibana (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Reservas de rochas ornamentais no estado da Paraíba em 2009.  

Classe/Sustância 

(Não-Metálicas) 

Reservas (em Toneladas) 

Medida Indicada Inferida Lavrável 

Rochas Ornamentais 

(Outras) 

17.258.085 - - - 

Rochas Ornamentais 

(Granitos) 

464.860.263 74.291.023 34.863.422 90.476.833 

Rochas Ornamentais 

(Mármore) 

1.419.447.114 528.130.405 989.238.827 860.264.222 

Fonte: DNPM, 2015. 

 

O estado da Paraíba ocupa a 5ª posição no ranking nacional dos 

exportadores de rochas ornamentais brutas, vindo atrás do Ceará, Bahia, Minas Gerais e 

Espírito Santo. Os municípios de Várzea, Pedra Lavrada e Campina Grande têm grande 

importância estadual na produção, extração e beneficiamento destes bens minerais. 

 



72 
 

 
 

Segundo dados do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas 

Ornamentais (CENTROROCHAS, 2016) o estado da Paraíba exportou somente no 

primeiro semestre de 2015, aproximadamente 2.513 toneladas de rochas silicáticas 

brutas (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Principais estados exportadores de rochas silicáticas brutas, janeiro a junho de 2015. 

 

Fonte: CENTROROCHAS, 2016. 

 

Com relação às rochas graníticas manufaturadas exportadas, o estado do 

Espírito Santo destaca-se com 426.968 toneladas, valor não plotado no Gráfico 5 devido 

à discrepância em relação aos demais estados brasileiros. Segundo dados do 

CENTROROCHAS (2016), o estado da Paraíba posiciona-se em 6º lugar com 1.291 

toneladas de granitos beneficiados e exportados, principalmente, sob a forma de chapas 

e ladrilhos, somente no primeiro semestre de 2015 (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Principais estados exportadores de rochas graníticas manufaturadas, janeiro a junho de 

2015. 

 

 

Fonte: CENTROROCHAS, 2016. 

 

Em 2015, as exportações paraibanas totalizaram 5.700 toneladas de granitos 

e 2.600 toneladas de outros tipos rochosos, atingindo um faturamento anual de                   

8,3 milhões de dólares, segundo a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba 

(FIEPB, 2016).  Estes dados mostram que apesar da grave crise econômica que o Brasil 

enfrenta nos últimos anos, o setor de rochas ornamentais na Paraíba cresceu 13,03% em 

2015, quando comparados ao ano de 2014, ressaltando a importância desta atividade 

mineira no desempenho da economia paraibana. 
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4. CONTEXTO GEOLÓGICO 

4.1. Contexto Geológico Regional 

O estado da Paraíba tem aproximadamente 80% de seu território formado 

por rochas pré-cambrianas, sendo o restante complementado por bacias sedimentares 

fanerozóicas, rochas vulcânicas cretáceas, coberturas plataformais paleógenas/neógenas 

e formações quaternárias.  

As rochas estudadas são oriundas da Faixa Seridó, que é um dos vários 

segmentos crustais que compõem a Província Borborema, que por sua vez, corresponde 

a porção nordeste da Plataforma Sul-Americana englobando uma grande área com mais 

de 450.000km
2
. 

 

4.1.1. Província Borborema 

A Província Borborema localiza-se no Nordeste Brasileiro, abrangendo  os 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

porção norte da Bahia. Atualmente é responsável por 10% da produção nacional de 

granitos ornamentais.  

Inicialmente definida por Almeida et al. (1977) a Província Borborema é 

delimitada ao sul pelo Cráton São Francisco, a oeste pela Bacia do Parnaíba, sendo que 

a norte e a leste a província encontra-se recoberta pelos depósitos sedimentares das 

bacias costeiras. Apresenta como características principais: extensas zonas de 

cisalhamento, intensa deformação vinculada ao Ciclo Brasiliano e forte plutonismo 

granítico. 

A Província Borborema é considerada como parte integrante do extenso 

sistema orogênico Brasiliano/Pan-Africano gerado pela convergência dos crátons 

Amazônico, São Luiz-Oeste Africano e São Francisco-Congo durante o 

Neoproterozóico e responsável pelo amálgama do Gondwana Ocidental. A província é 

formada por um conjunto de grandes segmentos crustais, geralmente limitados por 

extensas zonas de cisalhamento preferencialmente transcorrentes, os quais comportam 

variadas rochas do embasamento paleoproterozóico (com núcleos arqueanos 

preservados), rochas supracrustais meso a neoproterozóicas e granitóides 

neoproterozóicos (VAN SCHMUS et al., 1995; OSAKO et al., 2011). 

A evolução dos conhecimentos a cerca da geotectônica da Província 

Borborema teve a contribuição de diversos autores que sugeriram várias subdivisões 

internas, conforme descrito brevemente a seguir.  
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A primeira compartimentação tectônica da Província Borborema coube a 

Almeida et al. (1977) que em seu modelo incluiu faixas, sistemas de dobramentos              

(ou cinturões metamórficos), separados por maciços medianos e zonas geoanticlinais de 

natureza gnáissico-migmatítico-granítica, que abrigariam em seu interior faixas de 

rochas supracrustais (Figura 19A). Os sistemas de dobramentos foram considerados de 

evolução monocíclica e relacionados ao evento Brasiliano, enquanto que o 

embasamento arqueano/paleoproterozóico teria evolução policíclica. 

Em trabalhos realizados na Faixa Seridó, Jardim de Sá (1994) propõem uma 

evolução policíclica também para as outras faixas dobradas da Província Borborema 

(Figura 19B), através da atuação de uma tectônica tangencial Paleoproterozóica 

correlacionada ao Ciclo Transamazônico (2,0-1,8Ga) e posterior retrabalhamento 

transcorrente no Ciclo Brasiliano (0,75-0,57Ga). 

Alguns autores, baseando-se em datações de granitóides intrusivos em 

sistemas de dobramentos e em supracrustais no Domínio Pernambuco-Alagoas cujas 

idades variam entre 1,0 e 0,92 Ga propuseram a atuação de mais um evento orogênico 

na Província Borborema, denominado evento Cariris Velhos (SANTOS, 1995;                    

SANTOS et al., 2010). 

Santos (1998) tendo como base a tectônica acrescionária, sugere uma nova 

compartimentação geotectônica para a Província Borborema (Figura 19C), dividindo-a 

em domínios e terrenos tectonoestratigráficos, cuja colagem teria ocorrido durante o 

evento Cariris Velhos (de idade Greenvilliana) e Brasiliano/Pan-Africano.  

Outros autores (BITTAR, 1998; BRITO NEVES et al., 2000, 2003) 

sugerem que na Província Borborema teria ocorrido apenas dois eventos orogênicos 

tectonotermais, um no Paleoproterozóico (Orogenia Transamazônica) e outro no fim do 

Neoproterozóico (Orogenia Brasiliana), porém, com a tafrogênese Cariris Velhos entre 

os dois eventos. 
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Figura 19. Evolução do conhecimento da Província Borborema. A) Faixas dobradas e 

maciços na Província Borborema, segundo Almeida et al. (1977); B) Regiões da Província 

Borborema com evolução monocíclica ou policíclica, e delimitação em subprovíncias ou 

domínios estruturais, segundo Jardim de Sá et al. (1987), Caby et al. (1991) entre outros, 

representado em Jardim de Sá (1994); C) Compartimentação da Província Borborema em 

domínios e terrenos tectono-estratigráficos, segundo Santos (1998, 2000). 

 

 

Fonte: Cruz, 2014. 
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Outro modelo aceito para a subdivisão interna da Província Borborema 

compilado de vários autores (VAN SCHMUS et al., 1995 e 2008;                                   

BRITO NEVES et al., 2000; SANTOS et al., 2000 e 2010), baseado no mosaico 

geoestrutural e em dados geocronológicos de rochas oriundas da Província Borborema, 

sugere dividi-la em três zonas ou subprovíncias: Zona Setentrional (que inclui os 

domínios Médio-Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do Norte); Zona Transversal ou 

Central (que inclui os domínios ou terrenos Piancó-Alto Brígida, Alto Pajeú, Alto 

Moxotó e Rio Capibaribe); e Zona Externa ou Meridional, (que inclui o Domínio 

Pernambuco-Alagoas e as Faixas Riacho do Pontal e Sergipana). As três subprovíncias 

são delimitadas por duas megaestruturas de direção E-W, os lineamentos Patos (norte) e 

Pernambuco (sul) (Figura 20). 

 

Figura 20. Compartimentação em domínios geotectônicos da Província Borborema.  

 

Fonte: Cruz, 2014. 
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4.1.2. Domínio Rio Grande do Norte 

Cerca de 50% da geologia do estado da Paraíba, ocorre no Domínio Rio 

Grande do Norte, que faz parte da Zona Setentrional da Província Borborema               

(Figura 21) que é formado pelos terrenos Rio Piranhas, Seridó (também denominado 

Faixa de Dobramentos Seridó), Granjeiro e São José do Campestre, sendo limitado a 

oeste pela Zona de Cisalhamento Portalegre e a sul pelo Lineamento Patos                       

(VAN SCHMUS et al., 1995 e 2008; BRITO NEVES et al., 2000; SANTOS et al., 

2000 e 2010). 

O Domínio Rio Grande do Norte é caracterizado por um cinturão 

neoproterozóico central, a Faixa Seridó, ladeado por blocos de rochas 

paleoproterozóicas, que representam remanescentes de antigas faixas móveis 

transamazônicas envolvendo núcleos arqueanos, ainda preservados em alguns desses 

blocos.  

Apesar do cisalhamento transcorrente ser dominante, sobretudo na sua parte 

central, o Domínio Rio Grande do Norte foi afetado por um evento colisional cedo-

Brasiliano, com transporte tectônico para oeste-noroeste sendo as zonas de cisalhamento 

transcorrentes, muitas vezes, antigas superfícies de empurrão. (HACKSPACHER & 

DANTAS, 1997). 

No Domínio Rio Grande do Norte a movimentação das superfícies 

transcorrentes, em geral, é dextral, com um modelo en échelon similar ao da Faixa 

Orós-Jaguaribe, parecendo que esse evento é o mesmo que afetou aquela faixa 

mesoproterozóica. 

Jardim de Sá et al. (1997) consideram que os terrenos Rio Piranhas e Seridó 

fazem parte de um único terreno, a denominada Faixa Seridó, levando em conta as 

relações de inconformidade estratigráfica normais entre cobertura e o embasamento que 

estão preservadas entre as supracrustais Seridó e os complexos gnáissicos do Terreno 

Rio Piranhas. 

O limite entre a Faixa Seridó e o Terreno Granjeiro é supostamente uma 

zona de cisalhamento contracional cedo-Brasiliana, fortemente dobrada pelo feixe de 

zonas de cisalhamento transcorrentes NNE-SSW da Faixa Seridó. Por sua vez, o limite 

entre a Faixa Seridó e o Terreno São José do Campestre é a Zona de Cisalhamento 

Picuí-João Câmara, de cinemática transcorrente dextral. 
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Figura 21. Mapa geológico do Domínio Rio Grande do Norte no estado da Paraíba. 

 

Fonte: Santos et al, 2002. 

 

4.1.3. Faixa Seridó 

A Faixa Seridó (FSe) (JARDIM DE SÁ, 1994) localiza-se na porção centro-

leste da Província Borborema (ALMEIDA et al, 1977), inclui grande parte das 

Províncias Pegmatítica da Borborema (SCORZA, 1944), Scheelitífera do Seridó      

(LIMA et al, 1980) e Aurífera (SILVA & LEGRAND, 1996), além de depósitos de 

ferro e barita, entre outros, constituindo importante província metalogenética do 

Nordeste do Brasil. 

A Faixa Seridó constitui um importante segmento crustal da Província 

Borborema e apresenta-se alongada com direção preferencial NE-SW, correspondendo a 

uma sequência rochosa metavulcanossedimentar denominada Grupo Seridó, que 

repousa discordantemente sobre um embasamento gnáissico-granítico-migmatítico 

paleoproterozóico designado Complexo Caicó. 
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As rochas do Complexo Caicó correspondem a ortognaisses tonalíticos-

granodiorítico, ortognaisses maciços e migmatitos, com intercalações de rochas 

metamáficas e metaultramáficas, de formações ferríferas bandadas (BIFs) e mármores, 

interpretadas como suítes magmáticas de arco magmático transamazônico com idades 

entre 2,3 e 2,15 Ga (JARDIM DE SÁ, 1994; FERREIRA, 1997; SANTOS et al., 1999; 

FERREIRA & SANTOS, 2000; ANGELIM et al., 2001). 

O Grupo Seridó é constituído por rochas metassedimentares de natureza 

plataformal marinha e turbidítica profunda com metarmorfismo variando do fácies xisto 

verde a anfibolito alto, em regime de pressões intermediárias com gradiente 

metamórfico aumentando no sentido de oeste para leste da faixa (FERREIRA & 

SANTOS, 2000). 

A unidade basal do Grupo Seridó é a Formação Jucurutu representada por 

paragnaisses a biotita, biotita-hornblenda, gnaisses epidotíferos e rochas cálcio-

silicáticas, com pequenas contribuições de rochas vulcânicas máficas e extensivas 

intercalações de mármores, sugerindo um ambiente plataformal carbonático de margem 

passiva (SANTOS et al., 2002). 

A Formação Equador é constituída de quartzitos puros, micáceos ou 

feldspáticos, ortoquartzitos, com intercalações de metagrauvacas, formações ferríferas e 

metaconglomerados monomíticos e polimíticos (Formação Parelhas de EBERT, 1970) 

sobre a qual repousa no topo a Formação Seridó (LIMA et al., 1980; FERREIRA & 

SANTOS, 2000). Há registros de marcas de onda e estratificação cruzada em micro e 

meso escala nos quartzitos da Formação Equador (ARCANJO & SALIM, 1986). 

A Formação Seridó é dominantemente metapelítica, representada por biotita 

xistos com granada, cordierita e/ou sillimanita e delgadas intercalações de rochas cálcio-

silicáticas, mármores e anfibolitos. No contexto evolutivo da Faixa Seridó, a Formação 

Seridó representaria as fases marinhas da bacia, com sedimentação em depósitos de 

talude, alimentados por correntes de turbidez, sem mudanças composicionais 

significativas e características de ambientes marinhos profundos com proveniência de 

material que reflete a composição de crosta superior (FERREIRA & SANTOS, 2000;                

SANTOS et al., 2002). 
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Van Schmus et al. (2003) obtiveram idade de 650 Ma pelo método U-Pb em 

zircões de metassedimentos da Formação Seridó. Como a deformação e o 

metamorfismo da Faixa Seridó ocorreram durante o Ciclo Brasiliano (600 Ma), estes 

autores sugerem o intervalo de 610-650 Ma para a deposição dos sedimentos do Grupo 

Seridó. 

Na Faixa Seridó são encontradas duas extensas suítes de rochas graníticas, 

bem como centenas de corpos de pegmatitos graníticos. A Suíte Intrusiva Itaporanga, 

que reúne granitos, monzogranitos, dioritos e granodioritos grosseiros a porfiríticos 

calcioalcalinos de médio a alto potássio, com idades U-Pb de 579 a 555 Ma           

(ANGELIM et al., 2004). E uma segunda suíte granítica, ainda sem denominação 

formal, que compreende corpos de dimensões variadas com leucogranitos 

peraluminosos grossos a porfiríticos, compostos essencialmente por quartzo, feldspato, 

muscovita e granadas e com padrões atípicos de elementos terras-raras. São rochas com 

idade U-Pb em monazita de 528 ± 12 Ma (BAUMGARTNER et al., 2006). 

Na porção Centro-Sul da Faixa Seridó, Ferreira (1997) e Angelim et al. 

(2004) individualizaram duas unidades litoestratigráficas distintas, quais sejam o 

Complexo ou Formação Serra dos Quintos, desmembrada da Formação Jucurutu, e a 

Suíte Intrusiva Várzea Alegre, desmembrada do Complexo Caicó (ANGELIM et al., 

2004). 

A Formação Serra dos Quintos é representada por biotita gnaisses, biotita-

granada xistos, biotita e/ou hornblenda xistos, gnaisses quarzto-feldspáticos e BIF's, 

com intercalações de mármores e de rochas ortoderivadas metamáficas e 

metaultramáficas. A Suíte Várzea Alegre reúne ortognaisses tonalíticos-granodioríticos 

e migmatitos com idade U - Pb SHRIMP de 2,19 ± 7Ga (ANGELIM et al, 2004). 

As unidades litoestratigráficas que constituem a Faixa Seridó estão 

representadas na Tabela 8. 
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 Tabela 8. Unidades litoestratigráficas da Faixa Seridó.  

Unidade Litoestratigráfica Litologia 

 

 

 

Grupo 

Seridó 

Formação Seridó granada-biotita xisto, calcário cristalino, 

quartzito  e rocha cálcio-silicática. 

 

Formação Equador 

muscovita quartzito, metaconglomerado 

ortoquartzitos, metagrauvacas, formações 

ferríferas,metaconglomerados monomíticos 

e polimíticos. 

 

Formação Jucurutu 

biotita-hornblenda gnaisse, biotita gnaisse, 

epidotognaisse cálcio-silicático, muscovita 

quartzito e calcário. 

 

Formação Serra dos 

Quintos 

biotita gnaisse, biotita e/ou hornblenda 

xisto, muscovita-biotita gnaisse, calcário 

cristalino, quartzito, quartzito ferruginoso, 

anfibolitos e rochas ortoderivadas. 

 

Complexo Caicó 

ortognaisses tonalíticos-granodiorítico, 

ortognaisses, migmatitos, metamáficas, 

metaultramáficas, formações ferríferas 

bandadas e mármores. 
Fonte: Santos, 2002. 

 

 

4.1.4. Depósitos Minerais da Faixa Seridó 

A complexa configuração geotectônica da Faixa Seridó propiciou a 

formação de importantes depósitos minerais, merecendo destaque as mineralizações de 

sheelita, ouro e as relacionadas aos pegmatitos, sendo esta última sumariamente 

abordada a seguir: 

 

4.1.4.1. Província Pegmatítica 

A Província Pegmatítica é constituída por mais de quatrocentos corpos 

mineralizados em tantalita/columbita e berilo, além de cassiterita, turmalina, água-

marinha, espodumênio, mica, feldspato, quartzo e caulim (SILVA & DANTAS, 1997). 

Esses pegmatitos foram intensamente explorados para minerais estratégicos 

durante as Guerras Mundiais e foram classificados por Johnson (1945) como: 

 

i) Pegmatitos homogêneos, geralmente estéreis, tabulares ou dômicos, dominados por 

quartzo, feldspato e micas regularmente distribuídos, em contato brusco com as rochas 

encaixantes; 
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ii) Pegmatitos heterogêneos, lenticulares, arredondados ou em formas de disco 

achatado, os quais apresentam uma estrutura zonada em quatro zonas distintas: 

• Zona I – com espessura geralmente inferior a 1m, caracterizada pela abundância da 

muscovita em placas, associada principalmente a quartzo e a algum feldspato, com 

cristalização em forma de pente, e a minerais acessórios mais comuns, como afrisita, 

cassiterita e granada; 

• Zona II – de maior volume e constituída essencialmente de quartzo e feldspato com 

intercrescimentos gráficos frequentes; 

• Zona III externa – marcando a passagem gradual com a zona anterior, apresentando 

turmalina e granada; 

• Zona III interna – caracterizada pelo microclínio pertítico em cristais gigantes, onde se 

encontra minerais de berilo, tantalita, espodumênio e outros; 

• Zona IV – constituída por um núcleo de quartzo maciço de cores variadas (róseo, 

hialino, leitoso, cinza, azul, etc.), regular ou irregular em relação ao corpo de pegmatito; 

 

iii) Pegmatitos mistos, intermediários entre os dois tipos anteriores, com bolsões de 

quartzo isolados, em vez de núcleo bem individualizado, e com mineralização 

disseminada. 

 

Nos pegmatitos heterogêneos e mistos, frequentemente se observa processo 

de albitização (cleavelandita) acompanhada por formação de micas, bem como a 

mineralização de Sn e Li; enquanto a turmalinização ocorre numa faixa de alguns 

centímetros de espessura, no contato com as encaixantes. 

A grande maioria dos pegmatitos da província é mineralizada em tantalita, 

columbita e berilo. Essa associação (Nb-Ta-Be) é também encontrada nos pegmatitos 

onde domina a paragênese espodumênio-cassiterita (Li-Sn), o que permite classificar a 

província como essencialmente tantalífera-berilífera. 

Outras características da Província Pegmatítica são as ocorrências de 

bismuto nativo (bismutinita) e a presença de gemas como turmalinas e águas-marinhas. 

A distribuição dos corpos de pegmatitos em razão do seu conteúdo mineral 

(Figura 22) permite individualizar, na porção central da província, um núcleo central, 

onde predominam as paragêneses com Ta-Be. 
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A gênese dos pegmatitos é relacionada às intrusões graníticas alcalinas, tardi 

a pós-tectônicas, e à atividade pneumatolítico-hidrotermal que envolve essas intrusões 

datadas em 555 Ma (SILVA & DANTAS, 1997). 

Neste contexto a área de estudo localizada na Figura 22, insere-se no Grupo 

Seridó, constituído essencialmente por rochas xistosas, quartzíticas e gnáissicas de 

idade Neoproterozóica, com mineralizações predominantes de Ta e Nb relacionadas aos 

pegmatitos aflorantes na área em estudo. 
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 Figura 22. (A) Mapa geológico da Província Pegmatítica de Seridó e (B) Distribuição das mineralizações relacionadas aos pegmatitos.   

 

Fonte: adaptado de Silva & Dantas, 1997.

A B
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4.2. Contexto Geológico Local 

4.2.1. Geologia do Município de Pedra Lavrada 

As rochas pegmatíticas Branco, Capuccino e Golden objeto deste estudo são 

provenientes dos “Granitóides de Quimismo Indiscriminado”, e podem ser 

correlacionados aos granitos da Suíte Intrusiva Itaporanga, com idades U - Pb entre             

571 e 555 Ma definidas por Angelim et al. (2004) em função de suas características 

petrográficas, modo de ocorrência e proximidade espacial. 

O mapa geológico do município de Pedra Lavrada (Figura 23) elaborado por 

Beltrão (2005) descreve as unidades litoestratigráficas, da base para o topo: 

 

- O Paleoproterozóico é representado pela Suíte Intrusiva Várzea Alegre, 

desmembrada do Complexo Caicó (ANGELIM et al., 2004) e reúne ortognaisses 

tonalíticos-granodioríticos e migmatitos com idade U - Pb de 2,19 ± 7Ga; 

 

- O Neoproterozóico é composto pela Formação Seridó, constituída por biotita xistos 

com granada, clorita-sericita xisto, cordierita e/ou sillimanita, cálcio-silicáticas, 

mármores e anfibolitos, com idades obtidas em zircões por U-Pb de 650 Ma               

(VAN SCHMUS et al., 2003); no Neoproterozóico ocorre ainda duas suítes graníticas:         

a primeira Suíte Peraluminosa, representada por granada-muscovita-biotita leucogranito 

com feições migmatíticas e, uma segunda suíte, formada por Granitóides de Quimismo 

Indiscriminado, com idades entre 571 Ma e 555 Ma em U - Pb; 

 

- O Cenozóico é representado pela Formação Campos Novos, composta por argilitos e 

arenitos. 
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Figura 23. Mapa geológico do município de Pedra Lavrada e suas unidades litoestratigráficas. 

 

Fonte: Beltrão, 2005. 

 

4.2.2. Economia Mineral do Município de Pedra Lavrada 

A economia mineral do município de Pedra Lavrada está diretamente 

relacionada ao extrativismo mineiro, uma vez que, em seu território são encontrados 

grande diversidade de bens minerais, principalmente, não-metálicos. Dentre as 

substâncias com áreas requeridas para pesquisa mineral junto ao DNPM (2015) 

destacam-se: tantalita, columbita, scheelita, berilo, caulim, calcário, calcedônia, 

bentonita, mica, feldspato, albita, quartzo róseo, quartzo branco, granitos ornamentais, 

urânio, entre outros.  

Área  de estudo 
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Atualmente, existe uma preocupação quanto ao levantamento das reservas 

minerais existentes, pois, dados preliminares indicam que tais reservas minerais foram 

demasiadamente subestimadas no passado resultando na busca por áreas de pesquisa por 

empresas mineradoras de grande porte, incrementando a pesquisa mineral no município. 
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5. ANÁLISE PETROGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos estudos petrográficos 

realizados, e em cada item destacado são feitos comentários e discussões buscando 

enfatizar os principais aspectos petrográficos identificados nas rochas em estudo. 

A determinação da composição mineralógica modal foi realizada através da 

técnica de contagem de pontos em seções delgadas com auxílio do microscópio 

petrográfico, perfazendo cerca de 2.200 pontos analisados em nove lâminas estudadas, 

complementada pela análise visual macroscópica dos minerais observáveis em placa 

polida.  

Nesta análise foram identificados e quantificados percentualmente, em cada 

uma das variedades pegmatíticas, os seguintes minerais: quartzo, plagioclásio, 

muscovita, microclina, granada, sericita, biotita e opacos (Gráfico 6). 

Os três tipos rochosos analisados apresentam mineralogia bastante similar, 

formada essencialmente por quartzo, plagioclásio (albita), muscovita, microclina e 

granada (almandina), e em quantidade acessória, com teores inferiores a 5%, ocorrem 

minerais de sericita, biotita e opacos.  

Algumas pequenas variações locais em relação a ocorrência dos minerais 

acessórios podem ser observadas. O pegmatito Branco apresenta sericita, biotita e 

opacos; o pegmatito Capuccino ocorre apenas minerais opacos, não sendo registrada a 

presença de sericita e de biotita; e no pegmatito Golden não há biotita, somente sericita 

e opacos; 
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Gráfico 6. Composição mineralógica das rochas pegmatíticas estudadas. 

 

Fonte:autor.



91 
 

 
 

5.1. Petrografia do Pegmatito Branco 

Descrição Macroscópica 

Para a realização da descrição utilizou-se uma placa polida com dimensões 

de 20cm x 10cm x 2,5cm (Figura 24). Trata-se de uma rocha pegmatítica leucocrática 

com coloração predominamente branca, exibindo textura holocristalina, porfirítica, com 

tamanho dos cristais variando entre 1,0mm a 80,0mm e granulação média a muito 

grossa. Apresenta aspecto maciço e isotrópico, com presença de fraturamentos dispersos 

por toda a massa rochosa. A mineralogia essencial é formada por plagioclásio (35%), 

quartzo (30%), microclina (15%), muscovita (14%), granada (3%) e, de forma 

acessória, ocorrem a sericita (1%), a biotita (1%) e minerais opacos (1%). 

 

Figura 24. Placa polida (20cm x 10cm x 2,5cm) do pegmatito Branco. 

 

Fonte: autor. 

 

Cerca de 10% dos minerais de muscovita apresentam iridescência 

observáveis na superfície da placa polida. Também, no pegmatito Branco, mesmo com a 

aplicação da resina epóxi, observam-se cavidades (milimétricas a centimétricas) na 

chapa polida com evidente desplacamento lamelar, marcando os planos de clivagem da 

muscovita. Não há sinais de processo de alteração hidrotermal nos minerais à vista 

desarmada. 
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Descrição Microscópica 

Ao microscópio, os cristais de plagioclásio ocorrem, geralmente, na forma 

subédrica, podendo ser euédrico, e hábito colunar ou tabular. Exibem dimensões que, 

em média, chegam a 2,0mm, aproximadamente. Os contatos com os demais minerais, 

em geral, são côncavos-convexos (64%) (Figura 25C), podendo ser planos (28%) em 

locais pontuais da lâmina (Figura 25B). Possui fraturas inter e intragrãos, não 

preenchidas, além de apresentar processo de alteração (Figura 25A). Localmente 

ocorrem fraturas preenchidas por sericita ou biotita. A alteração do plagioclásio pode 

ser considerada como moderada. 

Os grãos de quartzo apresentam forma anédrica e subédrica, com extinção 

ondulante bem marcada. A maioria dos seus contatos minerais são côncavos/convexos, 

ocorrendo também serrilhados ou planos. Os cristais de quartzo medem, 

aproximadamente 2,1mm (Figura 25B e 25C). Possui fraturas intergrãos e intragrãos, 

em geral, não preenchidas. 

O feldspato potássico está representado pela microclina que exibe formas 

subédrica a euédrica e hábito tabular. Suas medidas são, em média, 1,9mm podendo 

chegar a 3,0mm (Figura 25D). Os contatos com outros minerais são, em sua maioria, 

planos. Ocorre associado ao plagioclásio, com presença de pertita e antipertita.  

A muscovita está dispersa na lâmina ou, por vezes, ocorre localmente 

aglomerada. Possui forma euédrica. Exibe dimensões médias em torno de 0,5mm.         

O contato entre os demais minerais é do tipo plano (Figura 25E). Não possui 

microfissuras, mas apresenta alteração incipiente. 

Os cristais de granada ocorrem com formas subédrica e euédrica, e hábito 

granular. Seus contatos são côncavo/convexo e planos. Apresentam fraturas intergrãos 

não preenchidas. Associa-se a muscovita e aos minerais opacos (Figura 25F).  

A sericita ocorre como produto de alteração do plagioclásio ou da 

muscovita e são cristais muito pequenos (Figura 25G).  

Os minerais de biotita ocorrem localmente, podendo preencher fraturas e 

exibem hábito lamelar (Figura 25A).  
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Os minerais opacos apresentam-se sob a forma anédrica. Estão espalhados 

por toda a seção delgada, ou em aglomerados locais associados à muscovita                   

(Figura 25H) e granada. Ocorrem em planos de clivagens, provavelmente resultado da 

alteração da biotita e da granada. 

O grau de microfissuramento mineral é elevado, predominando o tipo 

intergrãos não preenchidos (79%), com 0,63 microfissuras por mm
2
. A alteração 

mineral é incipiente, nos minerais de muscovita e granada; e moderada nos minerais de 

granada. 

Os contatos entre os grãos minerais são do tipo côncavo-convexo (64%), 

com densidade de contatos da ordem de 2,0 por mm
2 
(ver Tabela 9). 
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Figura 25. Fotomicrografias do pegmatito Branco exibindo: A) cristal de 

plagioclásio (Pl) com intercrescimento, de sericita (Ser), associado a quartzo (Qz) e 

biotita (Bt), a luz ortoscópica; B) contato plano entre o plagioclásio (Pl) e o quartzo 

(Qz); C) contato côncavo/convexo entre o plagioclásio (Pl) e o quartzo (Qz), a luz 

ortoscópica; D) quartzo (Qz) intercrescido em microclina (Mc), a luz ortoscópica;  

E) muscovita associada a quartzo (Qz) e plagioclásio (Pl), a luz ortoscópica;           

F) granada associada a muscovita (Msc), ao quartzo (Qz) e plagioclásio (Pl), a luz 

natural; G) sericita (Ser) preenchendo microfissuras em plagioclásio (Pl), a luz 

ortoscópica; H) mineral opaco (Op) associado a muscovita (Msc), a luz natural. 

 

 

Fonte: autor. 
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5.2. Petrografia do Pegmatito Capuccino 

Descrição Macroscópica 

Para proceder esta descrição utilizou-se uma placa polida com dimensões de 

20cm x 10cm x 2,5cm (Figura 26). Trata-se de uma rocha pegmatítica mesocrática com 

coloração acinzentada, com textura holocristalina, inequigranular, com tamanho dos 

cristais variando de 1,0mm a 30,0mm, com média de 18mm, e granulação fina a grossa. 

A rocha apresenta aspecto maciço e isotrópico, com presença de produtos de alteração 

hidrotermal ferruginosa, provavelmente, oriunda da granada. A mineralogia essencial 

compõe-se de quartzo (30%), plagioclásio (30%), muscovita (15%), microclina (14%), 

granada (10%) e, em quantidade acessória, ocorrem minerais opacos (1%).  

 

Figura 26. Placa polida (20cm x 10cm x 2,5cm) do pegmatito Capuccino. 

 

Fonte: autor 

 

Alguns minerais milimétricos de muscovita apresentam leve iridescência, 

quando observados em chapa polida. Mesmo com a aplicação da resina epóxi, 

observam-se pequenas cavidades na chapa polida provocados pelo desplacamento 

(orientados segundo seus planos de clivagem de minerais de muscovita) durante o 

processo de polimento. Ainda é possível observar a presença de cristais milimétricos de 

granada, de cor alaranjada, inclusa na matriz quartzo-feldspática em algumas porções da 

placa polida. 
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Descrição Microscópica 

Em lâmina, os cristais de quartzo apresentam forma anédrica e extinção 

ondulante, com contatos côncavos/convexos em sua maioria, podendo ocorrer também 

contatos serrilhados, quando em contato com o plagioclásio e contatos planos com a 

muscovita. Os cristais variam de 0,03mm até 4,0mm, porém, a maioria dos cristais têm 

aproximadamente 0,6mm. Exibe fraturas intergrãos e intragrãos, não preenchidas             

(Figura 27A e 27B). Frequentemente ocorrem plagioclásios intercrescidos no quartzo                  

(Figura 27D). 

O plagioclásio ocorre geralmente na forma subédrica a anédrica e hábito 

colunar ou tabular. Exibe dimensões que podem ultrapassar 1,0cm. O contato entre os 

demais minerais, geralmente, é plano, entretanto, pode ser côncavo/convexo ou 

serrilhado. (Figura 27C).  

A muscovita está dispersa em toda a lâmina (Figura 27E), apresenta-se na 

forma cristais lamelares euédricos. Exibe dimensões entre 0,1mm até 2,0mm                   

(Figura 27F). O contato entre os demais minerais é do tipo plano. Não possui 

microfissuras, mas apresenta alteração, resultando na formação de minerais opacos. 

O feldspato potássico ocorre sob a forma de cristais de microclina nas 

formas subédrica a anédrica, e hábito tabular. Mede cerca de 0,2mm em média, podendo 

chegar a 1,0mm (Figura 27G). Os contatos com os demais minerais são planos e 

serrilhados. Ocorre associado ao plagioclásio, com presença de pertita e antipertita. 

A granada ocorre de forma dispersa na lâmina com forma euédrica e hábito 

granular. Apresentam-se fraturadas podendo alterar para óxido de ferro, preenchendo 

fraturas próximas. Associa-se a muscovita e a opacos (Figura 27H).  

Os minerais opacos apresentam-se sob a forma anédrica e estão espalhados 

por toda a seção delgada, ou em aglomerados locais associados a muscovita e granada. 

A rocha apresenta elevado grau de microfissuramento mineral, prevalecendo 

o tipo intergrãos não preenchidas (69%), e 1,11 microfissuras por mm
2
; o grau de 

alteração mineral é considerado moderado nos plagioclásios e muscovitas e, incipiente, 

nos minerais de granada. Os contatos entre os minerais são, predominantemente, do tipo 

côncavo/convexo (72%), com densidade de 2,9 por mm
2 

(ver Tabela 9).  
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Figura 27. Fotomicrografias do pegmatito Capuccino mostrando:                   

A) minerais de quartzo (Qz), muscovita (Msc) e granada (Grt) exibindo 

textura inequigranular, a luz natural; B) minerais de quartzo (Qz), muscovita 

(Msc) e granada (Grt), a luz ortoscópica, com presença de plagioclásio (Pl); 

C) mostra o contato entre cristais de quartzo (Qz) e plagioclásio (Pl), 

apresentando fraturas, a luz ortoscópica; D) plagioclásio (Pl) intercrescido no 

quartzo (Qz), o qual apresenta contato côncavo/convexo com a muscovita 

(Msc), a luz ortoscópica; E) demonstra muscovitas (Msc) dispersas em 

lâmina, associado ao quartzo (Qz), a luz ortoscópica; F) a muscovita (Msc) 

está associada ao plagioclásio (Pl), a luz natural; G) presença de microclina 

(Mc) associada ao plagioclásio (Pl); H) granadas (Grt) associadas a 

muscovita(Msc).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 
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5.3. Petrografia do Pegmatito Golden 

Descrição Macroscópica 

Na execução da descrição utilizou-se uma placa polida com dimensões de 

20cm x 10cm x 2,5cm. (Figura 28). Trata-se de um pegmatito mesocrático, com 

coloração avermelhada, exibindo textura holocristalina, inequigranular e granulação 

média a grossa, com cristais variando entre 1,0mm a 20,0mm de tamanho, em média. 

Sua mineralogia é constituída essencialmente de plagioclásio (33%), quartzo 

(25%), microclina (20%), muscovita (10%), granada (10%), e como minerais 

acessórios, sericita (1%) e opacos (1%).  

 

Figura 28. Placa polida (20cm x 10cm x 2,5cm) do pegmatito Golden 

 

Fonte: autor 

 

A rocha é isotrópica e maciça, exibindo pequenos fraturamentos. Sua 

tonalidade avermelhada é resultado da alteração ferruginosa, provavelmente, causada 

por hidrotermalismo que atuou nos minerais de granada. 
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Descrição Microscópica 

Em lâmina, os cristais de plagioclásio ocorrem geralmente na forma 

subédrica e euédrico, com hábito tabular. Exibem dimensões que podem chegar a 

8,0mm aproximadamente. O contato entre os demais minerais, geralmente, é plano ou 

côncavo/convexo podendo ser serrilhado, dependendo dos minerais com os quais 

mantém contato. Possui fraturas intergrão e intragrãos, não preenchidas, (Figura 29A). 

A alteração do plagioclásio é incipiente. 

Os grãos de quartzo apresentam forma anédrica, extinção ondulante, 

medindo aproximadamente 4,0mm em média. A grande maioria dos seus contatos 

minerais são côncavos/convexos, mas podem ser serrilhados, quando em contato com o 

plagioclásio (Figura 29B), ou plano, quando em contato com a biotita. Possui fraturas 

intergrãos e intragrãos, não preenchidas.  

A microclina ocorre nas formas subédrica e euédrica com hábito 

prismático. Suas medidas são superiores a 3,0mm em média, podendo chegar a 1,2cm                      

(Figura 29G). Os contatos com outros minerais são, em sua maioria, planos. Ocorre 

associado ao plagioclásio, com presença de pertita e antipertita. (Figura 29C) 

Os cristais de muscovita estão dispersos por toda a lâmina com forma 

euédrica. Exibe dimensões médias de 0,8mm. O contato entre os demais grãos minerais 

é do tipo plano (Figura 29D). Não possui microfissuras, mas apresenta alteração 

incipiente, possuindo contatos irregulares (Figura 29E).  

Os cristais de granada ocorrem disseminados em toda a lâmina sempre 

exibindo formas euédricas e hábito granular. Seus contatos são planos. Apresentam-se 

fraturas intergrãos não preenchidas (Figuras 29E e 29F).  

A sericita ocorre como produto de alteração do plagioclásio, formando 

cristais extremamente pequenos. 

Os minerais opacos ocorrem disseminados por toda lâmina e apresentam-se 

sob a forma anédrica. 

Os contatos entre os grãos minerais são côncavos-convexos (46%), 

ocorrendo cerca de 3,2 por mm
2
. O grau de microfissuramento mineral é 

predominantemente do tipo intergrãos não preenchidos (72%), com 1,06 microfissuras 

por mm
2
 e alteração mineral é considerada de incipiente nos minerais de plagioclásio e 

muscovita, e moderada nos cristais de granada (ver Tabela 9). 
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Figura 29. Fotomicrografias do pegmatito Golden mostrando: A) cristais de 

plagioclásio (Pl) e quartzo (Qz), com contatos côncavo/convexo e fraturas intergrãos e 

intragrãos, luz ortoscópica; B) contato serrilhado entre o plagioclásio (Pl) e o quartzo 

(Qz), luz ortoscópica; C) textura pertítica em um mega cristal de microclina (Mc) 

gerando plagioclásio (Pl), luz ortoscópica; D) muscovita (Msc) mantenho contato 

plano com o plagioclásio (Pl) e o quartzo (Qz), luz ortoscópica; E) muscovita (Msc) 

demostrando um aspecto de alteração, com contatos côncavo/convexo com a 

microclina (Mc) e a granada (Grt), luz ortoscópica; F) grãos de granada (Grt) 

fraturadas em contato com a plagioclásio (Pl) e o quartzo (Qz), luz natural. 

 

 

Fonte: autor. 
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A Tabela 9 mostra a síntese das principais informações composicionais, 

texturais e estruturais de cada uma das amostras estudadas. Estes dados estão 

correlacionados com os resultados dos ensaios tecnológicos. 

 

Tabela 9. Síntese das características petrográficas das rochas estudadas.  

Características Petrográficas 
Rochas Estudadas 

Branco Capuccino Golden 

 

Mineralogia 

(%) 

Quartzo 29 30 25 

Plagioclásio 34 30 33 

Muscovita 14 15 10 

Microclina 15 14 19 

Granada 5 10 9 

Sericita 1 0 1 

Biotita 1 1 0 

Opacos 1 1 1 

Coloração branca cinza avermelhada 

Estrutura isotrópica isotrópica isotrópica 

Textura pegmatítica pegmatítica pegmatítica 

Granulação 

 

média a muito grossa média a grossa média a grossa 

1mm -   80mm 1mm – 30mm 1mm – 30mm 

Tamanho Relativo dos Grãos porfirítica inequigranular inequigranular 

Grau de Microfissuramento alto alto alto 

 

Tipos de 

Microfissuras 

 

Intragrãos 

Preenchidas 

% 1,71 1,94 1,48 

mm
2
 0,46 0,91 0,91 

Intragrãos Não 

Preenchidas 

% 13,67 20,29 15,13 

mm
2
 2,67 4,67 4,30 

Tamanho Médio 

Intragrãos 
mm 0,37 0,25 0,21 

Intergrãos 

Preenchidas 

% 5,13 8,69 10,7 

mm
2
 1,37 4,11 6,63 

Intergrãos Não 

Preenchidas 

% 79,49 69,08 72,69 

mm
2
 0,63 1,11 1,06 

Tamanho Médio 

Intergrão 
mm 1,62 1,41 1,33 

Alteração 

Mineral 

Plagioclásio moderada moderada incipiente 

Muscovita incipiente moderada incipiente 

Microclina incipiente incipiente incipiente 

Granada incipiente incipiente moderada 

Tipos de 

Contato 

Planos 
% 28,57 22,22 36,67 

mm
2
 0,91 0,91 2,51 

Serrilhados 
% 7,14 5,56 16,66 

mm
2
 0,23 0,23 1,14 

Côncavos-convexos 
% 64,29 72,22 46,67 

mm
2
 2,06 2,97 3,2 

Classificação Petrográfica Pegmatito Granítico 

Fonte: autor. 
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6. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

6.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios físico-mecânicos 

realizados nas rochas pegmatíticas, objetivando avaliar seu comportamento tecnológico 

diante das solicitações às quais poderão ser submetidas, quando utilizadas como rocha  

ornamental na construção civil. 

Os resultados obtidos para os tipos pegmatíticos estudados foram sempre 

comparados aos parâmetros sugeridos pela norma NBR 15.844 (ABNT, 2015) que 

especifica as características físicas e mecânicas dos granitos destinados ao revestimento 

de edificações. 

Os resultados dos ensaios de caracterização tecnológica foram, sempre que 

possível, correlacionados aos aspectos mineralógicos, texturais e estruturais observados 

na Análise Petrográfica – Capítulo 5, objetivando uma melhor interpretação do 

comportamento físico-mecânico dos materiais estudados.  

As planilhas laboratoriais completas com os dados levantados nos ensaios 

tecnológicos encontram-se disponíveis no Apêndice. 

 

6.2. Índices Físicos 

Na Tabela 10, encontram-se os resultados obtidos para os índices físicos das 

três rochas analisadas e para comparação os parâmetros sugeridos pela norma NBR 

15.844 (ABNT, 2015). 

 

Tabela 10. Resultados dos Índices Físicos para os pegmatitos estudados.  

 

Ensaios Tecnológicos 
Rochas Estudadas 

NBR 15.844 

(ABNT, 2015) 

Branco Capuccino  Golden Valores Limítrofes 

Índices 

Físicos 

Densidade 

Aparente 

Seco 
g/cm3 2,602 2,627 2,631 Mínimo 2,550 g/cm

3
 

DP 0,012 0,022 0,028 - 

Saturado 
g/cm3 2,617 2,636 2,639 - 

DP 0,011 0,021 0,025 - 

Porosidade 

Aparente 

% 1,45 0,84 0,81 Máximo 1,0% 

DP – Desvio Padrão 0,214 0,125 0,216 - 

Absorção 

de Água 

% 0,56 0,32 0,31 Máximo 0,4% 

DP – Desvio Padrão 0,083 0,050 0,086 - 

Fonte: autor. 
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6.2.1. Densidade Aparente 

Nas rochas investigadas, o material que apresentou maior densidade 

aparente foi o pegmatito Golden, tanto na condição saturada (2,639 g/cm
3
) quanto na 

condição seca (2,631 g/cm
3
), em virtude de sua menor porosidade (0,81%) e, 

consequentemente, maior coesão mineral em relação aos demais tipos rochosos 

estudados, bem como, devido ao fato de apresentar contatos minerais 

predominantemente côncavo-convexos (46,67%) o que lhe confere maior resistência no 

arranjo espacial de seus grãos minerais (ver Tabela 9).  

Outro fator que contribuiu para uma maior densidade dos pegmatitos 

Golden e Capuccino em relação ao pegmatito Branco é a natureza de sua composição 

mineralógica, visto que apresentam-se mais ricos em granada (mineral de elevada 

densidade), isso certamente contribuiu para o aumento da densidade final destes 

materiais, em relação ao pegmatito Branco que, em termos percentuais, apresenta teores 

de granada não superiores a 5% (ver Tabela 9). 

Em contrapartida, o material que apresentou menor densidade aparente, 

tanto na condição seca (2,602 g/cm
3
) quanto na condição saturada (2,617 g/cm

3
) foi o 

pegmatito Branco, basicamente, em função de sua elevada porosidade (1,45%) e alto 

grau de microfissuramento mineral do tipo intergrãos não preenchidos (79,49%)             

(ver Tabela 9). 

De forma geral, verifica-se através do Gráfico 7 que os valores obtidos de  

densidades aparentes demonstram que para os três tipos rochosos os valores são 

superiores ao limite de 2,550 g/cm
3
 estabelecido pela norma NBR 15.844                   

(ABNT, 2015). Esta constatação demonstra que os materiais analisados, neste quesito, 

são a priori suficientemente coesos e poderiam suportar aos esforços a que forem 

submetidos durante sua aplicação como rocha ornamental e de revestimento.  

O Gráfico 7 demonstra os resultados de densidade aparente                        

(seca e saturada) e suas correlações com a porosidade aparente dos tipos pegmatíticos 

estudados, a partir dos valores mostrados na Tabela 10.   
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Gráfico 7. Correlação entre os valores da Densidade Aparente e Porosidade Aparente para os 

pegmatitos estudados. 

 

 

Fonte: autor. 
  

 

6.2.2. Porosidade Aparente 

Nas rochas pesquisadas, o material que apresentou a maior porosidade 

aparente foi o pegmatito Branco com 1,45%, conforme visualiza-se no Gráfico 8, este 

valor ultrapassa consideravelmente o valor de referência estabelecido pela norma NBR 

18.455 (ABNT, 2015) que é de 1,0%, mostrando que este material rochoso é o mais 

propício à percolação e acúmulo de água em suas microfissuras, inviabilizando sua 

utilização em ambientes úmidos, tais como: banheiros, lavabos e pias.                             

Este comportamento reflete suas características petrográficas, principalmente, no que se 

refere ao elevado percentual de microfissuras minerais intergrãos não preenchidas 

(79,49%), além de apresentar as microfissuras de maior tamanho médio intergrãos 

(1,62mm) e intragrãos (0,37mm) (ver Tabela 9). 

Já os tipos pegmatitos Golden e Capuccino, com 0,81% e 0,84%, 

respectivamente, apresentam porosidades aparentes dentro dos valores de referência  

estabelecidos pela norma vigente que é de no máximo 1% (Tabela 10).  
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O granito Golden apresenta a menor porosidade aparente dentre os tipos 

rochosos pesquisados, em função de suas propriedades petrográficas e mineralógicas: 

contatos minerais predominantemente côncavo-convexos (46,67%), alteração mineral 

incipiente no plagioclásio, na muscovita e na microclina, além, de apresentar as 

microfissuras de menor tamanho médio intergrãos (1,33mm) e intragrãos (0,21mm)  

(ver Tabelas 9 e 10 e Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Correlação entre a Porosidade Aparente e as Microfissuras Intergrãos 

Não Preenchidas para os pegmatitos estudados. 

 

 

Fonte: autor. 

 

6.2.3. Absorção de Água 

Com base no Gráfico 9, constata-se que dos três materiais pesquisados, 

apenas os pegmatitos Golden com 0,31% e Capuccino com 0,32% (Tabela 10) 

apresentaram absorção de água dentro dos valores de referência estabelecidos pela 

norma 18.455 (ABNT, 2015) de 0,40%.  
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O pegmatito Branco com 0,56% apresentou absorção de água acima do 

valor referencial estabelecido pela norma vigente em função de suas propriedades 

petrográficas, mineralógicas e texturais: elevados percentuais de microfissuras 

intergrãos não preenchidas (79,49%); microfissuras com os maiores tamanhos médios 

intergrãos (1,62mm) e intragrãos (0,37mm) (ver Tabela 9), o que favorece 

consideravelmente a absorção de água e a percolação de fluidos dentro da rocha, 

tornando este material não recomendável para uso em ambientes úmidos e/ou externos.  

 

Gráfico 9. Correlação entre a Absorção de Água e o Tamanho das Microfissuras Intergrãos. 

  

 

Fonte: autor. 

 

As respostas dos materiais pesquisados aos ensaios relativos aos índices 

físicos mostram um comportamento coerente e refletem a influência direta de suas 

características petrográficas, texturais e mineralógicas. 

A coerência entre os valores de porosidade aparente e os dados de absorção 

de água torna-se evidente no Gráfico 10 pela própria geometria de suas linhas, 

demonstrado a estreita relação entre estes parâmetros tecnológicos, sendo seus 

resultados condicionados diretamente pelas características petrográficas (composição 

mineralógica, grau de alteração mineral, intensidade de microfissuramentos, etc.).  
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Plotam-se no Gráfico 10, os resultados dos ensaios tecnológicos referentes 

aos índices físicos: densidade aparente, porosidade aparente e absorção de água para 

uma melhor visualização, tendo como base os valores obtidos na Tabela 10. 

 

Gráfico 10. Correlação entre os resultados dos Índices Físicos para os pegmatitos estudados. 

 

 

Fonte: autor. 
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6.3. Resistência à Compressão Uniaxial 

Este ensaio foi executado de acordo com as diretrizes da norma NBR 15.845 

– Parte 5 (ABNT, 2015). Na Tabela 11, encontram-se os resultados do ensaio de 

resistência à compressão uniaxial obtidos para as rochas pegmatíticas estudadas. 

 

Tabela 11. Resultados para o ensaio de Resistência à Compressão Uniaxial dos pegmatitos estudados. 

 

Ensaio Tecnológico 

 

Rochas Estudadas 
NBR 15.844 

(ABNT, 2015) 

Branco  Capuccino  Golden Valores Limítrofes 

Resistência à Compressão 

Uniaxial (Condição Seca) 

MPa 55,7 124,8  140,3 Min. 100 MPa 

Desvio Padrão 12,41 17,50  17,59 - 

Fonte: autor. 

 

Os dados de ruptura de 140,3 MPa e 124,8 MPa (Tabela 11) obtidos para os 

pegmatitos Golden e Capuccino, respectivamente, atendem a norma vigente, sendo 

reflexo direto de seus baixos índices de porosidade e absorção d’água, além da 

influência marcante de suas propriedades petrográficas e mineralógicas que contribuem  

para a obtenção de valores elevados de resistência à compressão uniaxial.  

De acordo com a Sugested Methods for the Quantitative Description of 

Descontinuites in Rock Masses - International Society of Rock Mechanics – ISRM 

(1979), as rochas Golden e Capuccino são classificadas como “Muito Resistentes”, pois 

os valores de suas resistências situam-se entre 100 e 250 MPa (ver Tabela 11). 

O pegmatito Branco, entretanto, exibe valor consideravelmente inferior ao 

valor de referência estabelecido na norma NBR 15.844 (ABNT, 2015) que é de 

suportar, pelo menos, 100 MPa antes da ruptura do material pétreo.  

O valor de 55,7 MPa (Tabela 11), obtido para o pegmatito Branco, reflete os 

problemas causados por seus elevados índices de porosidade e absorção d’água, 

agravados pelo elevado grau de microfissuramento mineral, principalmente, do tipo 

intergrãos não preenchidos (79,49%) (ver Tabela 9).  

Em função dos dados de resistência à compressão uniaxial para as rochas 

pegmatíticas estudadas, verifica-se que o pegmatito Branco não atende à norma vigente, 

requerendo estudos mais aprofundados e minuciosos para seu uso como elemento 

estrutural em colunas de sustentação em obras de construção.   
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Conforme observado no Gráfico 11 e nas Tabelas 10 e 11, existe uma 

relação inversamente proporcional entre a resistência à compressão uniaxial e a 

porosidade das rochas, esta relação torna-se bastante clara, por exemplo, quando 

analisamos os dados referentes ao pegmatito Branco, onde o valor da porosidade 

aparente é bastante elevada (1,45%) e o índice de compressão uniaxial é extremamente 

baixo (apenas 55,7 MPa). 

Para os pegmatitos Golden e Capuccino esta constatação também é notória, 

porém, bem menos intensa, apesar de que anomalias pontuais podem ser observadas 

neste tipos rochosos, em função principalmente, da heterogeneidade típica das rochas 

pegmatíticas onde são comuns ocorrerem grandes variações granulométricas, texturais e 

composicionais. 

 

Gráfico 11. Correlação entre a Compressão Uniaxial e a Porosidade Aparente para 

os pegmatitos estudados. 

 

 

Fonte: autor. 
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6.4. Resistência à Flexão (Três Pontos) 

A norma 15.845 (ABNT, 2015) determina como valor de referência para o 

ensaio de resistência à flexão (método dos três pontos) para rochas ornamentais e de 

revestimento, um índice maior ou igual a 10 MPa. Os resultados obtidos nos ensaios de 

resistência à flexão para as rochas pegmatíticas estudadas encontram-se na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Resultados para o ensaio de Resistência à Flexão (Três Pontos) para os pegmatitos 

estudados.  

 

 

Ensaio Tecnológico 

 

Rochas Estudadas 
NBR 15844 

(ABNT, 2015) 

Branco  

 

Capuccino Golden Valores 

Limítrofes 

Resistência à Flexão 

(Três Pontos) 

Condição 

Seca 

MPa 5,8 9,9 

 

10,8 

 

Mínimo 10MPa 

DP 1,47 1,19 

 

1,57 - 

Fonte: autor. 

 

Os resultados obtidos para o ensaio de resistência à flexão (três pontos), sob 

condições secas, fornecidos pelo pegmatito Golden (10,8 MPa) situa-se, portanto,  

dentro do valor de referência estabelecido pela norma vigente (mínimo de 10 MPa).             

O pegmatito Capuccino com valor de 9,9 MPa fica bem próximo ao valor 

limítrofe normativo e o pegmatito Branco apresenta valor consideravelmente inferior ao 

sugerido pela norma, com apenas 5,8 MPa. 

Estes dados mostram-se compatíveis em relação aos valores obtidos para os 

índices físicos e para o ensaio de resistência à flexão, demonstrando a importância das 

características petrográficas que condicionam fortemente os resultados destes ensaios 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

Gráfico 12. Correlação entre a Resistência à Flexão (Três Pontos) e a Absorção de 

Água para os pegmatitos estudados. 

 

 

Fonte: autor. 

 

No Gráfico 12, elaborado a partir das Tabelas 10 e 12, podemos verificar 

que há uma correlação inversamente proporcional entre a resistência à flexão e a 

absorção de água. 

Esta  relação torna-se evidente, por exemplo, quando verificamos os 

resultados referentes ao pegmatito Branco, onde o valor da absorção de água é elevada 

(0,56%) e o índice de resistência à flexão é considerável baixo (5,8 MPa). 

Esta constatação nos leva a concluir, mais uma vez, que as características 

petrográficas, estruturais e texturais são determinantes no comportamento das rochas 

mediante a aplicação de esforços fletores (flexão e tração simultaneamente). 
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6.5. Resistência ao Congelamento e Degelo 

O ensaio de congelamento e degelo foi executado de acordo com a norma 

NBR 15.845 – Parte 4 (ABNT, 2015). O ensaio de congelamento e degelo foi realizado 

conjugado com o ensaio de resistência à compressão uniaxial e, ao final dos ensaios, 

determinou-se o coeficiente de enfraquecimento (K) das rochas pegmatíticas 

investigadas. Os resultados obtidos para este parâmetro tecnológico estão apresentados 

na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Resultados do Coeficiente de Enfraquecimento (K), para os pegmatitos 

estudados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. 

 

O pegmatito Golden demostrou um comportamento considerado normal 

para o ensaio, uma vez, que espera-se que a tensão de ruptura natural (ϭnat) seja 

ligeiramente maior que a tensão de ruptura pós congelamento/degelo (ϭcd).                    

O valor de K igual a 0,96 para o pegmatito Golden demonstra que houve 

enfraquecimento no comportamento físico-mecânico desta rocha. 

O pegmatito Capuccino, apresentou resultado considerado anômalo, uma 

vez que, a tensão de ruptura pós-congelamento/degelo (127,7 MPa) foi um pouco maior 

que a tensão de ruptura natural (124,8 MPa), o que a priori não faz sentido, pois resulta 

num índice K=1,02 indicando que houve melhoria no comportamento físico-mecânico 

pós-ensaio deste tipo pegmatítico.  

O resultado obtido para o pegmatito Branco foi também anômalo, pois o 

valor da tensão de ruptura pós-congelamento/degelo (64,2 MPa) foi superior ao da 

tensão de ruptura natural (55,7MPa), resultando num índice K=1,15, o que a priori 

também não faz sentido.  

 

 

 

Ensaio Tecnológico 

Rochas Estudadas 

Branco Capuccino 

 

Golden 

Resistência ao Congelamento e Degelo 

Coeficiente de Enfraquecimento  

(Conjugado com a Resistência Uniaxial) 

ϭnat  
MPa 55,7 124,8 140,3 

ϭcd  MPa 64,2 127,7  135,1 

Valores de K 1,15 1,02 0,96 
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Os valores anômalos verificados para os pegmatitos Branco e Capuccino 

podem ser atribuídos às variações nas características dos corpos-de-prova ou às 

variações do próprio ensaio tecnológico, ocasionados pela heterogeneidade 

composicional, granulométrica e textural dos pegmatitos estudados. 

No Gráfico 13, elaborado a partir das Tabelas 10 e 13, visualizamos as 

correlações existentes entre o coeficiente de enfraquecimento (K) e a porosidade 

aparente, onde constatamos existir uma relação diretamente proporcional entre estes 

parâmetros tecnológicos, ou seja, quanto maior a porosidade da rocha maior será o 

coeficiente de enfraquecimento da rocha, desprezando-se eventuais anomalias devido às 

características intrínsecas dos corpos de prova utilizados nos pegmatitos Branco e 

Capuccino. 

 

Gráfico 13. Correlação ente o Coeficiente de Enfraquecimento (K) e a Porosidade Aparente. 

  

 

Fonte: autor. 
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6.6. Desgaste Abrasivo Amsler  

O ensaio foi realizado de acordo com as diretrizes da norma da NBR 12.042 

(ABNT, 2012) na condição seca, e como parâmetro de comparação a utilizou-se a 

norma NBR 15.844 (ABNT, 2015) que determina o máximo de 1,0mm de redução na 

espessura dos corpos-de-prova. Os resultados obtidos neste ensaio laboratorial para as 

rochas em estudo são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Resultados do ensaio de Desgaste Abrasivo Amsler para os pegmatitos estudados. 

 

 

Ensaio Tecnológico 

 

Rochas Estudadas 
NBR 15844 

(ABNT, 2015) 

Branco  Capuccino  Golden Valores Limítrofes 

 

Desgaste Abrasivo 

Amsler 

 

Ciclo de 500m 
mm 0,50 0,42  0,45 - 

D P 0,05 0,03 0,16 - 

Ciclo de 1000m 
mm 0,96 0,87 0,83 Máx. 1,0mm 

D P 0,09 0,04  0,18 - 

Fonte: autor. 

 

 

Conforme observado, os valores de desgaste das rochas pesquisadas 

encontram-se dentro dos valores sugeridos pela norma vigente.  

O pegmatito Branco apresentou a maior redução de espessura com valor de 

0,96mm, aproximando-se bastante do limite normativo; o pegmatito Golden demonstrou 

a menor redução de espessura com 0,83mm, e de forma intermediária, o pegmatito 

Capuccino apresentou uma redução de 0,87mm em sua espessura. 

 Considerando que estes dois últimos tipos rochosos responderam de forma 

satisfatória ao ensaio realizado, sua aplicação como piso em áreas com grande fluxo de 

pessoas pode ser recomendado sem maiores ressalvas.  

Estes dados revelam que há uma relação intrínseca entre a composição 

mineralógica, especialmente, no que se refere aos teores de quartzo, plagioclásio e 

granada e os valores obtidos para o desgaste abrasivo Amsler, conforme visualizado no 

Gráfico 14. 
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Gráfico 14. Correlação entre a Composição Mineralógica e o Desgaste Abrasivo Amsler. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Analisando o Gráfico 14, observa-se que o pegmatito Branco apresentou o 

maior desgaste com 0,96mm onde o menor percentual de granada (5%) certamente 

constituiu fator determinante na sua baixa resistência à abrasão, apesar de possuir o 

maior teor de plagioclásio (34%).  

O pegmatito Golden demonstrou o melhor resultado para este ensaio, com 

redução de espessura de apenas 0,83mm apesar de exibir o menor percentual de quartzo 

(25%) entre os tipos pegmatíticos investigados, mas que pode ter sido compensado pelo 

percentual relativamente alto de granada (9%) que certamente agiu no sentido de elevar 

sua resistência à abrasão. 

O pegmatito Capuccino mostra comportamento coerente, possuindo os 

teores mais elevados de quartzo (30%) e de granada (10%), resultando num desgaste de 

0,87mm colocando-o dentro do valor de referência estabelecido pela norma vigente que 

determina um desgaste máximo de 1,00mm. 

Diante da análise dos resultados obtidos pode-se afirmar que a composição 

mineralógica constitui fator importante na determinação dos valores de resistência 

abrasiva de uma rocha.  
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6.7. Velocidade de Propagação de Ondas Ultrassônicas Longitudinais 

A realização deste ensaio seguiu a norma 2.845 D (ASTM, 2010), sendo 

utilizados 10 corpos-de-prova cúbicos com aproximadamente 75mm de aresta, nos 

quais foram determinadas as velocidades ultrassônicas longitudinais nas rochas secas e 

saturadas em água. 

A Tabela 15 contém os resultados experimentais obtidos para as rochas 

pegmatíticas em estudo. 

 

Tabela 15. Resultados para o ensaio de Velocidade de Ondas Ultrassônicas 

Longitudinais para os pegmatitos estudados.  

 
 

Ensaios Tecnológicos 

Rochas Estudadas 

Branco Capuccino Golden 

Velocidade de Propagação de 

Ondas Ultrassônicas 

Seco m/s 2939,0 4223,0 4875,0 

DP 616,31 94,60 131,47 

Saturado m/s 3198,0 4465,0 4884,0 

DP 449,34 119,62 228,04 

Fonte: autor. 

 

 

Analisando-se os resultados verifica-se que a velocidade de propagação das 

ondas ultrassônicas nas rochas saturadas é maior do que nas secas, comportamento 

concordante com os dados teóricos conhecidos sobre a influência da água na velocidade 

de propagação destas ondas.  

A relação entre os valores obtidos para a velocidade de propagação de ondas 

(Tabela 15) e a porosidade aparente (Tabela 9) das rochas estudadas pode ser 

visualizada no Gráfico 15, onde se observa uma relação inversamente proporcional, ou 

seja, na medida em que se verifica aumento na porosidade das rochas, ocorre a redução 

na velocidade de propagação das ondas longitudinais ultrassônicas, tanto na condição 

seca quanto na condição saturada. 
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Gráfico 15. Correlação entre a Velocidade de Ondas Longitudinais e a Porosidade 

Aparente para os pegmatitos estudados. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Averiguando os resultados expressos no Gráfico 15, verifica-se que as 

maiores velocidades de propagação de ondas pertencem ao pegmatito Golden                 

(4.875 m/s, na condição seca e 4.884 m/s, na condição saturada) devido as suas 

características petrográficas (contatos minerais côncavos-convexos (46,67%), 

microfissuramentos intergrãos preenchidos (10,7%), alteração mineral incipiente nos 

minerais de plagioclásio e muscovita) (ver Tabela 9), baixos índices de porosidade e 

absorção de água (ver Tabela 10). O pegmatito Branco exibe os menores valores para as 

velocidades de propagação de ondas com 2.939 m/s e 3.198 m/s, para as condições seca 

e saturada, respectivamente. E o pegmatito Capuccino apresenta valores de 4.223 m/s 

para a condição seca e 4.465 m/s para a condição saturada.  

Estes dados mostram que fatores como características petrográficas texturais 

e estruturais, densidade, porosidade, absorção de água, tipo de microfissuramento, etc. 

exercem influencia direta sobre o comportamento da velocidade de propagação de 

ondas longitudinais ultrassônicas em materiais rochosos. 
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Analisando o Gráfico 16, constata-se que há uma relação direta de 

proporcionalidade entre a compressão uniaxial (Tabela 11) e a velocidade de ondas 

ultrassônicas longitudinais (Tabela 15), tanto na condição seca quanto na condição 

saturada, uma vez que, quanto maior é a resistência à compressão uniaxial, maior será a 

velocidade de propagação das ondas longitudinais ultrassônicas. 

 

Gráfico 16. Correlação entre a Velocidade de Ondas Longitudinais e a Compressão 

Uniaxial para os pegmatitos estudados. 

  

 

Fonte: autor.  

 

A menor velocidade de propagação (2.939 m/s, na condição seca) das ondas 

ultrassônicas para o pegmatito Branco está relacionada a sua elevada porosidade 

(1,45%), elevado grau de microfissuramento mineral e microfissuras 

predominantemente do tipo intergrãos não preenchidas (79,49%) (ver Tabela 9), além, 

de apresentar moderada alteração nos minerais de plagioclásio, ocasionando uma 

redução na velocidade do pulso ultrassônico. 

O pegmatito Capuccino apresenta comportamento intermediário com 

velocidade de 4.223 m/s, principalmente, em função de sua baixa porosidade (0,84%), 

moderada alteração nos minerais de plagioclásio e muscovita, e contatos minerais 

predominantes do tipo côncavo-convexo (72,22%) (ver Tabela 9).  
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O fato da velocidade de propagação das ondas ultrassônicas no pegmatito 

Golden ser a mais elevada dentre as rochas estudadas, está diretamente relacionada às 

suas características petrográficas e tecnológicas que contribuem fortemente para o 

aumento da velocidade do pulso ultrassônico, tais como: baixa porosidade (0,81%), 

baixa absorção aparente de água (0,31%) (ver Tabela 10), alteração mineral 

predominante do tipo incipiente, menor tamanho de suas microfissuras (1,33mm), 

contatos minerais predominantes do tipo côncavo-convexo (46,67%) (ver Tabela 9), 

resultando numa rocha com boa sanidade e firmeza em seus arranjos minerais, atingindo 

o valor de 140,3 MPa para sua resistência à compressão uniaxial. 

A velocidade de propagação de ondas nas amostras analisadas reflete um 

padrão de comportamento compatível e coerente com valores obtidos no ensaio de 

resistência à compressão uniaxial para os três tipos pegmatíticos estudados, mostrando 

uma correlação direta entre estes dois parâmetros, tanto em condições secas como em 

condições saturadas.  

No Gráfico 17, observa-se uma relação diretamente proporcional entre os 

parâmetros de resistência à flexão (três pontos) e a velocidade de propagação de ondas 

longitudinais ultrassônicas, tanto na condição seca como na saturada, ou seja, quanto 

maior é o valor da resistência à flexão, maior será a velocidade de propagação das ondas 

longitudinais ultrassônicas. 
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Gráfico 17. Correlação entre a Velocidade de Ondas Longitudinais e a Resistência à Flexão 

para os pegmatitos estudados.  

 

 

Fonte: autor. 
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7. RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO 

7.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos durante a realização 

do ensaio de resistência ao ataque químico nas rochas pegmatíticas pesquisadas, 

objetivando realizar dois procedimentos: primeiro, determinar a perda da intensidade do 

brilho (ou lustro do polimento) dos materiais pétreos estudados após o ataque com 

substâncias químicas em diferentes concentrações e por períodos de tempo pré-

determinados; e, segundo, avaliar as alterações de cor sofridas devido à ação destes 

mesmos agentes químicos nas rochas investigadas. 

Neste tipo de ensaio procura-se simular em laboratório, os efeitos dos 

agentes naturais (águas pluviais) e antropogênicos (produtos de limpeza) que atuam 

como degradantes quando em contato com a superfície dos materiais rochosos 

utilizados como revestimentos internos e externos nas obras de construção civil. 

Meyer et al. (2003) explicam que a ação de agentes agressivos sobre os 

materiais rochosos usados como revestimento, é muitas vezes, resultado da incidência 

de chuvas ácidas, especialmente em áreas urbanas e industrializadas, as quais são cada 

vez mais afetadas por diversas fontes de poluição ambiental, mas também, é resultado 

da utilização de produtos químicos domésticos (produtos de limpeza, químicos para 

tratamento de águas de piscina, manuseio de frutas cítricas, vinagres, refrigerantes 

gasosos, isotônicos, ácido muriático, etc.).   

A redução do brilho provocada pelo ataque de substâncias químicas varia 

em função de diversos parâmetros, tais como: composição da rocha, presença de 

microfissuras, natureza do preenchimento das microfissuras, grau de absorção de 

líquidos, porosidade aparente, etc., além do tempo de exposição da rocha ao agente 

químico agressor. 

Ao longo dos anos tem-se observado que as patologias desenvolvidas em 

revestimentos feitos com materiais graníticos são semelhantes aos danos encontrados 

nos produtos cerâmicos, desta forma, o ensaio de resistência ao ataque químico utilizado 

em rochas graníticas é, na verdade, uma adaptação da norma                                            

NBR 13.818 (ABNT, 1997) utilizada para avaliar a resistência ao ataque químico em 

“pisos cerâmicos vidrados”, uma vez que a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ainda não editou uma norma técnica específica para rochas ornamentais e de 

revestimento.  
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7.2. Determinação da Perda de Intensidade do Brilho  

O brilho é uma das características físicas que imprimem qualidade à rocha 

ornamental e sua redução ou ausência, em função de sua utilização, é um reflexo e/ou 

indicativo de patologia. A redução do brilho durante a vida útil da rocha ornamental 

pode ser provocada por processos físicos ou químicos (TORQUATO, 2004).  

Entre as causas físicas mais comuns está o desgaste mecânico provocado em 

pisos polidos por tráfico intenso de pedestres ou o desgaste abrasivo de partículas 

transportadas por ação eólica que se chocam com os revestimentos de paredes. Dentre 

as causas químicas, destaca-se a degradação das rochas pelo uso indevido de produtos 

de limpeza ou pela ação de poluentes e atmosferas agressivas, que se depositam nas 

superfícies rochosas provocando inchamento, escamação e desplacamento de minerais.  

Como este ensaio não é destrutivo, os corpos-de-prova utilizados para a 

determinação da intensidade do brilho ao natural (antes do ataque químico) são expostos 

aos reagentes químicos e reutilizados para as medidas de brilho pós-ataque para 

verificação e comparação da perda, em termos percentuais.  

Na Tabela 16 encontram-se os resultados da determinação da intensidade do 

brilho para as rochas pegmatíticas estudadas, antes e depois da realização do ensaio de 

resistência ao ataque químico, bem como, os valores percentuais das perdas de brilho ou 

lustro. 

 

Tabela 16. Resultados para o ensaio de Resistência ao Ataque Químico para a Determinação da Perda 

da Intensidade do Brilho nos pegmatitos estudados. 

 

Resistência ao  

Ataque Químico 

(Determinação da 

Perda da 

Intensidade do 

Brilho) 

Rochas Estudadas 

 

Branco  

 

Capuccino  

 

Golden 

Reagentes Químicos 
Antes 

(%) 

Depois 

(%) 

Perda 

(%) 

Antes 

(%) 

Depois 

(%) 

Perda 

(%) 

Antes 

(%) 

Depois 

(%) 

Perda 

(%) 

Ácido Cítrico 

(C2H8O7,100 g/l, 24h) 

86,7 78,1 10,0 82,7 

 

64,4 

 

22,2 

 

80,6 63,5 21,3 

Ácido Clorídrico 

(HCl, 3% v/v, 96h) 

85,6 74,0 13,6 58,2 

 

56,8 

 

2,5 

 

86,4 70,3 18,7 

Hidróxido de Potássio  

(KOH, 100 g/l, 96h) 

81,3 64,4 35,6 83,7 68,4 

 

18,3 

 

83,7 

 

72,3 13,7 

Hipoclorito de Sódio 

(NaClO, 20 mg/l, 24h) 

84,9 80,5 5,2 81,2 

 

77,7 

 

4,4 

 

86,5 82,1 5,1 

Cloreto de Amônia 

(NH4Cl, 100 g/l, 24h) 

82,0 71,3 13,1 82,9 

 

79,8 

 

3,8 

 

73,6 70,3 4,5 

 

Fonte: autor. 
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 Gráfico 18. Resultado da Perda da Intensidade do Brilho pós-ataque químico para os pegmatitos  

pesquisados. 

 

 

Fonte: autor. 

 

Averiguando o Gráfico 18, elaborado a partir dos dados obtidos na                

Tabela 16, pode-se observar, de forma geral, que todas as substâncias utilizadas no 

ensaio de resistência ao ataque químico, afetaram em diferentes proporções a 

intensidade inicial do brilho das rochas pegmatíticas investigadas.  

As soluções químicas que apresentaram as maiores agressividades foram: 

hidróxido de potássio, que provocou uma perda de 35,6% no brilho do pegmatito 

Branco e o ácido cítrico que induziu uma perda de brilho na ordem de 22,2% no 

pegmatito Capuccino e de 21,3% no pegmatito Golden. 

Em contrapartida, os reagentes químicos que apresentaram as menores 

agressividades foram: hipoclorito de sódio que provocou uma perda de 5,2% no lustro 

do pegmatito Branco; o cloreto de amônia que induziu uma perda de brilho de 4,5% no 

pegmatito Golden e o ácido clorídrico que ocasionou uma perda de brilho no pegmatito 

Capuccino de apenas 2,5% em relação ao brilho/lustro inicial da rocha. 

As rochas estudadas são de natureza pegmatítica e, portanto, de composição 

silicática, e constatamos que os resultados obtidos no ensaio de resistência ao ataque 

químico demonstram de forma contundente e inequívoca a ação danosa ocasionada pela 

atuação das substâncias químicas ácidas (ácido cítrico e ácido clorídrico) e alcalinas           

(hidróxido de potássio e hipoclorito de sódio) utilizadas no ensaio quando em contato 

com os minerais formadores destas rochas.  
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As ações danosas podem manifestar-se de várias formas: descamamentos, 

inchamentos, desplacamento de minerais, infiltrações, e principalmente, a perda do 

brilho obtido durante o processo de beneficiamento industrial do material rochoso. 

Levando-se em consideração os dados obtidos verifica-se que o pegmatito 

Branco demostra ser a rocha menos resistente ao ataque das soluções químicas, quando 

analisadas a ação conjunta dos agentes químicos utilizados, resultando na maior perda 

de brilho médio (15,5%) entre os tipos rochosos pesquisados (Gráfico 19), reflexo 

direto de seu baixo desempenho nos ensaios tecnológicos: porosidade: 1,45%; absorção 

de água: 0,56%; resistência à compressão uniaxial: 55,7MPa, (ver Tabelas 10 e 11) e de 

suas características petrográficas: microfissuramento mineral do tipo intergrãos não 

preenchidos (79%); alteração mineral moderada nos minerais de granada; contatos 

minerais côncavo-convexo (64%) e densidade de contatos da ordem de 2,0 por mm
2
 

(ver Tabela 9).  

O pegmatito Golden demostrou resistência intermediária frente à ação das 

substâncias químicas utilizadas, com perda média de brilho de 12,6% (Gráfico 19), 

evidenciando resultados dentro dos valores limítrofes obtidos nos ensaios tecnológicos: 

porosidade em 0,81%; absorção de água de 0,31% e resistência à compressão uniaxial: 

com 140,3MPa (ver Tabelas 10 e 11) e, também, de seus aspectos petrográficos: 

contatos minerais côncavos-convexos em 46%; microfissuramento mineral do tipo 

intergrãos não preenchidos (72%); alteração mineral incipiente nos minerais de 

plagioclásio e muscovita (ver Tabela 9). 

O pegmatito Capuccino exibe a maior resistência à atuação das soluções 

químicas, apresentando a menor perda de brilho médio (10,24%) (Gráfico 19) dentre os 

tipos pegmatíticos estudados. Isto pode ser explicado pelos resultados dentro dos 

valores limítrofes obtidos nos ensaios tecnológicos: porosidade: 0,84%; absorção de 

água: 0,32%; resistência à compressão uniaxial: 124,8MPa (ver Tabelas 10 e 11), bem 

como, de suas características petrográficas: microfissuramento mineral do tipo 

intergrãos não preenchidas em 69%; alteração mineral moderada nos plagioclásios e 

muscovitas e, incipiente, nas granadas; contatos minerais côncavo/convexo em 72% 

com densidade de 2,9 por mm
2 
(ver Tabela 9). 
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Gráfico 19. Perda de Brilho Médio (%) para o conjunto das soluções químicas utilizadas no ataque 

químico. 

 

Fonte: autor. 
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7.3. Colorimetria 

A análise colorimétrica é um parâmetro importante para observação das 

possíveis variações cromáticas que a rocha apresenta em função de sua exposição às 

soluções químicas agressivas utilizadas durante o ensaio de resistência ao ataque 

químico. 

Segundo Torquato (2004), a cor é uma das principais características físicas 

dos materiais e possuem particular interesse nas rochas utilizadas como revestimento 

nas edificações, tornando-as mais ou menos atraentes aos consumidores e influenciando 

de maneira decisiva sua valorização estética e econômica. Por esta razão, a avaliação 

colorimétrica faz parte da caracterização dos materiais rochosos, e destaca-se como de 

relevante importância pela sua contribuição para evidenciar as alterações sofridas por 

esses materiais ao longo do tempo, tanto em condições ambientais normais como 

agressivas. 

A cor é a resposta do olho humano para a faixa de luz visível no espectro 

eletromagnético, o qual representa uma série de comprimentos de onda de cerca de 350 

a 750 nanômetros (nm, 1nm = 10 angstrons). Esta faixa espectral é, portanto definida 

em termos de energia, comprimento de onda e escala do número de onda que é 

diretamente proporcional à energia (KLEIN & HURLBUT,1993). 

Sales (2012) explica que, muitas vezes, o que determina a escolha de um 

determinado material para ser usado como revestimento ou ornamento é, sem dúvida, a 

cor da rocha. Se esta variar, facilmente, devido à interação com os agentes agressivos, 

mudando sua cromaticidade, o produto anteriormente escolhido passa a ser outro, não 

mais atendendo ao padrão estético que levou a sua escolha.  

A coloração dos materiais rochosos tende a variar com o tempo como 

consequência de suas exposições às intempéries, especialmente sob a ação da água, do 

fogo, dos contaminantes atmosféricos e da insolação. Por se tratar de uma das 

propriedades tecnicamente perceptível e mensurável é um parâmetro que pode funcionar 

como índice de qualidade. 

Em todas as amostras foram efetuadas medidas colorimétricas antes e 

depois do ensaio de ataque químico. Todas as amostras apresentaram variações 

cromáticas devido, principalmente, a heterogeneidade mineralógica e granulométrica do 

material, onde foram observadas variações na luminosidade L (brilho) e mudanças de 

cor entre os parâmetros a* (componentes verde-vermelho) e b* (componentes azul-

amarelo). 
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Para avaliar o efeito que os reagentes químicos provocaram na variação 

cromática das amostras, foram considerados como valores padrões iniciais de L*, a* e 

b* obtidos nas amostras antes do ataque químico e os valores finais dos parâmetros L*, 

a* e b* obtidos após o ataque químico. 

 

7.3.1. Análise Colorimétrica - Pegmatito Branco  

Os resultados dos ensaios colorimétricos realizados para o pegmatito Branco 

estão expressos na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Dados colorimétricos no Sistema CIELAB para as amostras do pegmatito Branco. 

 

Resistência ao  

Ataque Químico 

(Avaliação 

Colorimétrica) 

Pegmatito Branco 

Reagentes Químicos 

Parâmetros 

Colorimétricos 

Ácido  

Cítrico  

Ácido  

Clorídrico 

Hidróxido de 

Potássio 

Hipoclorito de 

Sódio 

Cloreto de 

Amônia 

L* inicial 45,10 63,20 68,79 80,67 72,21 

L* final 44,53 60,57 61,06 81,05 68,74 

ΔL* 
- 0,57  

(escuro) 

-2,63  

(escuro) 

-7,73 

(escuro) 

  0,37 

(claro) 

-3,48  

(escuro) 

a* inicial   1,54   1,23   1,08   0,39   0,20 

a* final   1,53   1,64   0,66   0,27 -0,24 

Δa* 
- 0,01 

(sem variação) 

  0,41 

(vermelho) 

-0,43  

(verde) 

-0,12  

(verde) 

-0,44  

(verde) 

b* inicial   5,38   4,29   4,71   5,64   4,42 

b* final   5,97   4,35   3,89   7,64   3,17 

Δb* 
 0,59 

(amarelo) 

  0,06 

(amarelo) 

-0,82 

(azul) 

  2,01 

(amarelo) 

-1,24  

(azul) 

ΔE 0,82 2,66 7,78 2,04 3,72 

Fonte: autor. 
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Para o pegmatito Branco, os valores obtidos para os parâmetros ΔL* 

indicam que houve tendência para escurecimento da amostra, com consideráveis 

contribuições dos reagentes químicos: ácido cítrico, ácido clorídrico, cloreto de amônia 

e, principalmente, hidróxido de potássio com índice de -7,73; em contrapartida, a 

interação do hipoclorito de sódio com a amostra provocou uma tendência ao 

clareamento.  

Os parâmetros Δa* mostram que a ação das soluções químicas de hidróxido 

de potássio, hipoclorito de sódio e, especialmente, cloreto de amônia com valor de            

-0,44 impuseram ao pegmatito Branco, uma nítida tendência ao verde; enquanto, que o 

ácido clorídrico impôs à amostra uma leve variação para o tom vermelho e o ácido 

cítrico, com índice de apenas -0,01 não apresentou variação significativa.  

Para os parâmetros Δb*, os resultados obtidos demostram que há uma 

tendência de aumento para cor amarela, basicamente, em função da ação dos ácidos 

cítrico e clorídrico, mas, principalmente, pela atuação do hipoclorito de sódio com 

índice de 2,01. Os reagentes químicos cloreto de amônia e hidróxido de potássio 

contribuíram para uma alteração cromática tendendo para o azul. 

Com relação à diferença total de cor (ΔE*) os dados indicam que para o 

pegmatito Branco, a variação da alteração cromática mais evidente ocorreu devido à 

ação da solução de hidróxido de potássio (corroborando com a maior perda de brilho – 

Gráfico 18) com um índice de 7,78 levando a uma alteração cromática em relação a cor 

original. 

As variações cromáticas no pegmatito Branco dos parâmetros ∆L*, ∆a*, 

∆b* e ∆E* após o ataque químico estão ilustradas no Gráfico 20. 
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Gráfico 20. Resultado das variações dos parâmetros cromáticos ∆L*, ∆a*, ∆b* e  ∆E* após o ataque químico para o pegmatito Branco. 

 

 
Fonte: autor. 

Pegmatito Branco 
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7.3.2. Análise Colorimétrica - Pegmatito Capuccino  

Os resultados obtidos para o pegmatito Capuccino no parâmetro ΔL*, como 

pode ser visualizado na Tabela 18 mostra que todos os reagentes químicos contribuíram 

para o escurecimento da amostra, com destaque maior para o ácido cítrico com índice 

de -8,54 e uma pequena contribuição do ácido clorídrico com índice de apenas -0,63; 

 

Tabela 18. Dados colorimétricos no Sistema CIELAB para as amostras do pegmatito Capuccino.  

Resistência ao  

Ataque Químico 

(Avaliação 

Colorimétrica) 

Pegmatito Capuccino 

Reagentes Químicos 

Parâmetros 

Colorimétricos 

Ácido  

Cítrico  

Ácido  

Clorídrico 

Hidróxido de 

Potássio 

Hipoclorito de 

Sódio 

Cloreto de 

Amônia 

L* inicial 52,63 58,11 49,29 70,14 54,74 

L* final 44,09 57,48 45,66 65,40 49,53 

ΔL* 
-8,54  

(escuro) 

-0,63 

(escuro) 

-3,63 

(escuro) 

-4,74 

(escuro) 

-5,21 

(escuro) 

a* inicial   2,92   2,53   2,57 -1,00   4,37 

a* final   3,03   2,37   3,02 -0,78   5,66 

Δa* 
  0,11 

(vermelho) 

-0,16 

(verde) 

  0,45 

(vermelho) 

  0,22 

(vermelho) 

  1,29 

(vermelho) 

b* inicial   8,55   9,21   9,27   5,53   8,63 

b* final   8,45   8,16   8,98   6,64   8,10 

Δb* 
-0,10 

(azul) 

-1,06  

(azul) 

-0,29 

(azul) 

  1,11 

(amarelo) 

-0,53 

(azul) 

ΔE 8,55 1,24 3,69 4,87 5,39 

Fonte: autor. 

Verificando-se os valores obtidos para o parâmetro Δa*, observa-se que há 

uma nítida tendência de alteração cromática para o vermelho com a contribuição de 

todos os reagentes químicos utilizados, com exceção para o ácido clorídrico que impôs 

ao pegmatito em análise uma tendência de alteração cromática para o verde; 

Na análise dos resultados para o parâmetro Δb*, percebe-se uma marcante 

tendência de modificação cromática para o azul, com exceção da solução química de 

hipoclorito de sódio, que mostrou uma variação cromática para a tonalidade amarela. 

Com relação ao parâmetro de ΔE* observa-se uma significativa variação 

cromática para todos os reagentes químicos utilizados, com maior destaque para a 

influência do ácido cítrico com índice de 8,55;  e a menor contribuição para a variação 

total de cor coube ao ácido clorídrico com índice de apenas 1,24. No Gráfico 21 

podemos observar as variações nos parâmetros cromáticos ∆L*, ∆a*, ∆b* e ∆E* para o 

pegmatito Capuccino após a realização do ensaio de resistência ao ataque químico.
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Gráfico 21. Resultado das variações dos parâmetros cromáticos ∆L*, ∆a*, ∆b* e  ∆E* após o ataque químico para o pegmatito Capuccino.  

 

 

Fonte: autor. 

Pegmatito Capuccino 
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7.3.3. Análise Colorimétrica - Pegmatito Golden  

Os dados da Tabela 19 mostram os resultados dos ensaios colorimétricos 

realizados para o pegmatito Golden. 

 

Tabela 19. Dados colorimétricos no Sistema CIELAB para as amostras do pegmatito Golden.  

Resistência ao  

Ataque Químico 

(Avaliação 

Colorimétrica) 

Pegmatito Golden 

Reagentes Químicos 

Parâmetros 

Colorimétricos 

Ácido  

Cítrico  

Ácido  

Clorídrico 

Hidróxido de 

Potássio 

Hipoclorito de 

Sódio 

Cloreto de 

Amônia 

L* inicial 67,19 53,11 57,03 60,51 59,51 

L* final 58,04 58,59 50,49 58,68 54,47 

ΔL* 
-9,15  

(escuro) 

  5,48  

(claro) 

-6,54 

(escuro) 

-1,84 

(escuro) 

-5,04  

(escuro) 

a* inicial   7,92   3,16   6,54   5,31   5,36 

a* final   8,72   3,88   5,47   5,76   5,04 

Δa* 
  0,79 

(vermelho) 

  0,72 

(vermelho) 

-1,07 

(verde) 

  0,44 

(vermelho) 

-0,31 

(verde) 

b* inicial 21,64 11,13 17,14 16,81 16,15 

b* final 21,43 12,19 16,08 17,58 15,58 

Δb* 
-0,21 

(azul) 

  1,06 

(amarelo) 

  -1,06 

(azul) 

  0,77 

(amarelo) 

-0,57  

(azul) 

ΔE 9,18 5,62 6,71 2,04 5,08 

Fonte: autor. 

 

Os valores obtidos para o pegmatito Golden, mostram que para o parâmetro 

ΔL* houve uma nítida tendência para o escurecimento da rocha devido a ação das 

soluções químicas de hipoclorito de sódio, cloreto de amônia, hidróxido de potássio e, 

principalmente, pela forte contribuição do ácido cítrico com índice de -9,15; já, o ácido 

clorídrico, com índice de 5,48 causou uma tendência para o clareamento do pegmatito 

em questão.  

Para o parâmetro Δa* constata-se que o ácido cítrico, o ácido clorídrico e o 

hipoclorito de sódio ao interagirem com a amostra induziram uma tendência para a cor 

vermelha, enquanto que o hidróxido de potassio e o cloreto de amônia imprimiram na 

amostra uma variação para o tom verde, especialmente, o hidróxido de potássio com  

índice de -1,07.  
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Os resultados obtidos para o parâmetro Δb*, mostram uma tendência para o 

azul, devido as reações da superfície da amostra com o ácido cítrico, hidróxido de 

potássio e cloreto de amônia; enquanto que os reagentes ácido clorídrico e hipoclorito 

de sódio contribuíram para uma alteração cromática tendendo para o amarelo. 

Os resultados obtidos indicam que para o pegmatito Golden, a diferença 

total de cor (ΔE*), apresentou significativa variação cromática devido, principalmene, a 

ação do ácido cítrico com índice de 9,18 levando a uma visivel alteração cromática em 

relação a cor original da amostra antes do ataque químico. 

O Gráfico 22 ilustra as variações no pegmatito Golden dos parâmetros 

cromáticos ∆L*, ∆a*, ∆b* e ∆E* após o ataque químico. 
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Gráfico 22. Resultado das variações dos parâmetros cromáticos ∆L*, ∆a*, ∆b* e  ∆E* após o ataque químico para o pegmatito Golden. 

 

 

Fonte: autor. 

Pegmatito Golden 
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7.4.Análise da Variação Total da Cor  

Analizando-se os dados do Gráfico 23, constata-se que o pegmatito Branco 

foi fortemente afetado pela ação do hidróxido de potássio que induziu uma diferença 

total da cor da ordem de 7,78; os pegmatitos Capuccino e Golden sofreram considerável 

diferença em sua cor ocasionada pela atuação do ácido cítrico, resultando numa 

variação cromática de 8,55 e 9,18, respectivamente. 

 

Gráfico 22. Resultado da Diferença Total de Cor – Parâmetro ∆E* e a ação dos reagentes químicos. 

 

Fonte: autor. 

 

Analisando-se as alterações cromáticas ocorridas no parâmetro                      

∆E* - Variação Total de Cor, constata-se que as interações ocorridas entre os reagentes 

químicos utilizados no ensaio e as características petrográficas, especialmente, a 

composição mineralógica, são elementos condicionantes que explicam as alterações 

colorimétricas detectadas. 
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As alterações cromáticas são causadas devido a interação entre os reagentes 

químicos e os minerais presentes nas rochas. Os minerais são atacados primeiramente 

em suas zonas de fraqueza, tais como: planos de clivagem, poros, fraturas, microfissuras 

e outras aberturas acessíveis às soluções, sendo por meio destas que se processam as 

reações que levam à degradação mineral e à dissolução de seus elementos constituintes. 

A ação do ácido cítrico (C6H8O7) nos pegmatitos Capuccino e Golden foi 

mais intensa, resultando em ΔE*= 8,55 e 9,18 respectivamente, devido ao processo de 

dissolução dos minerais de plagioclásio, biotita e granada. A dissolução destes minerais 

ocorre em função da presença de altas concentrações do íon H
+
 que substitui cátions 

presentes nestes minerais, liberando-os da estrutura cristalina para a solução. Além 

disso, observa-se que a resposta das rochas à ação do ácido cítrico foi maior que ao 

ácido clorídrico. Tal fato se justifica porque o ácido cítrico possui atividade ácida mais 

acentuada do que a apresentada pelo ácido clorídrico (Gráfico 23). 

A atuação do hidróxido de potássio (KOH) no pegmatito Branco foi mais 

intensa em relação aos demais tipos pegmatíticos, resultando em ΔE*= 7,78 em função 

da alta atividade alcalina dos íons OH
-
 provenientes da solução básica o que gerou  

dissoluções e reações químicas nos minerais presentes na rocha. 

Analisando os resultados obtidos é possível afirmar que o pegmatito Branco 

é resistente a maioria dos produtos domésticos utilizados na limpeza diária, embora 

recomende-se cautela para o uso de bases fortes e produtos à base hidróxido de potássio, 

enquanto, que o comportamento dos pegmatitos Capuccino e Golden demonstra uma 

maior susceptibilidade aos produtos ácidos, devendo-se ter prudência ao utilizar 

produtos à base de ácido muriático, e até mesmo, de frutas cítricas sobre a superfície 

destes materiais pétreos. 

No Apêndice encontram-se as fotografias das rochas investigadas antes e 

após o ensaio de resistência ao ataque químico.  
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8. EXALAÇÃO DE RADÔNIO 

8.1. Radioatividade Natural e Antropogênica 

O ser humano, assim como o meio ambiente, está cotidianamente sujeito a 

um contínuo e intenso fluxo de radiações ionizantes provenientes de fontes naturais e 

antropogênicas. 

As duas fontes naturais de radiação são os raios cósmicos e os 

radionuclídeos de origem natural presentes nos diversos sistemas geológicos. Os raios 

cósmicos consistem principalmente de prótons de alta energia (cerca de 85%), partículas 

alfa (cerca de 14%) e núcleos atômicos mais pesados (cerca de 1%). Eles são 

denominados de primários quando a radiação de alta energia penetra na Terra 

procedente do espaço exterior e de secundários quando ocorrem complexas interações 

destes raios cósmicos com os elementos que formam a porção superior da atmosfera 

terrestre, constituída de nitrogênio, oxigênio e argônio (SANTOS, 2010), e é neste 

contexto, que segundo Bonotto (2004), ocorre a formação de partículas subatômicas 

como píons, múons, elétrons, etc. 

Eisenbud & Gessel (1997) explicam que os radionuclídeos naturais podem 

ser classificados em três categorias de acordo com sua origem: cosmogênicos, que são 

aqueles gerados a partir das interações dos raios cósmicos com os núcleos estáveis da 

atmosfera superior, dentre estes, os mais importantes são o 
3
H e o 

14
C por apresentarem 

interesse dosimétrico e serem utilizados em Hidrologia para datação de águas 

subterrâneas, pois se tratam de emissores beta de pequena energia e de meia vida curta. 

Os radionuclídeos primordiais estão presentes na Terra desde sua formação 

há cerca de 4.500 milhões de anos. São isótopos radioativos cuja meia-vida é 

suficientemente longa para permitir que a atividade permaneça existindo até os dias 

atuais. Os elementos primordiais podem ocorrer singularmente como o 
40

K e o 
87

Rb, e 

são importantes do ponto de vista dosimétrico e ambiental. 

Os radionuclídeos secundários são aqueles originários do decaimento das 

três séries radioativas naturais: urânio (
238

U), actínio (
235

U) e tório (
232

Th). 

As fontes antropogênicas de radiação correspondem aos radionuclídeos 

gerados pela atividade humana e liberados para o meio ambiente devido aos testes com 

armas atômicas, principalmente, entre 1940 e 1960. A operação de centrais nucleares 

para geração de energia elétrica; os acidentes nucleares, como os de Chernobyl em 

1986, na Ucrânia; 
137

 Césio em 1987, em Goiânia e, mais recentemente, o acidente de 

Fukushima em 2011, no Japão e, também, as exposições médicas que englobam os 
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tratamentos realizados como uso de técnicas de medicina nuclear (raios X, tomografia 

computadorizada, radioterapia, etc.). 

Estes radionuclídeos constituem produtos de ativação neutrônica ou da 

fissão de átomos de urânio, tório e plutônio: 
131

I,
137

Cs, 
90

Sr, 
106

Ru, 
144

Ce, 
239

Pu, 
3
H. Os 

testes nucleares injetaram grandes quantidades destes materiais radioativos na 

estratosfera que se distribuíram para todo o globo, principalmente, no hemisfério norte. 

Os níveis de radioatividade natural foram alterados e criaram-se regiões com elevado 

background de radioatividade artificial (BALONOV, 2008). 

Todavia, segundo dados da Environmental Protection Agency (EPA, 2016) 

dentre as fontes antropogênicas, a que mais contribui à exposição humana são as 

aplicações médicas, na qual o radiodiagnóstico é o responsável pela maior dose. 

 

8.2. Distribuição dos Radioelementos K, Th e U  

Segundo Kumar et al. (2008), a distribuição de radioelementos nos solos 

depende do conteúdo radioativo das rochas que os originaram (processos geológicos) e 

de causas geoquímicas. O urânio, o tório e o potássio são litófilos e se concentram 

preferencialmente nas rochas ígneas ácidas, entre as quais se encontram o granito, tais 

como as rochas estudadas neste trabalho e não nas básicas e ultrabásicas. As rochas 

sedimentares, em geral, contêm baixos níveis de radioatividade. Entretanto, existem 

algumas exceções como os arenitos e as rochas fosfáticas que têm relativamente altas 

concentrações de radionuclídeos naturais. 

Eisenbud & Gessel (1997) apresentam as concentrações médias estimadas 

de 
40

K, 
232

Th
 
 e  

238
U para alguma rochas ígneas, sedimentares, crosta continental e solo 

(Tabela 20). 

 

Tabela 20. Distribuição das concentrações médias de 
40

K,  
232

Th
 
 e 

 238
U em rochas ígneas, 

sedimentares, na crosta continental e no solo. 

 

Material 

 

40
K 

232
Th 

238
U

 
 

% total K Bq/kg Ppm Bq/kg ppm Bq/kg 

Rochas Ígneas  

Basalto 0,8 300 3 – 4 10 – 15 0,5 – 1 7 – 10 

Granito > 4 >1000 17 70 3 40 

Rochas Sedimentares  

Arenito 2,7 800 12 50 3,7 40 

Areia de Praia <1 <300 6 25 3 40 

Carbonáticas 0,3 70 2 8 2 25 

Crosta Continental 2,8 850 10,7 44 2,8 36 

Solo 1,5 400 9 37 1,8 22 

 

Fonte: adaptado de Eisenbud & Gessel, 1997. 
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Em relação ao impacto radiológico, os mais importantes desses elementos 

naturais são o urânio e o tório e seus produtos de decaimento também chamados de 

radionuclídeos secundários. Os decaimentos de urânio e tório são complexos e ocorrem 

ao longo de cadeias de desintegração, e são detalhados nos itens a seguir. 

 

8.2.1. Urânio 

O urânio natural consiste, basicamente, de três isótopos, 
238

U, 
235

U e 
234

U, 

com abundâncias isotópicas de 99,274%, 0,720% e 0,0057%, respectivamente. O urânio 

ocorre naturalmente na crosta terrestre em concentrações na faixa de 0,008 a 8,2 ppm.   

É encontrado em rochas e minérios, areia monazítica, águas salgadas e doces. Nas 

águas, está presente em concentrações em torno de 0,01 a 500 ppb, eventualmente, 1 

ppm. Pode estar na forma dissolvida, adsorvida ou absorvida. Seu transporte e 

mobilidade dependem de quatro fatores principais: potencial de oxirredução, pH, 

agentes complexantes e materiais adsorventes presentes na água (CAMARGO, 1994). 

O urânio possui vários estados de valência 2
+
, 3

+
, 4

+
, 5

+
 e 6

+
, sendo mais 

frequente na natureza as formas 4
+
 e 6

+
. Em minerais ígneos primários, está presente na 

forma 4
+
, constituindo o íon uranoso (U

4+
) com potencial iônico 4 e raio iônico 1,05 Ǻ, 

próximo ao do cálcio e das terras raras trivalentes. Nos minerais solúveis de urânio 

como uranita ou plechblenda e cofinita, sob condições de intemperismo, o urânio se 

oxida para o estado 6
+
, constituindo o íon uranila (UO2

2+
), com raio iônico de 0,08 Ǻ e 

potencial iônico de 7 (BONOTTO, 2004). 

Santos (2010) explica que o 
235

U é o pai da série dos actíneos e que embora 

seja um isótopo físsil que forma a base de produção de energia nuclear, e, por isso, 

extremamente importante do ponto de vista tecnológico, verifica-se que sua 

contribuição como fonte natural de radioatividade é pequena, pois a atividade específica 

do 
238

U é cerca de 20 vezes maior que a do 
235

U (BONOTTO, 2004). 

O decaimento radioativo do 
235

U é complexo e passa por onze etapas com 

desintegrações características (Figura 30). Tal cadeia de decaimento tem início com um 

isótopo de meia-vida longa (
235

U) e termina com a forma estável do 
207

Pb.  

Observa-se nessa cadeia que: 

1) todos os isótopos gerados são sólidos, com exceção do 
219

Rn;  

2) o 
219

Rn gera uma sequência de isótopos de meia-vida curta, designados por 
215

Po, 

211
Pb e 

211
Bi;  
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O decaimento radioativo do 
238

U assemelha-se ao do 
235

U, sendo também 

complexo e processado ao longo de quatorze etapas com desintegrações características. 

A cadeia de decaimento, neste caso, tem início com um isótopo de meia-vida muito 

longa (
238

U) e termina com a forma estável do 
206

Pb.  

Nesta cadeia dois fatos são relevantes: 

1) todos os isótopos gerados são sólidos, com exceção do 
222

Rn; 

2) o 
222

Rn gera uma sequência de isótopos de meia-vida curta, designados por 
218

Po, 

214
Pb, 

214
Bi e 

214
Po (SANTOS, 2010).  

 

8.2.2. Tório 

O tório possui apenas um isótopo primordial, o 
232

Th, sendo este 

aproximadamente quatro vezes mais abundante que o urânio nas rochas crustais 

(BONOTTO, 2004). 

O tório ocorre naturalmente na crosta terrestre em concentrações na faixa de 

0,01 a 21,5 mg.kg
-1

. É encontrado, principalmente, em areia monazítica, rochas e alguns 

minerais. Geralmente, os compostos de tório não são facilmente solúveis em água e não 

evaporam do solo ou da água para a atmosfera. Seu transporte ocorre principalmente por 

sorção nas partículas e depende do fenômeno de ressuspensão ou de mistura do 

sedimento na água (CAMARGO, 1994). 

Compostos de tório são estáveis no estado de oxidação 
+
4. O íon positivo 

Th
4+

 tem uma forte tendência para formar complexos com ânions que podem estar 

presentes na solução, tais como cloretos, nitratos, fosfatos e fluoretos. Sabe-se que em 

concentrações acima de 3 mol.L
-1

 na presença de ácido nítrico, o tório forma com o 

ânion nitrato complexos de carga negativa. Alguns compostos de tório, tais como 

nitrato, sulfato e cloreto são solúveis em água, enquanto que hidróxido, óxido, fluoreto, 

fosfato e carbonato são insolúveis (CAMARGO, 1994). 

Assim como o urânio, o tório possui uma cadeia de decaimentos até 

alcançar o 
208

Pb. Essa é relativamente mais simples quando comparada com a do urânio. 

Entretanto, nesta cadeia destaca-se o 
220

Rn, isótopo do radônio (SANTOS, 2010). 
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Figura 30. Séries de decaimento radioativo urânio, tório e actínio. 

 

 
 

Fonte: Azevedo, 2013. 
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8.3. Teores dos Elementos 
40

K, U e Th das Rochas Estudadas 

As concentrações de 
40

K, U e Th para as amostras estudadas foram obtidos 

pelo método de Espectrometria Gama no Laboratório de Rochas Ornamentais do 

DPM/IGCE – UNESP/Rio Claro, cujos dados são apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21. Resultados das concentrações de 
40

K, U e Th das amostras estudadas. 

Rochas Estudadas  K (%)  
Elementos (ppm) 

40
K U  Th  

Branco 11,04 10,91 3,18 5,47 

Capuccino 6,21 6,13 26,37 12,53 

Golden 7,63 7,54 25,53 11,13 

Fonte: autor. 

 

O 
40

K em ppm foi obtido através da multiplicação de K (%) por  0,830149. 

Em seguida, o valor obtido foi multiplicado por 0,0119 que corresponde a proporção 

natural em relação aos demais isótopos de K e, finalmente, multiplica-se o valor 

encontrado por 100. Exemplificando com os valores de K(%) determinados pelo 

laboratório para o pegmatito Branco: 11,04 x 0,830149 = 9,16484496 x 0,0119 = 

0,109061 x 100 = 10,906 com arredondamento tem-se 10,91 de 
40

K (ppm). 

De forma geral, averiguando os resultados das concentrações de 
40

K, U e Th 

obtidas neste trabalho para as três amostras rochosas, observa-se que na grande maioria 

das vezes, os teores encontrados são bastante elevados quando comparados às 

concentrações médias estimadas de Dickson & Scott (1997) para rochas pegmatíticas  

(Tabela 22), a única exceção refere-se ao teor de tório no granito Branco (Th = 5,47 

ppm) que está compreendido no intervalo estimado entre 0,3 a 9,6 ppm.  

Estas concentrações elevadas de U e Th podem ser explicadas pela 

existência de minerais traços (apatita, titanita, etc.) nas rochas investigadas que são 

portadores destes elementos em suas redes cristalinas. 

 

Tabela 22. Concentração média de U, Th e K em diferentes tipos de rochas 

ígneas crustais. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Silva et al., 2010. 

Tipologia 
U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 
K (%) Fonte 

Granitóides 0,4 – 7,8 2,3 – 45,0 0,3 – 4,5 Dickson & Scott (1997) 

Granitos 4,5 15,0 - Boyle (1982) 

Pegmatitos 0,3 – 1,0 0,3 – 9,6 2,6 – 5,5 Dickson & Scott (1997) 

Ácida Intrusiva 0,1 – 30,0 0,1 – 253,1 0,1 – 7,6 Kileen (1979) 

Ácida Extrusiva 0,8 – 16,4 1,1 – 41,0 1,0 – 6,2 Kileen (1979) 
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Os teores de 
40

K, U e Th para as rochas estudadas estão representados no 

Gráfico 24. Observa-se que as três amostras apresentam teores de 
40

K que variam entre 

6,3ppm no granito Capuccino até 10,91ppm no granito Branco; para o Urânio, valor 

extremamente baixo para o granito Branco (apenas 3,18ppm) em relação ao valores 

obtidos para os granitos Golden e Capuccino, respectivamente 25,53ppm e 26,37ppm; 

No Tório, os teores variam entre 5,47ppm no granito Branco e 12,5ppm no granito 

Capuccino; o granito Golden exibe valor intermediário de 11,13ppm.  

Este conjunto de dados, em associação às observações de campo e à análise 

petrográfica confirmam que devido ao caráter pegmatítico das amostras estudadas, as 

concentrações de elementos não compatíveis e residuais, explicam os elevados valores 

dos teores de U e Th encontrados. 

 

Gráfico 24. Teores de 
40

K, U e Th, em ppm, para as rochas estudadas.  

 

Fonte: autor. 
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8.4. Radônio 

O radônio é um gás insípido, inodoro e incolor à temperatura ambiente, que 

exibe uma fosforescência brilhante que se torna avermelhada a cerca de -180ºC.                  

Sua densidade é aproximadamente oito vezes maior que a do ar (1,217 g/L a 1 atm e 

0ºC), sendo assim o gás mais denso conhecido. Seus pontos de fusão e de ebulição são 

muito baixos comparados a compostos de massa molar similar. Também é pouco 

solúvel em água, entretanto é o mais solúvel dentre todos os gases nobres. A 

solubilidade em solventes orgânicos é maior do que em água. Embora seja pouco 

reativo, sua primeira energia de ionização (1037 kJ/mol) é baixa o suficiente para reagir 

com flúor, como ocorre com o xenônio e o criptônio (AZEVEDO, 2013). 

Segundo síntese exposta em Bonotto (2004), o radônio consiste de vários 

isótopos, entretanto, somente três são de ocorrência natural: o radônio (
222

Rn), o 

actinônio (
219

Rn) e o torônio (
220

Rn). Conforme observa-se na Figura 8.1, estes 

radionuclídeos são provenientes das séries de decaimento originadas a partir do 
238

U, do 

235
U e do 

232
Th, respectivamente. Apesar de serem produzidos continuamente em rochas 

e minerais pelo decaimento α do 
226

Ra, 
224

Ra e 
223

Ra, uma vez que são gases nobres 

inertes, esses radionuclídeos não formam compostos químicos, podendo ser detectados 

pelas propriedades radioativas que possuem: decaimento com emissões de partículas α 

de energia bem definida e uma sequência de produtos de decaimentos de meia-vida curta. 

O radônio (
222

Rn) tem tempo de meia-vida de 3,83 dias, o que lhe permite 

mobilidade significativa para escapar da rocha, na qual foi gerado. O tempo de meia 

vida menor do torônio 
220

Rn (t1/2 =55 s) limita a distância percorrida por este antes do 

decaimento (CIGNA, 2005). Em consequência, a quantidade de 
220

Rn que entra na 

atmosfera ou em um ambiente interno é menor que a de 
222

Rn, o que faz com que o 

220
Rn e seus produtos de decaimentos sejam usualmente desprezados. O 

220
Rn apresenta 

preocupação do ponto de vista de proteção radiológica somente se altas concentrações 

de 
232

Th estiverem presentes nos minerais (NEVES & PEREIRA, 2004). 

O radônio ocorre naturalmente em solos na concentração de 4,0 a 40 kBq.m
-3

 

e na atmosfera na faixa típica de 4,0 a 19 Bq.m
-3 

(EISENBUD & GESSEL, 1997). No 

Brasil, a concentração média do 
222

Rn no ar varia de 0,6 a 28 Bq.m
-3

 (FIOR, 2008) e em 

ambientes internos está em torno de 82 kBq.m
-3

 (UNSCEAR, 2006). 

O radônio é emissor alfa com energia de 5,49 MeV e os decaimentos 

responsáveis pela dose mais significativa, do ponto de vista radiológico, são o 
218

Po 

(alfa - 6,00 MeV) e o 
214

Po (alfa - 7,69 MeV) (ICRP, 1993). 
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No caso da inalação do gás 
222

Rn, frações deste gás radioativo poderá, 

devido sua curta meia-vida, sofrer decaimentos para 
218

Po e 
214

Pb antes de serem 

totalmente removidos pelo metabolismo orgânico e que por serem sólidos, ficam retidos 

no pulmão.  

A cadeia de decaimento a partir do 
222

Rn, com informações a respeito das 

meias-vidas e tipo de desintegração, é apresentada na Tabela 23. 

Tabela 23. Propriedades do radônio e seus descendentes. 

 

Radionuclídeos 

 

Tempo de  

Meia-Vida 

Energia Alfa 

(MeV) 

Energia Beta 

(MeV) 

Energia Gama 

(MeV) 
222

Rn 3,83 d 5,49   
218

Po 3,05 min 6,00   
214

Pb 26,8 min  1,02; 0,70; 0,65; 0,35; 0,30; 0,24 
214

Bi 19,9 min  3,27; 1,54; 1,51 0,61; 1,77; 1,12 
214

Po 164 μs 7,69   
210

Pb 22 a  0,016; 0,061 0,05  
210

Bi 5,02 d  1,16  
210

Po 138,3 d 5,30   
206

Pb Estável    

Fonte: adaptado de Santos, 2008. 

 

8.4.1. Mecanismo de Emanação de Gás Radônio 

O processo pelo qual o radônio escapa do material sólido é chamado de 

emanação. A emanação do radônio é influenciada pela granulação dos materiais 

rochosos, pela distribuição mineralógica do rádio e pelo teor de água nos interstícios 

dos grãos (umidade). 

A Figura 31 ilustra o fenômeno da emanação no contato entre dois grãos de 

2μm de diâmetro. A presença de água no espaço do poro é representada pela zona azul e 

a presença de ar pela zona branca. Nessa ilustração consta-se que: em A, o 
226

Ra (●) 

situado no grão superior, decai emitindo uma partícula alfa e transmuta-se em 
222

Rn (○). 

Este se encontra dentro do grão a uma profundidade maior que o intervalo de recuo (R) 

e, por isso, permanece contido no grão superior (posição A’); em B, na desintegração o 

222
Rn (B’) escapa do grão superior, mas penetra no grão inferior; em C, o 

222
Rn (C’) 

perde o resto de sua energia de recuo na água e está livre para difundir através dos 

poros; em D, o 
222

Rn perde pouco de sua energia no ar e entra no grão inferior (D’); e 

em E, o 
222

Rn (E’) perde toda a sua energia no ar e também está livre para difundir 

através dos poros (SANTOS, 2008). 
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Figura 31. Diagrama esquemático dos processos de emanação do radônio no contato entre dois 

grãos. 

 

Fonte: Santos, 2008. 

 

Neves & Pereira (2004) afirmam que, logo após ser emanado, o gás tende a 

migrar-se por difusão molecular ou fluxo convectivo no sentido da superfície 

topográfica, onde a porção que não decaiu no percurso acaba por se libertar para a 

atmosfera; o fluxo de radônio na interface litosfera-atmosfera designa-se por exalação.  

 

8.5. Quantificação da Exalação do Gás 
222

Rn nas Rochas Estudadas 

Os resultados da exalação do gás 
222

Rn (Bq/m
3
) fornecidos pelas rochas em 

estudo constam na Tabela 24, cujos valores são representados no gráfico de barras do 

Gráfico 25. 

A quantificação da exalação do gás radônio foi realizada através do 

monitoramento temporal, em sistema fechado a vácuo, num ciclo pré-fixado de 25 dias, 

conforme a metodologia utilizada pelo Laboratório de Rochas Ornamentais do 

DPM/IGCE – UNESP/Rio Claro descrita em Artur et al. (2013). 

Tabela 24. Quantificação de 
222

Rn exalado das amostras pesquisadas 

ao final do ciclo de 25 dias.  

Rochas Estudadas  
Ciclo de 25 dias 

Exalação (Bq/m
3
) 

Branco 215,0 

Capuccino 176,3 

Golden 156,0 
Fonte: autor. 
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Gráfico 25. Correlação entre a exalação de gás 
222

Rn (Bq/m
3
) após 25 dias para as rochas estudadas 

e a Porosidade Aparente.  

 

 

Fonte: autor. 

 

Os valores de exalação do gás 
222

Rn exibidos pelas amostras estudadas 

podem, em termos gerais, ser considerados como relativamente elevados quando 

comparados com a exalação média para rochas graníticas.  

Como observado no Gráfico 25, em termos gerais, as rochas estudadas 

apresentaram valores elevados de exalação de radônio, principalmente, o granito Branco 

com valor da ordem de 215,0 Bq/m
3
, o Capuccino exalou 176,3 Bq/m

3 
e o Golden com 

156,0 Bq/m
3
. 
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A maior taxa de exalação de radônio coube ao granito Branco o que pode 

ser explicado, dentre outros fatores, pelos resultados obtidos dos índices físicos e na 

análise petrográfica efetuada, visto que a amostra em questão apresenta a menor 

densidade (2,602g/cm
3
 na condição seca e 2,617g/cm

3
 na condição saturada), maior 

porosidade (1,45%) e o maior índice de absorção de água (0,56%) (ver Tabela 10) em 

relação aos demais tipos rochosos e, no aspecto petrográfico, possui as maiores 

dimensões de microfissuras intragrãos (0,37mm) e intergrãos (1,62mm), além possuir 

predominantemente microfissuras do tipo intergrãos não preenchidas (79,49%)           

(ver Tabela 9), todos estes fatores em conjunto contribuíram para que esta rocha tivesse 

a maior taxa de exalação de radônio entre os tipos estudados. 

O granito Golden que mostra menor porosidade (0,81%), menor absorção de 

água (0,31%) e maior densidade aparente (2,639g/cm
3
 na condição saturada)                

(ver Tabela 9), dentre as rochas estudadas, tornando nítida a influência dos índices 

físicos na maior ou menor taxa de exalação de radônio nas rochas investigadas.  

 

8.6. Coeficiente de Eficiência de Emanação de Radônio 

Estudando o comportamento hidrogeoquímico do gás radônio em água 

subterrânea, Bonotto (1996) utilizou o fator E definido por Wanty et al. (1992) para 

determinar a eficiência da emanação do 
222

Rn da rocha e sua transferência para a água 

subterrânea. Amaral (2011) adaptou o mesmo princípio para efetuar os cálculos para 

determinação da transferência do gás radônio exalado da rocha para o ar do meio 

ambiente, utilizando a seguinte fórmula: 

 

𝐸 =
(222𝑅𝑛 )𝑎𝑟

(222𝑅𝑛 )𝑎𝑟 + (222𝑅𝑛 )𝑎𝑟
 

 

 

Para Wanty et al. 1992 apud Bonotto (1996), o fator E (fator de eficiência 

de emanação) é quase sempre menor que 0,5 e ao atingir este nível, a rocha estaria 

exalando todo o gás radônio produzido. Para rochas, este fator se situa abaixo de 0,3 o 

que indicaria que a exalação é de quase metade do gás 
222

Rn gerado pela rocha. 
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Azevedo (2013) explica o procedimento metodológico comentando que para 

se determinar a quantidade 
226

Ra em Bq/kg é necessário multiplicar a concentração de  

U (ppm) presente na rocha pela constante 12,34, que pelas condições de equilíbrio 

secular radioativo é equivalente à mesma proporção de 
222

Rn gerado na rocha a partir de 

seu pai 
226

Ra. Ainda, é preciso converter a quantidade de radônio exalada pela rocha no 

ar em Bq/m
3
 (no ciclo de 25 dias) para Bq/kg, para que esses valores sejam utilizados na 

equação definida para o fator E. A determinação do 
222

Rn em Bq/kg é obtida pela razão 

entre os valores de 
222

Rn (Bq/m
3
) multiplicada pelo volume do garrafão (l) e dividida 

pelo peso da amostra (kg) utilizada no monitoramento, a partir da seguinte equação: 

 

222𝑅𝑛 =
(222𝑅𝑛 )𝐵𝑞/𝑚3𝑥0,019𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑘𝑔)
 

 

 

Após este procedimento inicial, continua Azevedo (2013) pode-se obter o 

fator de eficiência E que vai avaliar a eficiência de exalação de cada rocha em relação à 

quantidade de 
222

Rn calculada a partir do teor de urânio da rocha, dividindo o valor de 

222
Rn (Bq/kg) exalado da amostra pela somatória do 

222
Rn (Bq/kg) exalado da amostra 

mais 
222

Rn (Bq/kg) gerado pela amostra, através da equação: 

 

𝐸 =
(222𝑅𝑛(𝐵𝑞 𝑘𝑔⁄ )𝑒𝑥𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜

(222𝑅𝑛 )𝑒𝑥𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 + (222𝑅𝑛 )𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

 

Os resultados obtidos para eficiência de exalação do gás radônio (fator E) 

encontram-se na Tabela 25, conforme pode ser observado, mostram que a quantidade do 

gás 
222

Rn efetivamente emanado das rochas pesquisadas é extremamente pequena em 

relação a quantidade total de 
222

Rn gerada pelas rochas, como ilustrado no Gráfico 26. 
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Outra observação importante é que não há uma correlação direta entre a 

quantidade de urânio presente na rocha e a quantidade de gás radônio efetivamente 

exalado da rocha para o meio ambiente. Visto que, por exemplo, o granito Branco              

com 3,18 ppm de U demonstrou a maior eficiência na exalação de 
222

Rn para o meio 

ambiente com E = 0,0411; já os granitos Golden com 25,53 ppm de U e Capuccino com 

26,37 ppm de U apresentaram coeficientes de exalação de radônio, relativamente 

baixas, de apenas 0,0039 e 0,0040, respectivamente, como verificado no Gráfico 27. 

Constata-se que além dos teores de U, outros fatores como aspectos 

petrográficos, porosidade, tipos e graus de microfissuramento existentes nas rochas 

influenciam na maior ou menor difusão do gás radônio do interior da rocha para o meio 

ambiente. 

 

Tabela 25. Eficiência de exalação do 
222

Rn  das rochas estudadas.  

Rochas 

Estudadas  

U 

(ppm) 

226
Ra 

(Bq/kg) 

 

222
Rn 

(Bq/kg) 

gerado
 

222
Rn 

exalado em 

25 dias 

(Bq/m
3
) 

222
Rn exalado 

da amostra vs 

volume do 

garrafão 

(Bq) 

Peso da 

amostra 

(kg) 

222
Rn exalado 

pela amostra 

(Bq/kg) 

(equação A) 

Diferença 

entre Rn 

gerado e 

exalado  

(Bq/kg) 

Eficiência 

de exalação 

de 
222

Rn 

(equação B) 

Branco 3,18 39,24 39,24 215,0 4,085 2,428 1,682 37,558 0,0411 

Capuccino 26,37 325,40 325,40 176,3 3,349 2,513 1,333 324,067 0,0040 

Golden 25,53 315,04 315,04 156,0 2,964 2,373 1,249 313,791 0,0039 

Fonte: autor. 

 

 

Gráfico 26. Correlação entre os teores de U e a quantidade de gás 
222

Rn emanado  

das rochas investigadas,  após o ciclo de 25 dias no vácuo.  
 

 

Fonte: autor. 
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Gráfico 27. Correlação entre a quantidade de gás 
222

Rn emanado pelas rochas estudadas e  

a eficiência de exalação para o meio ambiente.  
 

 

Fonte: autor. 

 

8.7. Simulação de Adição do Nível de Radônio em Ambientes Fechados 

Azevedo (2013) explica que um dos grandes problemas relacionados ao gás 

radônio é a sua acumulação em ambientes fechados e/ou de pouca circulação de ar.           

Esta problemática agrava-se em países com clima temperado, onde em boa parte do ano 

as residências ficam fechadas face às baixas temperaturas externas, bem como pela 

utilização de sistemas de ar-condicionado em larga escala, notadamente, em shoppings, 

escritórios e outros prédios comerciais, o que implica necessariamente, em uma baixa 

troca de ar com o ambiente externo.  

Estudos epidemiológicos confirmam o efeito carcinógeno do radônio em 

seres humanos quando estes permanecem por longos períodos em ambientes fechados, 

sem que haja uma boa circulação de ar, o que levou a Agência Internacional de Pesquisa 

em Câncer a classificar o radionuclídeo 
222

Rn como um carcinógeno de classe I              

(WHO, 2003). 
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A adição do nível de radônio em um ambiente, em se tratando de rochas 

ornamentais, está relacionada com a área de exposição da rocha utilizada, ou seja, 

quanto maior a área de rocha aplicada maior será a adição no nível de gás radônio no 

ambiente (AZEVEDO, 2013). 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – United States 

Environmental Protection Agency (EPA, 2003) estipulou a dosimetria limite para 

exalação do gás 
222

Rn em, no máximo, 148 Bq/m
3
 ou 4,0 pCi/L, em função do elevado 

nível de concentração de gás radônio em ambientes fechados. 

Segundo a EPA (2009) o radônio causa milhares de morte por câncer de 

pulmão nos Estados Unidos, sendo considerado o segundo maior fator de risco, vindo 

atrás apenas do cigarro para esse tipo de câncer. Além disso, entidades internacionais de 

proteção radiológica apontam que a exposição ao radônio seja a causa de 6 a 15 % dos 

casos de câncer de pulmão com valor médio de 10% e que esse gás acentua os efeitos 

negativos do tabaco (NEVES & PEREIRA, 2004). 

A exalação do 
222

Rn em determinado ambiente é uma função dos materiais 

aplicados e do volume de ar do ambiente. Na literatura especializada existem trabalhos 

que procuram avaliar a contribuição da rocha na adição dos teores do gás radônio no 

meio ambiente, tais Bonotto & Andrews (1997), Chyi (2008), Moura et al. (2011), 

Amaral (2011), Amaral et al. (2012), Azevedo (2013), mais recentemente, Silva (2015).  

Com base na metodologia contida em Chyi (2008) e adaptada por Amaral 

(2011), Amaral et al. (2012) e Artur et al. (2013) realiza-se aqui uma simulação da 

adição do gás radônio produzido pelas rochas estudadas em um ambiente padrão sem 

troca de ar com o meio externo. Para tanto, considerou-se a aplicação de cada tipo 

rochoso estudado como piso em um ambiente fechado com 100,00 m² de área e com 

altura (pé direito) de 2,80 m. 

A equação utilizada para esta avaliação é: 

 

𝑅𝑛𝐴𝑚𝑏 =
𝑄𝑡𝑑 𝐵𝑞/𝑚3𝑥𝐹2

𝐹1
= 𝐵𝑞/𝑚3 

Onde: 

Qtd Bq/m
3 
é a quantidade de 

222
Rn exalado pela rocha; 

F1 é o fator de dissipação de ar; 

F2 é o fator de amplificação do material utilizado. 
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O fator F1 (fator de diluição no ar) corresponde ao volume de ar recorrente 

no interior do ambiente considerado em relação ao do volume de ar interno do garrafão, 

dado por: 

𝐹1 =
𝑉𝑎𝑟 𝐴𝑚𝑏

𝑉𝑎𝑟 𝐺𝑎𝑟
 

 

Onde: 

Var Amb é o volume de ar no ambiente; 

Var Gar é o volume de ar no garrafão. 

O fator F2 (fator de amplificação do material) é a razão do material aplicado 

(m
2
) na residência pela relação da metragem das amostras utilizadas no monitoramento 

do 
222

Rn, onde: 

 

𝐹2 =
𝐴𝐴𝑝𝑙

𝐴𝑀𝑜𝑛
 

 

 

Onde: 

AApl é a área do ambiente com rocha aplicada (m
2
); 

AMon é a área das amostras monitoradas (m
2
). 

 

Nesta simulação, os fatores considerados são a área do material rochoso 

aplicado, o volume de ar no interior do ambiente e a quantidade de gás radônio exalada 

pela rocha. A ventilação natural é considerada desprezível nesta simulação, ou seja, 

considera-se que não há troca de ar entre os ambientes interno e externo. 

Para comparação entre a quantidade de radônio exalada e os padrões de 

dosimetria estabelecidos pela EPA (2003), os dados obtidos em Bq/m
3
 foram 

convertidos para pCi/L. 

Os resultados obtidos na simulação encontram-se na Tabela 26 e estão 

ilustrados no Gráfico 28. 
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Tabela 26. Resultados da simulação de adição de 
222

Rn exalado em um ambiente de 100 m
2 

revestidos com as      

rochas estudadas em ambiente fechado. 

 

Rochas 

Estudadas  

Área 

construída 

(m
2
) 

Pé direito 

(m)
 

Volume de ar 

área construída 

(m
3
) 

Volume de 

ar do 

garrafão 

(m
3
) 

 

Fator 1 

Superfícies 

corpos-de-

prova 

(m²) 

 

Fator 2 

Exalação 

após 25 

dias 

(Bq/m³) 

222
Rn exalado 

no ambiente 

Bq/m³ pCi/L 

Branco 100 2,8 280,00 0,019 14736,84 0,04499 2222,7 215,0 32,428 0,88 

Capuccino 100 2,8 280,00 0,019 14736,84 0,04408 2268,6 176,3 27,140 0,73 

Golden 100 2,8 280,00 0,019 14736,84 0,04479 2232,6 156,0 23,634 0,64 

Fonte: autor.
 
 

 

 

Gráfico 28. Simulação de adição de gás 
222

Rn exalado em um ambiente de 100 m
2 

revestidos 

com as rochas estudadas em ambiente fechado.  
 

 

Fonte: autor. 

 

Na simulação realizada demonstra-se que as rochas pegmatíticas 

investigadas apresentam dosimetrias inferiores ao limite estabelecido pela Agência de 

Proteção Ambiental Americana (EPA, 2003) de 4,0 pCi/L ou 148 Bq/m
3
. 
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9. CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

9.1. Introdução 

A condutividade térmica define a relação existente entre a quantidade de 

energia calorífica que atravessa uma superfície na unidade de tempo e o gradiente 

térmico medido na direção perpendicular a essa superfície. É uma medida de capacidade 

isolante, ou condutora, de um material e se expressa em W/mºK (LIMA, 2006). 

Matematicamente, a condutividade térmica é expressa pela equação de 

Fourier: 

∆𝑞

∆𝑡
= −𝜆𝛢 

∆𝑇

∆𝑥
 

 

Onde: 

Δq é a energia calorífica fluindo na direção x através da área A, durante o tempo Δt, 

dado em Joules por segundo, ou Watts.  

ΔT/Δx é o gradiente de temperatura por unidade de distância que é dado em graus 

Kelvin, ou Celsius, por metro.  

λ é a condutividade térmica do material, dado em Watt por metro Kelvin = W/mºK. 

A condutividade térmica das rochas é um tema complexo, pois depende das 

propriedades intrínsecas das rochas, tais como: mineralogia, composição química, 

porosidade, tipo de fluído presente no espaço poroso, densidade, pressão, temperatura, 

textura, estrutura, grau de consolidação, grau de alteração, entre outros. Como a rocha é 

formada por um agregado de vários minerais, e cada um destes minerais, possui valores 

específicos de condutividade térmica, é coerente esperar uma interação complexa entre 

estas variáveis em função da proporção de cada mineral presente na rocha. 

O estudo das propriedades térmicas dos minerais e das rochas é bastante 

antigo reportando a civilização grega e romana, entretanto, foi no século XX, com o 

advento da indústria petrolífera que o estudo da Termometria ganhou importância, 

sendo notória a contribuição da Geofísica que acrescentou grandes avanços aos métodos 

diagnósticos das propriedades das rochas e dos minerais (FIGUEIREDO, 2006). 
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O setor de rochas ornamentais no Brasil teve seu marco inicial de extração 

em meados da década de 70, mas com o aumento do consumo em todo o mundo e a 

diversificação dos materiais rochosos utilizados, sua aplicação começou a apresentar 

problemas, principalmente, em relação alterações cromáticas, resistência físico-

mecânica, durabilidade, alterabilidade, etc., então, na década de 80 e, especialmente, na 

década de 90, os profissionais de Engenharia Civil, Geologia e Arquitetura 

reconheceram a real importância das características tecnológicas dos materiais rochosos 

empregados como rocha ornamental e de revestimento. 

Dentre os vários parâmetros físicos aplicados a rochas ornamentais que 

ainda não foram discutidos como parâmetro tecnológico pela comunidade científica 

destacam-se as variáveis térmicas (condutividade térmica, difusividade térmica e 

capacidade térmica volumétrica), podendo ser uma nova vertente de estudos, aplicada a 

rochas e direcionada a diversas áreas inclusive no que se refere ao conforto térmico                 

(FIGUEIREDO, 2006). 

  

9.2. Condutividade Térmica em Minerais  

Segundo Dana (1969), a condutividade térmica de um mineral é a 

habilidade deste em conduzir calor, é uma propriedade de caráter vetorial e depende da 

composição e da estrutura interna do cristal. Todos os sistemas cristalográficos, exceto 

o sistema cúbico, são anisotrópicos, ou seja: o calor propaga-se de forma diferente em 

várias direções, logo, necessariamente esta propriedade estará sempre relacionada as 

suas características físicas, químicas e cristalográficas. 

A condutividade térmica de minerais é melhor definida e estudada quando 

comparada com a condutividade da rocha, pois as características físicas, químicas e 

cristalográficas dos minerais são melhores controladas. Todavia, explica Clauser & 

Hueges (1995) o principal problema na aquisição dos dados de condutividade térmica 

em minerais é seu grau de pureza e o tamanho das amostras selecionadas para estudo. 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

Na literatura especializada, diversos autores publicaram artigos relativos à 

questão da condutividade térmica nos minerais sempre procurando determinar os 

parâmetros térmicos para cada mineral e ou/grupo mineral, todos utilizando técnicas 

mais ou menos similares onde as medidas foram realizadas levando em consideração a 

anisotropia dos cristais, sendo em sua maioria realizadas à temperatura ambiente, 

merecendo destaque os trabalhos de Clark (1966), Horai (1971), Dreyer (1974), 

Kappelmeyer & Haenel (1974), Dortman, (1976), Cermak & Rybach (1982), Diment & 

Pratt (1988), Guéguen & Palciauskas (1992), porém, foi Kobranova (1989) que 

hierarquizou as principais classes minerais e suas respectivas condutividades térmicas 

sugerindo valores médios para cada classe mineral, conforme observa-se na Figura 32. 

 

Figura 32. Condutividade Térmica das Principais Classes Minerais (300 K, 1Atm).  

 

Fonte: adaptado de Kobranova (1989) apud Figueiredo (2006). 

 

9.3. Condutividade Térmica em Rochas 

Na literatura científica, o assunto condutividade térmica em rochas ainda é 

um tema carente de informações, tendo em vista o grande número de variáveis a serem 

consideradas, entretanto, alguns trabalhos com abordagem qualitativa merecem 

destaque: Grolier et al. (1991), Guéguen & Palciauskas (1992), Clauser & Huenges 

(1995), Schön (1996), Vosteen & Schellschmidt, (2003), Adl-Zarrabi (2004) entre 

outros. 
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Clauser & Huenges (1995), por exemplo, descreveram o comportamento de 

quatro grupos de rochas (sedimentares, vulcânicas, plutônicas e metamórficas) e através 

de um análise estatística, verificou que a condutividade térmica sofre alterações em 

função das propriedades intrínsecas de cada grupo de rocha. Concluiu que, no caso, das  

rochas sedimentares os fatores determinantes seriam a porosidade e a origem da 

partícula sedimentar; nas vulcânicas, o fator preponderante seria a porosidade; nas 

rochas plutônicas, o ponto principal seria a fase mineral dominante e nas rochas 

metamórficas, a anisotropia e a fase mineral predominante.  

Outros autores buscaram determinar a influência da temperatura e da 

pressão sobre a condutividade térmica para vários tipos de rochas. Para a variável 

temperatura notou-se uma queda da condutividade térmica com o incremento de 

temperatura (0 a 1.000 ºC), entretanto, as variações são muito pequenas no intervalo de 

0 a 100 ºC mostrando que neste intervalo a condutividade térmica é praticamente a 

mesma, sofrendo insignificante variação. Já o efeito da pressão é muito menos evidente, 

mas no geral, mostra um discreto aumento de condutividade térmica com o aumento da 

pressão, no intervalo de 0 a 500 MPa (FIGUEIREDO, 2006). 

Outro aspecto investigado foi a relação entre a porosidade e a condutividade 

térmica, onde baixos valores de porosidade estavam sempre associados a altos valores 

de condutividade e altas porosidades correlacionavam-se a baixas condutividades 

térmicas. 

Schön (1996) analisou vários parâmetros importantes relacionados a 

condutividade térmica, tais como: composição mineralógica, fraturamento, porosidade, 

temperatura, etc., e ao final de seu estudo, sugeriu os intervalos de condutividade 

térmica dos principais tipos rochosos, conforme mostra a Figura 33. 

A condutividade térmica das rochas é relativamente baixa (entre 2 e 6 

W/m°K), sendo tanto mais baixa quanto maior for a porosidade das mesmas                     

(LIMA, 2006). 
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Figura 33. Principais tipos de rochas e seus intervalos de condutividade térmica. 

 

 

Fonte: Schön (1996) apud Figueiredo (2006). 

 

 

9.4. Condutividade Térmica das Rochas Estudadas 

9.4.1. Condutividade Térmica e Resistência ao Ataque Químico 

Procurando investigar a correlação existente entre a condutividade térmica e 

as possíveis alterações ocasionadas pelo ataque químico realizaram-se duas medidas: 

uma pré e a outra pós-ataque químico. As leituras foram tomadas exatamente nos 

mesmos locais onde ocorreu o ataque químico, conforme procedimentos detalhados no 

Capítulo 7 – Resistência ao Ataque Químico. 

 As rochas silicáticas costumam apresentar valores de condutividade térmica 

que podem variar entre 2,0 e 4,5 W/m.K, segundo Schön (1996), assim sendo, optou-se 

em utilizar o sensor da Anter Corporation que consegue captar valores de condutividade 

térmica que variam entre 2,00 e 6,00 W/m.K, ideal para rochas silicáticas pegmatíticas, 

como é o caso das rochas aqui estudadas (Figura 34). 
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Figura 34. Procedimento adotado para a aquisição dos dados de Condutividade Térmica das rochas 

pegmatíticas estudadas.  

 

 

Fonte: autor. 

 

A Tabela 27 mostra os valores das condutividades térmicas pré e pós-ataque 

químico e as características das soluções químicas utilizadas durante o ataque químico 

nas quinze amostras estudadas, sendo cinco de cada tipo pegmatítico. 

Devido ao caráter inédito desta pesquisa e visando facilitar a discussão, 

optou-se em considerar apenas as maiores e as menores leituras de condutividade 

térmica que foram obtidas antes e após a realização do ataque químico, desta forma, as 

leituras das condutividades térmicas intermediárias não foram consideradas.  
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Tabela 27. Condutividades Térmicas (em W/m.ºK) para as rochas estudadas, pré e pós-ataque químico. 

BF – Branco Fuji; CF – Capuccino Fuji; GF – Golden Fuji.  

Maiores Condutividades em vermelho; Menores Condutividades em azul.  

Fonte: autor. 

 

Averiguando-se a Tabela 27, constata-se que a maior condutividade térmica 

dentre as rochas estudadas pertence ao pegmatito Capuccino, onde se verifica que antes 

do ataque químico a condutividade térmica foi de 3,90 W/m.ºK na amostra CF4; e a 

menor condutividade de 1,80 W/m.ºK, obtido na amostra CF2. 

Estes valores demostram uma extrema variação, em torno de 45%, entre a 

maior leitura de condutividade (3,90 W/m.ºK) e a menor (1,80 W/m.ºK) para um 

mesmo tipo pegmatítico. Esta constatação torna evidente o caráter extremamente 

heterogêneo, principalmente, no que diz respeito aos aspectos composicionais, 

granulométricos e texturais dos materiais pegmatíticos pesquisados.  

Os dados mostram que para a amostra CF4, após a realização do ataque 

químico com hidróxido de potássio, o valor da condutividade passa a ser de 3,75 

W/m.ºK, ou seja, uma redução de 3,8% em relação a medida obtida pré-ataque químico; 

e para a amostra CF2, a condutividade térmica após a atuação do ácido clorídrico foi de                      

1,72 W/m.ºK, indicando que houve uma redução na condutividade térmica de 4,4%, em 

relação ao valor pré-ataque químico.  

 

 

 

 

Amostras Condutividade 
Térmica - W/m.K 

(pré-ataque) 

Condutividade 
Térmica - W/m.K) 

(pós-ataque) 

Características das Soluções Químicas 
(nome; concentração; pH; tempo de 

contato)  

BF1 3.44 3.24 Ácido Cítrico; 100 g/l, 1,2; 24h 

BF2 2.96 2.95 Ácido Clorídrico; 3% v/v; 1,0; 96h 

BF3 3.23 3.09 Cloreto de Amônia; 100 g/l, 5,0; 24h 

BF4 3.18 3.15 Hidróxido de Potássio; 100 g/l, 14,0; 96h 

BF5 2.81 2.78 Hipoclorito de Sódio; 20 mg/l, 8,0; 24h 

CF1 2.92 2.78  Ácido Cítrico; 100 g/l, 1,2; 24h 

CF2 1.80 1.72  Ácido Clorídrico; 3% v/v; 1,0; 96h 

CF3 3.12 3.10 Cloreto de Amônia; 100 g/l, 5,0; 24h 

CF4 3.90 3.75 Hidróxido de Potássio; 100 g/l, 14,0; 96h 

CF5 3.53 3.50 Hipoclorito de Sódio; 20 mg/l, 8,0; 24h 

GF1 3.43 3.40 Ácido Cítrico; 100 g/l, 1,2; 24h 

GF2 2.92 2.81     Ácido Clorídrico; 3% v/v; 1,0; 96h 

GF3 2.94 2.90 Cloreto de Amônia; 100 g/l, 5,0; 24h 

GF4 3.07 3.00 Hipoclorito de Sódio; 20 mg/l, 8,0; 24h 

GF5 3.26 3.22 Hidróxido de Potássio; 100 g/l, 14,0; 96h 
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Com relação ao pegmatito Branco, verifica-se que antes do ataque químico 

a maior condutividade térmica obtida foi de 3,44 W/m.ºK, verificada na amostra BF1; e 

a menor condutividade foi de 2,81 W/m.ºK, obtida na amostra BF5. Na amostra BF1, 

após a ação do ácido cítrico, a condutividade térmica passou  a ser de 3,24 W/m.ºK, 

representando uma redução de 5,8% em relação ao valor anterior ao ataque químico; e 

para a amostra BF5, a condutividade térmica após a ação do hipoclorito de sódio passou 

para 2,78 W/m.ºK, mostrando uma redução de 1,0% em relação ao valor anteriormente 

determinado antes da utilização da solução química. 

Para o pegmatito Golden, antes do ataque químico, o maior valor obtido 

para a condutividade térmica foi de 3,43 W/m.ºK na amostra GF1 e a menor de 2,92 

W/m.ºK registrada na amostra GF2. Os resultados apontam que para a amostra GF1, 

após o ataque químico com ácido cítrico o valor da condutividade foi de 3,40 W/m.ºK, 

resultando numa redução de 0,87% em relação aos valores obtidos pré-ataque químico; 

e para a amostra GF2, a condutividade térmica obtida após a atuação do ácido clorídrico 

foi de 2,81 W/m.ºK, ou seja, houve uma redução na condutividade térmica de 3,7% em 

relação ao valor obtido antes da ação do reagente químico.  

Assim, levando em consideração o conjunto dos resultados obtidos nas 

amostras analisadas, constata-se que houve uma redução média da condutividade 

térmica da ordem de 3,2 % quando calculada a média aritmética dos percentuais de 

redução da condutividade térmicas nos tipos pegmatíticos investigados.  

Nos Gráficos 29 e 30, são mostrados, respectivamente, as maiores 

condutividades térmicas pré e pós-ataque químico e as menores condutividades térmicas 

pré e pós-ataque químico para as rochas pegmatíticas investigadas. 
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Gráfico 29. Maiores condutividades térmicas para os pegmatitos estudados pré e 

pós-ataque químico.  

 

 

Fonte: autor. 

 

 

 

Gráfico 30. Menores condutividades térmicas para os pegmatitos estudados 

pré e pós-ataque químico.  

 

 

Fonte: autor. 
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A redução nos valores da condutividade térmica pode ser atribuída à 

interação entre os reagentes químicos agressivos utilizados que ao entrarem em contato 

com os minerais de biotita, muscovita, sericita, plagioclásio e microclina presentes nas 

rochas estudadas, provocam a ocorrência de desplacamentos, descamamentos e geração 

de crostas de reação. Estas discordâncias provocam discreta redução nos valores de 

condutividade térmica. 

Faz-se necessário esclarecer que a mensuração da condutividade térmica em 

rochas pegmatíticas é um tema deveras complexo em função das diversas variáveis 

envolvidas que podem induzir a conclusões precipitadas. Entretanto, diante dos 

resultados obtidos verifica-se que há uma inequívoca relação entre a ação dos reagentes 

químicos e a redução da condutividade térmica nas rochas estudadas.  

Esta constatação consiste num dado inicial importante, mas que precisa ser 

analisado com bastante criteriosamente, necessitando de maior aprofundamento devido, 

entre outros fatores ao reduzido número de amostras utilizadas. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1. Conclusões 

1. As rochas analisadas possuem composição mineralógica bastante semelhante, sendo 

formados essencialmente por quartzo, plagioclásio, muscovita, microclina e granada, 

com teores variando entre 5% e 34%, e minerais acessórios, com teores inferiores a 5%, 

com destaque para sericita, biotita e opacos. 

 

2. Petrograficamente, as rochas estudadas classificam-se como “pegmatitos” e possuem 

como características principais: estrutura isotrópica; granulação mineral variando entre 

“muito grossa” a “grossa”; elevado grau de microfissuramento mineral; alteração 

mineral variando de “incipiente a moderada”, principalmente nos minerais de 

plagioclásio, muscovita, microclina e granada; e, contatos minerais predominantes do 

tipo côncavo-convexo. 

 

3. Os resultados obtidos nos ensaios de Índices Físicos demostram que todas as rochas 

estudadas apresentam valores de densidade aparente, tanto na condição seca quanto na 

condição saturada, superiores a média das rochas graníticas brasileiras requeridas pela 

norma NBR 15.844 (ABNT, 2015), ou seja,  ≥ 2,550 g/cm
3
. Com porosidade aparente 

de 1,45% e absorção de água de 0,56% o pegmatito Branco não atende aos limites 

normativos sugeridos, respectivamente, ≤ 1,0% e ≤ 0,4%. Já os pegmatitos Golden e 

Capuccino satisfazem os limites de porosidade e absorção de água estabelecidos na 

norma regulamentar. Estes resultados estão diretamente relacionados às características 

petrográficas e mineralógicas da rocha, tais como: textura, estrutura, tipos de contatos 

minerais, grau de intensidade de microfissuras, nível de alteração mineral, além de 

outros fatores intrínsecos de cada tipo pegmatítico pesquisado. 

 

4. Os resultados obtidos no ensaio de Resistência à Compressão Uniaxial demostram 

que os pegmatitos Golden (140,3 MPa) e Capuccino (124,8 MPa) atendem a norma 

NBR 15.844 (ABNT, 2015), ou seja, ≥ 100,0 MPa. O pegmatito Branco com apenas 

55,7 MPa, não atende ao requisito mínimo sugerido pela norma, em função de  seus 

elevados índices de porosidade e absorção de água, grau de microfissuramento mineral 

e contatos minerais do tipo intergrãos não preenchidos.  
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5. De acordo com a Sugested Methods for the Quantitative Description of 

Descontinuites in Rock Masses - International Society of Rock Mechanics – ISRM 

(1979), os pegmatitos Golden e Capuccino são classificadas como “Muito Resistentes”, 

com resistências mecânicas entre 100 e 250 MPa. 

 

6. A norma NBR 15.845 (ABNT, 2015) determina que o valor mínimo para o ensaio de 

Resistência à Flexão (Três Pontos) deve ser ≥ 10 MPa. Sob condições secas, a amostra 

do pegmatito Branco apresentou 5,8 MPa, valor muito inferior ao exigido pela norma, 

enquanto que os pegmatitos Capuccino e Golden exibiram valores considerados dentro 

do limite estabelecido pela normativa em vigor. 

 

7. Em relação ao Desgaste Abrasivo Amsler, os valores encontrados para todas as 

rochas pesquisadas encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela norma NBR 

15.844 (ABNT, 2015). Porém, o pegmatito Branco apresentou a maior redução de 

espessura (0,96mm), aproximando-se bastante do limite da norma que é de, no máximo, 

1,0mm; o pegmatito Golden mostrou o menor desgaste (0,83mm) e o pegmatito 

Capuccino (0,87mm) apresentou valor intermediário. Estes valores revelam que há uma 

relação intrínseca entre a composição mineralógica, especialmente, no que se refere ao 

teor de quartzo, plagioclásio e granada das rochas estudadas e os resultados revelados 

pelo desgaste Amsler. 

 

8. Os resultados referentes ao ensaio de Congelamento e Degelo indicam que em todas 

as amostras investigadas houve alterações nas suas características físico-mecânicas. Esta 

constatação evidencia-se no pegmatito Branco com K=1,15, valor obtido em função, 

principalmente, de seus elevados índices de porosidade e absorção de água. Os tipos 

pegmatíticos Golden (K=1,02) e Capuccino (K=0,96) mostram que houve 

enfraquecimento destes tipos rochosos, refletindo variações pontuais nas características 

dos corpos-de-prova em função da heterogeneidade típica das rochas pegmatíticas em 

estudo. 
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9. Os resultados obtidos para o ensaio de Velocidade de Propagação de Ondas 

Ultrassônicas Longitudinais mostram que as maiores velocidades pertencem ao 

pegmatito Golden (4.875 m/s, na condição seca e 4.884 m/s, na condição saturada) 

devido as suas características petrográficas e baixos índices de porosidade e absorção de 

água; o pegmatito Branco exibe os menores valores para as velocidades (2.939 m/s e 

3.198 m/s) para as condições seca e saturada, respectivamente e o pegmatito Capuccino 

apresenta valores intermediários, de 4.223 m/s para a condição seca e 4.465 m/s para a 

condição saturada. Estes dados apontam que fatores como densidade, porosidade, 

absorção de água, grau de microfissuramento, etc., têm influencia direta sobre a 

velocidade de propagação de ondas nos materiais rochosos investigados. 

 

10. Com relação a determinação da Perda da Intensidade do Brilho, observou-se que 

todas as substâncias utilizadas no ataque químico, afetaram em diferentes proporções a 

intensidade do brilho inicial das rochas estudadas. As soluções químicas que 

apresentaram as maiores agressividades foram: hidróxido de potássio, que provocou 

uma perda de 35,6% no brilho do pegmatito Branco e o ácido cítrico que induziu uma 

perda de brilho da ordem de 21,3% e de 22,2%, nos pegmatitos Golden e Capuccino, 

respectivamente. 

 

11. Os resultados dos dados colorimétricos obtidos para a variação total da cor 

(parâmetro ΔE*) para as rochas estudadas são perceptíveis à vista desarmada.                       

O pegmatito Branco apresentou ΔE* = 7,78 sendo o hidróxido de potássio o reagente 

químico responsável pela variação cromática observada, enquanto que para os 

pegmatitos Capuccino (ΔE* = 8,55) e Golden (ΔE* = 9,18) as alterações colorimétricas 

foram provocadas, em sua maior parte, pela ação do ácido cítrico. 
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12. Os resultados obtidos para as concentrações de 
40

K, U e Th nas rochas estudadas são 

bastante elevadas quando comparadas às concentrações médias estimadas para rochas 

pegmatíticas por Dickson & Scott (1997).  As concentrações de 
40

K foram de 6,3ppm 

no pegmatito Capuccino, 7,54ppm no pegmatito Golden e 10,91ppm no pegmatito 

Branco; para o U, observa-se um valor extremamente baixo para o pegmatito Branco 

apenas 3,18ppm em relação aos valores obtidos para os pegmatitos Golden e 

Capuccino, respectivamente, 25,53ppm e 26,37ppm; para o Th, os teores variam entre 

5,47ppm para o pegmatito Branco e 12,5ppm para o pegmatito Capuccino, ficando o 

pegmatito Golden com um valor intermediário de 11,13ppm. Estas concentrações 

extremamente elevadas, principalmente de U e Th, devido a existência de minerais 

traços (zircão, apatita, titanita, etc.) nas rochas investigadas que são portadores destes 

elementos em suas redes cristalinas. 

 

13. As rochas estudadas apresentaram valores elevados de exalação de radônio, 

principalmente, o pegmatito Branco com valor da ordem de 215,0 Bq/m
3
, seguido pelo 

pegmatito Capuccino com exalação de 176,3 Bq/m
3
 e, por fim, o pegmatito Golden com 

taxa de exalação de 156,0 Bq/m
3
. De forma geral, as taxas de exalação de radônio 

apresentadas refletem e corroboram os resultados obtidos nos ensaios de caracterização 

tecnológica e na análise petrográfica efetuada nas rochas investigadas. 

 

14. Os resultados obtidos para eficiência de exalação do gás radônio (Fator E) 

demostram que a quantidade do gás 
222

Rn efetivamente emanado nas rochas 

pesquisadas é extremamente pequena em relação à quantidade total de 
222

Rn gerada. 

Observa-se que não há uma correlação direta entre a quantidade de urânio presente na 

rocha e a quantidade de gás radônio efetivamente exalado da rocha para o meio 

ambiente. O pegmatito Branco (3,18 ppm de U) demonstrou possuir a maior eficiência 

na exalação de 
222

Rn para o meio ambiente com E = 0,0411; já os pegmatitos Golden 

(25,53 ppm de U) e Capuccino (26,37 ppm de U) apresentaram eficiência de exalação 

de radônio, relativamente baixas, de apenas 0,0039 e 0,0040, respectivamente.  

Considera-se, portanto, a existência de outros fatores, além dos teores de U, como 

diferentes aspectos petrográficos, texturais e estruturais das rochas que exercem 

influência na maior ou menor difusão do gás radônio do interior da rocha para o meio 

ambiente. 
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15. Com o objetivo de averiguar se as rochas investigadas atingiriam os limites 

dosimétricos de radônio estabelecido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidas (EPA, 2003) realizou-se uma simulação baseada na metodologia de Amaral 

(2011) e Amaral et al. (2012) que adaptaram a técnica utilizada por Chyi (2008).                 

Os resultados mostram que o pegmatito Branco apresenta dosimetria de                     

0,88 pCi/L; e os tipos pegmatíticos Capuccino e Golden exibem valores de 0,73 pCi/L e 

0,64 pCi/L, respectivamente, todos inferiores a dosimetria recomendada pela                     

EPA (2003) que é de 4,0 pCi/L ou 148 Bq/m
3
. Estes resultados apontam que as rochas 

investigadas podem ser utilizadas como rochas ornamentais e de revestimento sem 

ressalvas para uso em ambientes fechados. 

 

16. Procurando-se analisar a relação existente entre a condutividade térmica e o ataque 

químico nas rochas investigadas, conclui-se que: 

- No pegmatito Capuccino, pré-ataque químico, a maior condutividade térmica medida 

foi de 3,90 W/mºK e a menor de 1,80 W/mºK; e pós-ataque químico, com hidróxido de 

potássio, o maior valor obtido foi de 3,75 W/mºK e o menor de 1,72 W/mºK, após a 

ação do ácido clorídrico. Há uma redução média da condutividade térmica da ordem de 

4,1%, entre os valores obtidos pré e pós-ataque químico; 

- No pegmatito Branco, pré-ataque químico, a maior condutividade foi de 3,44 W/mºK e 

a menor 2,81 W/mºK; após a ação do ácido cítrico, o valor da maior condutividade 

térmica foi de 3,24 W/mºK e o valor da menor condutividade foi de 2,78 W/mºK após a 

ação do hipoclorito de sódio. Os valores de condutividade térmica sofreram decréscimo 

médio da ordem de 3,4% nas rochas amostradas, quando comparamos as medidas pré e 

pós-ataque químico;  

- No pegmatito Golden, antes do ataque químico, o maior valor para a condutividade 

térmica foi de 3,43 W/mºK e a menor 2,92 W/mºK; após o ataque com ácido cítrico o 

valor da condutividade térmica baixou para 3,40 W/mºK e para 2,81 W/mºK, após o 

ataque com ácido clorídrico. Os valores da condutividade térmica sofreram uma queda 

média de 2,2%, quando comparados aos valores obtidos antes da ação dos agentes 

químicos. 
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17. A redução observada nos valores da condutividade térmica pode ser atribuída à 

interação entre os reagentes químicos agressivos que ao entrarem em contato com os 

minerais de biotita, muscovita, sericita, plagioclásio e microclina provocam a ocorrência 

de desplacamentos, descamamentos e geração de crostas de reação que provocam 

discreta redução nos valores de condutividade térmica. 

 

18. Conclui-se que a condutividade térmica está diretamente relacionada à estrutura do 

mineral e não somente aos seus elementos químicos constituintes. Assim sendo, espera-

se, que minerais como quartzo, feldspatos e granadas, por exemplo, provoquem uma 

subida relativa nas medidas de condutividade térmica em rochas.  

 

10.2. Recomendações 

1. Em função dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização tecnológica e na 

análise petrográfica, constata-se que os pegmatitos Branco, Golden e Capuccino podem 

ser utilizados como rocha ornamental e de revestimento, cabendo ressalvas apenas 

quanto ao uso do pegmatito Branco devido ao seu fraco desempenho tecnológico nos 

ensaios dos Índices Físicos (Porosidade e Absorção de Água), Resistência à 

Compressão Uniaxial e Resistência à Flexão (Três Pontos). 

 

2. A constatação de que os reagentes químicos utilizados no ataque químico atuam no 

sentido de reduzir os valores da condutividade térmica, deve ser encarada como um 

dado inicial importante, mas que necessariamente, carecerá de estudos mais 

aprofundados e detalhados, em função, dentre outras variáveis, do universo restrito de 

amostras e das inúmeras variáveis envolvidas neste tipo de avaliação, principalmente, 

quando se trata de rochas pegmatíticas, devido as grandes variações granulométricas e 

mineralógicas. 
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APÊNDICE 

Ensaio para Determinação dos Índices Físicos 

 
Amostra: BRANCO FUJI Data: 04/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP Peso (g) Massa Específica (g/cm
3
) Porosidade Abs. d'água 

num. Sub (A) Sat (B) Seco (C) Seca Saturada % % 

1 231,64 374,23 372,42 2,612 2,625 1,27 0,49 

2 231,89 377,11 374,81 2,581 2,597 1,58 0,61 

3 232,74 375,73 373,26 2,610 2,628 1,73 0,66 

4 232,26 376,43 373,90 2,593 2,611 1,75 0,68 

5 232,76 376,71 374,34 2,600 2,617 1,65 0,63 

6 219,66 355,63 353,90 2,603 2,616 1,27 0,49 

7 225,31 363,45 361,68 2,618 2,631 1,28 0,49 

8 234,52 379,57 377,82 2,605 2,617 1,21 0,46 

9 241,64 392,36 390,10 2,588 2,603 1,50 0,58 

10 225,61 364,50 362,73 2,612 2,624 1,27 0,49 

Valores Médios:   2,602 2,617 1,45 0,56 

Desvio Padrão:   0,012 0,011 0,214 0,083 

 
Amostra: CAPUCCINO FUJI Data: 04/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB  Interessado: Antonio Leal Neto 

CP Peso (g) Massa Específica (g/cm
3
) Porosidade Abs. d'água 

num. Sub (A) Sat (B) Seco (C) Seca Saturada % % 

1 232,13 378,37 376,86 2,577 2,587 1,03 0,40 

2 240,63 386,83 385,62 2,638 2,646 0,83 0,31 

3 246,28 395,70 394,48 2,640 2,648 0,82 0,31 

4 241,86 391,43 389,89 2,607 2,617 1,03 0,39 

5 233,81 375,89 374,78 2,638 2,646 0,78 0,30 

6 233,05 374,61 373,44 2,638 2,646 0,83 0,31 

7 239,74 385,47 384,38 2,638 2,645 0,75 0,28 

8 238,83 383,26 382,35 2,647 2,654 0,63 0,24 

9 239,90 385,62 384,52 2,639 2,646 0,75 0,29 

10 240,51 388,80 387,46 2,613 2,622 0,90 0,35 

Valores Médios:   2,627 2,636 0,84 0,32 

Desvio Padrão:   0,022 0,021 0,125 0,050 

 

 

Amostra: GOLDEN FUJI Data: 03/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP Peso (g) Massa Específica (g/cm
3
) Porosidade Abs. d'água 

num. Sub (A) Sat (B) Seco (C) Seca Saturada % % 

1 224,25 360,65 359,68 2,637 2,644 0,71 0,27 

2 230,28 369,16 368,33 2,652 2,658 0,60 0,23 

3 230,86 368,65 367,87 2,670 2,675 0,57 0,21 

4 223,10 362,56 360,86 2,588 2,600 1,22 0,47 

5 226,42 368,15 366,61 2,587 2,598 1,09 0,42 

6 227,93 365,41 364,41 2,651 2,658 0,73 0,27 

7 244,66 393,24 392,20 2,640 2,647 0,70 0,27 

8 240,58 386,27 385,28 2,645 2,651 0,68 0,26 

9 238,33 385,29 383,86 2,612 2,622 0,97 0,37 

10 237,46 382,21 381,01 2,632 2,640 0,83 0,31 

Valores Médios:   2,631 2,639 0,81 0,31 

Desvio Padrão:   0,028 0,025 0,216 0,086 
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Ensaio para Determinação da Resistência à Compressão Uniaxial 

 
Amostra: BRANCO FUJI Data: 10/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP dimensões dos corpos-de-prova (mm) Força Tensão 

num h 
B 

média 
D 

média kN MPa 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 74,34 74,74 74,44 74,29 74,22 74,42 74,22 74,86 74,75 74,63 74,62 287,50 51,8 

2 74,02 74,85 74,75 74,34 74,63 74,64 74,05 74,01 74,37 73,44 73,97 293,85 53,2 

3 74,49 74,91 74,80 74,51 74,60 74,71 73,49 73,38 73,88 74,61 73,84 427,40 77,5 

4 74,33 74.89 74,85 74,67 74,67 74,73 74,53 74,72 74,81 74,35 74,60 268,45 48,2 

5 74,69 73,71 73,75 73,67 73,72 73,71 73,87 74,02 73,95 73,93 73,94 260,20 47,7 

 Média:    74,44     74,19 307,48 55,7 

Desvio Padrão:    0,426     0,382 68,42 12,41 

    

Amostra: CAPUCCINO FUJI Data: 10/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP dimensões dos corpos-de-prova (mm) Força Tensão 

num h 
B 

média 
D 

média kN MPa 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 74,90 74,79 74,12 73,91 73,94 74,19 73,23 72,96 73,90 73,10 73,30 777,05 142,9 

2 73,97 73,40 73,01 73,05 73,20 73,17 73,68 73,41 73,26 73,42 73,44 761,55 141,7 

3 75,02 73,17 73,03 73,27 73,28 73,19 72,10 72,08 72,67 72,53 72,35 629,05 118,8 

4 73,59 74,36 73,79 73,43 73,71 73,82 73,57 73,70 73,89 73,24 73,60 645,25 118,8 

5 74,83 74,51 74,63 74,57 74,68 74,60 73,58 73,27 73,38 73,28 73,38 556,05 101,6 

Média:       73,79         73,21 673,79 124,8 

Desvio Padrão:       0,626         0,498 93,60 17,50 

 

Amostra: GOLDEN FUJI Data: 10/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP dimensões dos corpos-de-prova (mm) Força Tensão 

num h 
B 

média 
D 

média kN MPa 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 73,14 74,15 74,54 74,10 74,38 74,29 73,14 73,21 73,07 73,11 73,13 706,8 130,1 

2 75,46 73,87 73,67 73,47 73,22 73,56 74,04 73,71 73,44 74,81 74,00 719,9 132,2 

3 75,13 73,43 73,37 73,15 73,07 73,26 73,70 73,27 73,19 73,87 73,51 746,3 138,6 

4 74,60 74,43 74,39 74,31 74,38 74,38 73,64 73,28 74,18 73,44 73,64 708,4 129,3 

5 74,42 73,23 73,50 73,15 73,17 73,26 74,27 74,35 74,00 74,04 74,17 929,4 171,0 

Média:       73,75         73,69 762,13 140,3 

Desvio Padrão:       0,549         0,409 94,84 17,59 
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Ensaio para Determinação da Resistência à Flexão (Método dos Três Pontos)  

Amostra: BRANCO FUJI Data: 17/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP 

dimensões dos corpos-de-prova (mm) dist. 

entre 

cutelos 

(L) 

(mm) 

Força Tensão 

espessura (d) média largura (b) média 

N MPa 
1 2 3 4 d 1 2 3 4 b 

1 50,15 50,52 50,58 50,19 50,36 100,32 100,27 100,37 100,19 100,29 180 5494 5,8 

2 50,57 50,77 50,87 50,91 50,78 101,56 100,31 101,44 100,34 100,91 180 5572 5,8 

3 51,20 50,98 51,18 51,22 51,15 101,22 101,27 100,53 100,61 100,91 180 4014 4,1 

4 51,30 50,98 51,51 51,47 51,32 101,17 101,13 100,68 100,34 100,83 180 4896 5,0 

5 51,58 51,71 51,47 51,81 51,64 101,23 101,51 100,59 101,15 101,12 180 8042 8,1 

Média:     51,05         100,81   5603,6 5,8 

Desvio Padrão:     0,495         0,312   1498,9 1,47 

 

 

Amostra: GOLDEN FUJI Data: 17/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP 

dimensões dos corpos-de-prova (mm) dist. 

entre 

cutelos 

(L) (mm) 

Força Tensão 

espessura (d) Média largura (b) média 
N MPa 

1 2 3 4 D 1 2 3 4 b 

1 50,86 50,64 50,56 50,82 50,72 101,02 101,77 101,37 101,87 101,51 180 13106 13,6 

2 51,36 51,88 51,43 51,71 51,60 101,40 101,66 100,46 101,55 101,27 180 9872 9,9 

3 51,49 51,68 51,36 51,31 51,46 101,49 101,38 101,31 100,61 101,20 180 10686 10,8 

4 51,42 51,03 51,36 51,47 51,32 101,38 101,52 101,36 100,55 101,20 180 9644 9,8 

5 50,23 50,61 50,55 50,18 50,39 101,41 101,56 101,61 101,83 101,60 180 9742 10,2 

Média:     51,10         101,36   10610 10,8 

Desvio Padrão:     0,517         0,187   1454,9 1,57 

 

 

 

 

Amostra: CAPUCCINO FUJI Data: 17/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP 

dimensões dos corpos-de-prova (mm) dist. 

entre 

cutelos 

(L) 

(mm) 

Força Tensão 

espessura (d) média largura (b) média 

N MPa 
1 2 3 4 D 1 2 3 4 b 

1 51,24 51,11 51,75 51,70 51,45 100,97 100,57 101,25 100,10 100,72 180 9966 10,1 

2 50,48 50,86 50,37 50,48 50,55 101,77 101,86 101,14 101,35 101,53 180 11046 11,5 

3 50,92 50,63 50,48 50,66 50,67 100,81 100,13 100,66 100,41 100,50 180 10030 10,5 

4 51,60 50,88 51,45 50,48 51,10 100,90 101,73 101,83 101,91 101,59 180 8700 8,9 

5 50,76 50,82 50,66 50,84 50,77 101,52 101,48 101,62 101,49 101,53 180 8348 8,6 

Média:     50,91         101,18   9618 9,9 

Desvio Padrão     0,366         0,520   1093,8 1,19 
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Ensaio de Resistência ao Congelamento e Degelo 

 
Amostra: BRANCO FUJI Data: 21/102015 

Interessado: Antonio Leal Neto Ciclo D/G:25 ciclos 

Procedência: Pedra Lavrada/PB 

 

corpo-

de-

prova 

dimensões dos  
Carga de 

Ruptura 

Tensão de 

Ruptura corpos-de-prova (mm) 

nº altura aresta b aresta d (kN) (MPa) 

ao natural (seco) 

1 74,34 74,42 74,62 287,50 51,77 

2 74,02 74,64 73,97 293,85 53,22 

3 74,49 74,71 73,84 427,40 77,48 

4 74,33 74,73 74,60 268,45 48,15 

5 74,69 73,71 73,94 260,20 47,74 

Média (T ao natural): 55,7 

Desvio Padrão: 12,41 

após 

cong./degelo 

(seco) 

6 74,67 73,17 74,26 409,25 75,32 

7 73,79 74,77 73,85 324,50 58,77 

8 75,86 74,93 74,24 319,35 57,41 

9 75,18 74,58 74,67 321,10 57,66 

10 75,50 74,70 73,96 395,95 71,67 

Média (T após congelamento e degelo): 64,2 

Desvio Padrão: 8,63 

K = (T congelamento e degelo)/(T natural): 1,15 

 

 

 

 
Amostra: CAPUCCINO FUJI Data: 21/102015 

Interessado: Antonio Leal Neto Ciclo D/G:25 ciclos 

Procedência: Pedra Lavrada/PB 

 

corpo-de-

prova 

dimensões dos  Carga de 

Ruptura 

Tensão de 

Ruptura corpos-de-prova (mm) 

nº altura aresta b aresta d (kN) (MPa) 

ao natural 

(seco) 

1 74,90 74,42 74,62 777,1 142,89 

2 73,97 74,64 73,97 761,6 141,73 

3 75,02 74,71 73,84 629,1 118,81 

4 73,59 74,73 74,60 645,3 118,76 

5 74,83 73,71 73,94 556,1 101,58 

Média (T ao natural): 124,8 

Desvio Padrão: 17,50 

após 

cong./degelo 

(seco) 

6 74,71 72,76 73,58 526,85 98,42 

7 73,82 72,73 74,34 837,55 154,91 

8 74,96 74,37 73,40 648,80 118,86 

9 75,50 73,37 72,15 733,30 138,53 

Média (T após congelamento e degelo): 127,7 

Desvio Padrão: 24,45 

K = (T congelamento e degelo)/(T natural): 1,02 
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Amostra: GOLDEN FUJI Data: 21/10/2015 

Interessado: Antonio Leal Neto  Ciclo D/G:25 ciclos 

Procedência: Pedra Lavrada/PB 

 

corpo-de-

prova 

dimensões dos  Carga de 

Ruptura 

Tensão de 

Ruptura corpos-de-prova (mm) 

nº altura aresta b aresta d (kN) (MPa) 

ao natural 

(seco) 

1 73,34 74,42 74,62 706,8 130,08 

2 75,46 74,64 73,97 719,9 132,25 

3 75,13 74,71 73,84 746,3 138,59 

4 74,60 74,73 74,60 708,4 129,34 

5 74,42 73,71 73,94 929,4 171,05 

Média (T ao natural): 140,3 

Desvio Padrão: 17,59 

após 

cong./degelo 

(seco) 

6 72,95 74,00 72,19 714,60 133,78 

7 72,94 72,57 73,78 819,05 152,97 

8 73,61 74,33 73,97 606,85 110,38 

9 74,20 73,69 73,82 743,25 136,63 

10 74,26 73,82 74,05 773,45 141,49 

Média (T após congelamento e degelo): 135,1 

Desvio Padrão: 15,62 

K = (T congelamento e degelo)/(T natural): 0,96 
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Ensaio de Desgaste Abrasivo Amsler 

Amostra: BRANCO FUJI Data: 03/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

Corpo de  Leit. Iniciais 

(mm) 

Leit. 500m 

(mm) 

Leit. 1000m 

(mm) 

Desgaste 

500m  

Desgaste 

1000m 

Média  Média 

Prova canto   canto   canto   (Li - 

L500m) 

(mm) 

(Li - 

L1000m) 

(mm) 

(500m) (1000m) 

  1 9,82 1 9,07 1 8,56 0,75 1,26     

1 2 9,80 2 9,18 2 8,67 0,62 1,13 0,54 1,03 

  3 9,68 3 9,34 3 8,91 0,34 0,77     

  4 9,73 4 9,28 4 8,79 0,45 0,94     

  1 9,91 1 9,45 1 8,99 0,46 0,92     

2 2 9,80 2 9,48 2 8,99 0,32 0,81 0,47 0,90 

  3 9,96 3 9,52 3 9,10 0,44 0,86     

  4 10,00 4 9,35 4 9,00 0,65 1,00     

média entre os corpos de prova  0,50 0,96 

desvio padrão 0,05 0,09 

 

Amostra: CAPUCCINO FUJI Data: 03/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

Corpo de  

Prova 

Leit. Iniciais 

(mm) 

Leit. 500m 

(mm) 

Leit. 1000m 

(mm) 

Desgaste 

500m  

Desgaste 

1000m 

Média  Média 

canto   canto   Canto   (Li - 

L500m) 

(mm) 

(Li - 

L1000m) 

(mm) 

(500m) (1000m) 

  1 9,35 1 8,86 1 8,32 0,49 1,03     

1 2 9,40 2 8,90 2 8,49 0,50 0,91 0,40 0,90 

  3 9,15 3 8,90 3 8,43 0,25 0,72     

  4 9,19 4 8,84 4 8,25 0,35 0,94     

  1 9,42 1 9,05 1 8,53 0,37 0,89     

2 2 9,22 2 8,77 2 8,37 0,45 0,85 0,44 0,84 

  3 9,46 3 8,91 3 8,62 0,55 0,84     

  4 9,42 4 9,04 4 8,63 0,38 0,79     

média entre os corpos de prova  0,42 0,87 

desvio padrão 0,03 0,04 

 

Amostra: GOLDEN FUJI Data: 03/09/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

Corpo de  

Prova 

Leit. Iniciais 

(mm) 

Leit. 500m 

(mm) 

Leit. 1000m 

(mm) 

Desgaste 

500m  

Desgaste 

1000m 
Média  Média 

canto   canto   canto   
(Li - L500m) 

(mm) 

(Li - L1000m) 

(mm) 
(500m) (1000m) 

  1 9,79 1 9,40 1 9,06 0,39 0,73     

1 2 9,32 2 9,25 2 8,87 0,07 0,45 0,34 0,71 

  3 9,59 3 9,35 3 8,91 0,24 0,68     

  4 10,00 4 9,36 4 9,03 0,64 0,97     

  1 8,21 1 7,79 1 7,36 0,42 0,85     

2 2 8,65 2 7,61 2 7,31 1,04 1,34 0,57 0,96 

  3 8,21 3 7,95 3 7,60 0,26 0,61     

  4 8,65 4 8,10 4 7,62 0,55 1,03     

média entre os corpos de prova 0,45 0,83 

desvio padrão 0,16 0,18 
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Ensaio para Determinação da Velocidade de Propagação de Ondas Longitudinais 

Amostra: BRANCO FUJI Data: 21/10/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP altura tempo  (ms) ao natural após congelamento 

nº (mm) Natural após cong. 

1 74,34 18,5 - 4018 - 

2 74,02 29,1 - 2544 - 

3 74,49 26,3 - 2832 - 

4 74,33 27,0 - 2753 - 

5 74,69 29,3 - 2549 - 

6 74,67   21,0   3556 

7 73,79   19,5   3784 

8 75,86   27,7   2739 

9 75,18   24,9   3019 

10 75,50   26,1   2893 

Média: 2939 3198 

Desvio Padrão: 616,31 449,34 

   

 

Amostra: CAPUCCINO FUJI Data: 21/10/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP Altura tempo  (ms) ao natural após congelamento 

nº (mm) natural após cong. 

1 74,90 17,4 - 4305 - 

2 73,97 17,1 - 4326 - 

3 75,02 18,1 - 4145 - 

4 73,59 17,4 - 4229 - 

5 74,83 18,2 - 4112 - 

6 74,71  - 16,4 -  4555 

7 73,82  - 16,8 -  4394 

8 74,96  - 17,3 -  4333 

9 75,50  - 16,5 -  4576 

Média: 4223 4465 

Desvio Padrão: 94,60 119,62 

 

Amostra: GOLDEN FUJI Data: 21/10/2015 

Procedência: Pedra Lavrada/PB Interessado: Antonio Leal Neto 

CP Altura tempo  (ms) após 

congelamento 
ao natural 

nº (mm) natural após cong. 

1 73,34 15,7 - 4671 - 

2 75,46 15,5 - 4868 - 

3 75,13 15,0 - 5009 - 

4 74,60 15,0 - 4973 - 

5 74,42 15,2 - 4896 - 

6 72,95  - 15,9  - 4588 

7 72,94  - 14,1  - 5173 

8 73,61  - 15,5  - 4749 

9 74,20  - 15,3  - 4850 

10 74,26 -  14,8  - 5018 

Média: 4884 4875 

Desvio Padrão: 131,47 228,04 
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Determinação da Intensidade do Brilho Antes e Após o Ensaio de  

Resistência ao Ataque Químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leituras  

 

 

Antes do Ataque Químico 

 

Depois do Ataque Químico 

Amostra/Reagentes Químicos 

 

1ª  2ª Média 1ª 2ª Média 

GF1/Acido Cítrico 

 

84,2 77,0 80,6 71,0 56,1 63,5 

GF2/Ácido Clorídrico 

 

84,7 88,1 86,4 63,8 76,8 70,3 

GF3/Cloreto de Amônia 

 

82,5 81,5 82,0 69,6 73,0 71,3 

GF4/Hipoclorito de Sódio 

 

87,6 85,5 86,5 82,7 81,5 82,1 

GF5/Hidróxido de Potássio 

 

79,9 87,6 83,7 75,8 68,8 72,3 

CF1/Ácido Cítrico  

 

82,9 82,6 82,7 61,9 66,9 64,4 

CF2/Ácido Clorídrico 

 

66,8 49,7 58,2 65,0 48,6 56,8 

CF3/Cloreto de Amônia 

 

73,9 73,3 73,6 70,3 70,4 70,3 

CF4/Hidróxido de Potássio 

 

83,6 83,9 83,7 66,6 70,2 68,4 

CF5/Hipoclorito de Sódio 

 

79,2 83,2 81,2 78,3 77,2 77,7 

BF1/Ácido Cítrico 

 

92,6 80,8 86,7 87,4 68,8 78,1 

BF2/Ácido Clorídrico 

 

85,2 84,1 84,6 75,4 72,7 74,0 

BF3/Cloreto de Amônia  

 

82,7 83,2 82,9 79,4 80,2 79,8 

BF4/Hidróxido de Potássio 

 

83,0 79,7 81,3 63,8 65,0 64,4 

BF5/Hipoclorito de Sódio 

 

84,6 85,3 84,9 82,5 78,6 80,5 
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Determinação dos Parâmetros Colorimétricos Antes e Após o Ensaio de  

Resistência ao Ataque Químico 

 

Amostra: BRANCO FUJI Interessado: Antonio Leal Data: 30/04/2016 

Reagentes Químicos Parâmetros Colorimétricos 

Ácido Cítrico  L* a* b* DL* Da* Db* 

BF1 - antes do ataque 45,10 1,54 5,38 - - - 

BF1 - após o ataque 44,53 1,53 5,97 -0,57 

escuro 

-0,01 0,59 

amarelo 

Ácido Clorídrico L* a* b* DL* Da* Db* 

BF2 - antes do ataque 63,20 1,23 4,29 - - - 

BF2 - após o ataque 60,57 1,64 4,35 -2,63  

escuro 

0,41 

vermelho 

0,06 

amarelo 

Cloreto de Amônia L* a* b* DL* Da* Db* 

BF3 - antes do ataque 72,21 0,20 4,42 - - - 

BF3 - após o ataque 68,74 -0,24 3,17 -3,48  

escuro 

-0,44  

verde 

-1,24  

azul 

Hidróxido de Potássio L* a* b* DL* Da* Db* 

BF4 - antes do ataque 68,79 1,08 4,71 - - - 

BF4 - após o ataque 61,06 0,66 3,89 -7,73  

escuro 

-0,43  

verde 

-0,82  

azul 

Hipoclorito de Sódio L* a* b* DL* Da* Db* 

BF5 - antes do ataque 80,67 0,39 5,64 - - - 

BF5 - após o ataque 81,05 0,27 7,64 0,37  

claro 

-0,12  

verde 

2,01  

amarelo 

 

Amostra: CAPUCCINO FUJI Interessado: Antonio Leal Data: 30/04/2016 

Reagentes Químicos Parâmetros Colorimétricos 

Ácido Cítrico L* a* b* DL* Da* Db* 

CF1 - antes do ataque 52,63 2,92 8,55 - - - 

CF1 - após o ataque 44,09 3,03 8,45 -8,54 

escuro 

0,11 

vermelho 

-0,10 

azul 

Ácido Clorídrico L* a* b* DL* Da* Db* 

CF2 - antes do ataque 58,11 2,53 9,21 - - - 

CF2 - após o ataque 57,48 2,37 8,16 -0,63  

escuro 

-0,16  

verde 

-1,06  

azul 

Cloreto de Amônia L* a* b* DL* Da* Db* 

CF3 - antes do ataque 54,74 4,37 8,63 - - - 

CF3 - após o ataque 49,53 5,66 8,10 -5,21  

escuro 

1,29  

vermelho 

-0,53 

azul 

Hidróxido de Potássio L* a* b* DL* Da* Db* 

CF4 - antes do ataque 49,29 2,57 9,27 - - - 

CF4 - após o ataque 45,66 3,02 8,98 -3,63  

escuro 

0,45  

vermelho 

-0,29  

azul 

Hipoclorito de Sódio L* a* b* DL* Da* Db* 

CF5 - antes do ataque 70,14 -1,00 5,53 - - - 

CF5 - após o ataque 65,40 -0,78 6,64 -4,74  

escuro 

0,22  

vermelho 

1,11  

amarelo 
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Amostra: GOLDEN FUJI Interessado: Antonio Leal Data: 30/04/2016 

Reagentes Químicos Parâmetros Colorimétricos 

Ácido Cítrico L* a* b* DL* Da* Db* 

GF1 - antes do ataque 67,19 7,92 21,64 - - - 

GF1 - após o ataque 58,04 8,72 21,43 -9,15 

escuro 

0,79 

vermelho 

-0,21 

azul 

Ácido Clorídrico L* a* b* DL* Da* Db* 

GF2 - antes do ataque 53,11 3,16 11,13 - - - 

GF2 - após o ataque 58,59 3,88 12,19 5,48 

claro 

0,72 

vermelho 

1,06 

amarelo 

Cloreto de Amônia L* a* b* DL* Da* Db* 

GF3 - antes do ataque 59,51 5,36 16,15 - - - 

GF3 - após o ataque 54,47 5,04 15,58 -5,04 

escuro 

-0,31 

verde 

-0,57 

azul 

Hipoclorito de Sódio L* a* b* DL* Da* Db* 

GF4 - antes do ataque 60,51 5,31 16,81 - - - 

GF4 - após o ataque 58,68 5,76 17,58 -1,84 

escuro 

0,44 

vermelho 

0,77 

amarelo 

Hidróxido de Potássio L* a* b* DL* Da* Db* 

GF5 - antes do ataque 57,03 6,54 17,14 - - - 

GF5 - após o ataque 50,49 5,47 16,08 -6,54 

escuro 

-1,07 

verde 

-1,06 

azul 
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Ensaio para Determinação da Exalação de Gás Radônio 

Nome comercial BRANCO FUJI 

Procedência Pedra Lavrada  

Interessado Antonio Leal Neto   

Descrição da amostra 5 ripas com faces serradas tendo superfície polida resinada/base telada  

  Volume amostra 0,000189617 m³ 

  Área da superfície 0,008998046 m
2
 

  Volume garrafão 19.000 ml 

  Peso total da amostra 2.428,44 gramas  

Início do vácuo 22/10/2015 - às 18:20  

Data da leitura 16/11/2015 - às 16:50 

 Vácuo Inicial 400 mmg/Hg 

 Vácuo dia da leitura 375 mmg/Hg 

Quantidade de dias no vácuo: 25 Vácuo ao final da leitura 220 mmg/Hg 

Tempo Medição Temperatura Umidade Relativa Pressão Exalação 

16:50 28 °C 80 %rH 939 mbar 0 ± 30 Bq Inicial 

17:00 28 °C 76 %rH 939 mbar 198,0 ± 14,7 Bq 

17:10 28 °C 76 %rH 939 mbar 238,0 ± 16,3 Bq 

17:20 28 °C 76 %rH 939 mbar 209,0 ± 14,5 Bq 

Média das 3 últimas medições 215 ± 15,2 Bq 

Desvio Padrão 20,7 ± 0,99  

 

 

 

 

 

 

Nome Comercial CAPUCCINO FUJI 

Procedência Pedra Lavrada/PB  

Interessado Antonio Leal Neto 

Descrição da amostra 5 ripas com faces serradas tendo superfície polida resinada/base telada  

Dados da amostra Volume amostra 0,000196604 m³ 

  Área da superfície 0,008816631 m
2
 

  Volume garrafão 19.000 ml 

  Peso total da amostra 2.513,97 gramas  

Início do vácuo 16/11/2015 - às 17:45  

Data da leitura 11/12/2015 - às 11:00 

 Vácuo Inicial 420 mmg/Hg 

 Vácuo dia da leitura 400 mmg/Hg 

Quantidade de dias no vácuo: 25 Vácuo ao final da leitura 180 mmg/Hg 

Tempo Medição Temperatura Umidade Relativa Pressão Exalação 

11:00 26 °C 85 %rH 945 mbar 85,2 ± 12,0 Bq inicial 

11:10 26 °C 85 %rH 945 mbar 147,0 ± 13,2 Bq 

11:20 26 °C 83 %rH 945 mbar 174,0 ± 13,0 Bq 

11:30 27 °C 81 %rH 945 mbar 208,0 ± 14,6 Bq 

 Média das 3 últimas medições 176,3 ± 13,6 Bq 

 Desvio Padrão 30,57 ± 0,87 Bq 
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Nome Comercial GOLDEN FUJI  

Procedência Pedra Lavrada/PB 

Interessado Antonio Leal Neto  

Descrição da amostra 5 ripas com faces serradas tendo superfície polida resinada/base telada  

Dados da amostra Volume amostra 0,000185748 m³ 

  Área da superfície 0,008957531 m
2
 

  Volume garrafão 19.000 ml 

  Peso total da amostra 2.373,22 gramas  

Início do vácuo 22/10/2015 - às 18:00 

Data da leitura 16/11/2015 - às 19:00 

 Vácuo Inicial 400 mmg/Hg 

 Vácuo dia da leitura 365 mmg/Hg 

Quantidade de dias no vácuo 25 Vácuo ao final da leitura 260 mmg/Hg 

Tempo Medição Temperatura Umidade Relativa Pressão Exalação 

18:53 28 °C 73 %rH 939 mbar 10 ± 140 Bq inicial 

19:03 28 °C 73 %rH 939 mbar 85 ± 63 Bq 

19:13 28 °C 73 %rH 939 mbar 188 ± 60 Bq 

19:23 28 °C 73 %rH 940 mbar 194 ± 51 Bq 

19:33 28 °C 74 %rH 940 mbar 152 ± 41 Bq 

 Média das 3 últimas medições 156 ± 51 Bq 

 Desvio Padrão 22,7 ± 9,5 Bq 
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Determinação dos Teores de 
40

K, U e Th por Espectrometria Gama 

 

   Gross 

 Amostras Massa C. time C. time (m) K U Th 

Branco Fuji 47,53 30255,96 504,27 12584 1870 907 

Capuccino Fuji 39,69 53671,52 894,53 13865 5711 1759 

Golden Fuji 40,00 32767,98 546,13 9553 3447 1054 

 

 

Amostras  K U Th 

  GA/CT NET GA/CT NET GA/CT NET 

Branco Fuji 0,415918 0,290061 0,061806 0,008631 0,029978 0,003474 

Capuccino Fuji 0,258331 0,132473 0,106407 0,053231 0,032773 0,00627 

Golden Fuji 0,291535 0,165677 0,105194 0,052019 0,032166 0,005662 

 

 

Amostras   COM (g) I 

 
K U Th K U Th 

Branco Fuji  0,366161 0,010895 0,004386 -0,43633 -1,96278 -2,35797 

Capuccino Fuji 0,200262 0,08047 0,009479 -0,6984 -1,09436 -2,02326 

Golden Fuji 0,248516 0,078028 0,008493 -0,60465 -1,10775 -2,07093 

 

 

Amostras   
222

Rn 

   K(%) 
40

K (ppm) 

 

U ppm 

 

Th ppm Bq 

Branco Fuji  11,04535 10,91 3,186738 5,472504 2150 ±152 

Capuccino Fuji 6,214743 6,13 26,37892 12,53128 1763 ± 136 

Golden Fuji 7,634354 7,54 25,53345 11,1366 178 ± 51 
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Determinação da Condutividade Térmica Antes e Após o Ensaio de  

Resistência ao Ataque Químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras Condutividade 
Térmica - 

W/m.K 
(pré-ataque) 

Condutividade 
Térmica - 
W/m.K) 

(pós-ataque) 

Características das Soluções Químicas 
(nome; concentração; pH; tempo de 

contato)  

BF1 

 

3.44 3.24 Ácido Cítrico; 100 g/l, 1,2; 24h 

BF2 

 

2.96 2.95 Ácido Clorídrico; 3% v/v; 1,0; 96h 

BF3 

 

3.23 3.09 Cloreto de Amônia; 100 g/l, 5,0; 24h 

BF4 

 

3.18 3.15 Hidróxido de Potássio; 100 g/l, 14,0; 96h 

BF5 

 

2.81 2.78 Hipoclorito de Sódio; 20 mg/l, 8,0; 24h 

CF1 

 

2.92 2.78  Ácido Cítrico; 100 g/l, 1,2; 24h 

CF2 

 

1.80 1.72  Ácido Clorídrico; 3% v/v; 1,0; 96h 

CF3 
 

3.12 3.10 Cloreto de Amônia; 100 g/l, 5,0; 24h 

CF4 

 

3.90 3.75 Hidróxido de Potássio; 100 g/l, 14,0; 96h 

CF5 

 

3.53 3.50 Hipoclorito de Sódio; 20 mg/l, 8,0; 24h 

GF1 

 

3.43 3.40 Ácido Cítrico; 100 g/l, 1,2; 24h 

GF2 

 

2.92 2.81     Ácido Clorídrico; 3% v/v; 1,0; 96h 

GF3 

 

2.94 2.90 Cloreto de Amônia; 100 g/l, 5,0; 24h 

GF4 

 

3.07 3.00 Hipoclorito de Sódio; 20 mg/l, 8,0; 24h 

GF5 

 

3.26 3.22 Hidróxido de Potássio; 100 g/l, 14,0; 96h 



201 
 

 
 

Fotografias das Amostras Antes e Após o Ensaio de  

Resistência ao Ataque Químico 

 

Pegmatito Branco (pré-ensaio)  

 

Pegmatito Branco (pós-ensaio)  

    

Pegmatito Capuccino (pré-ensaio)  
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Pegmatito Capuccino (pós-ensaio) 

  

 

Pegmatito Golden (pré-ensaio) 

     

 

Pegmatito Golden (pós-ensaio)  

 

 




