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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo um estudo integrado geológico e tecnológico de rochas 

ornamentais nas áreas de ocorrência dos granitos Flores e Jacarandá, localizadas próximo ao 

Município de Afonso Bezerra, na porção centro norte do Estado do Rio Grande do Norte.  

Geologicamente, a área compreende quatro unidades litoestratigráficas: um Complexo 

Gnáissico Migmatítico (embasamento), formado essencialmente por gnaisses bandados, 

usualmente milonitizados e com feições migmatíticas diversas; um Augen Gnaisse que ocorre 

como um corpo alongado e constitui o “Granito Jacarandá”; um pequeno stock granítico que 

apresenta-se de forma subcircular (Granito Flores) onde dominam rochas de textura fina a fina-

média de coloração rosa; por fim, sedimentos aluvionares finos a grossos, formando extensas 

áreas de planícies aluviais. 

A caracterização tecnológica dos granitos ornamentais Flores e Jacarandá, realizada por 

meio de ensaios diversos, teve como objetivo a obtenção de parâmetros petrográficos, físicos e 

mecânicos que permitiram a qualificação dessas rochas. Estes ensaios foram executados segundo 

procedimentos normatizados por entidades brasileiras (ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) e estrangeiras (ASTM – American Society for Testing and Materials).  

A análise petrográfica mostrou que as rochas estudadas são granitos senso estrito, 

somando em média 85 – 90% modal. O Granito Flores é a rocha mais félsica, com teor de 

máficos em torno de 10%, e de composição monzogranítica. O Granito Jacarandá é um augen 

gnaisse de composição sienogranítica com máficos em torno de 15% modal. 

Os vários ensaios tecnológicos realizados (alterabilidade, índices físicos, velocidade de 

propagação de ondas ultra-sônicas, compressão uniaxial, resistência à flexão, desgaste Amsler e 

resistência ao congelamento e degelo) mostram parâmetros e valores similares para ambos os 

granitos estudados e encontram-se dentro dos especificados em normas nacionais e 

internacionais para rochas silicáticas de uso ornamental. Da mesma forma, quando comparados 

com outros granitos ornamentais estudados no Brasil, os parâmetros e valores aqui encontrados 

mostram-se similares. 

A análise do conjunto de resultados dos ensaios realizados mostra que tanto o Granito 

Flores quanto o Jacarandá são rochas de boa qualidade tecnológica, e que se prestam muito bem 

para uso como material de revestimento interno e externo em edificações. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 The main purpose of the present study is to integrate a geological and technological 

investigation of ornamental rocks of the Flores and Jacarandá granites, which are located near 

the Afonso Bezerra city, in the north central part of the Rio Grande do Norte State. 

 The study area encompasses four litho-stratigrafic units: a Gneiss-Migmatitic Complex 

(cristalline basement), which is mainly composed of banded gneisses, usually deformed as 

mylonitic rocks and with several migmatic features, an Augen Gneiss, which occurs as an 

elongated body that constitutes the Jacarandá granite, a small granite stock, which presents a 

semi-circular form, named Flores granite, composed of pink, fine to medium coarse rocks, and 

fine to coarse alluvial sediments, which form extensive areas of large fluvial deposits. 

 The technological characterization of the Flores and Jacarandá granites, carried out 

through several tests, has as the main purpose the determination of petrographic, physical, and 

mechanic parameters that allowed the characterization of these rocks. The test followed 

procedures recommended by Brazilian (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas) and 

foreigner institutions (ASTM – American Society for Testing and Materials). 

 The petrografhic analysis indicated that the rocks investigated are granite sensu estrictu, 

summing an average 85-90% modal. The Flores granite is the more felsic rock, which presents 

mafic content ∼ 10% and monzonitic composition. The Jacarandá granite is an Augen Gneiss 

rock that presents sienogranitic composition and mafic modal content ∼ 15%. 

 Several technological tests carried out (alterability, physical indices, velocity of 

ultrasonic wave propagation, uniaxial compression, flection resistence, Amsler desgaste, and 

resistence to freezing and heating) indicated that parameters and values were identical for both 

granites investigated. These parameters and values are consistent with the Brazilian and 

international standards for siliciclastic rocks of ornamental use, as well as other Brazilian 

ornamental granites. 

 The analysis of all results indicates that both the Flores and Jacarandá granites present 

good quality, and that they are indicated for ornamental use of revetment interior and exterior of 

buildings. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Apresentação 

 

Este trabalho constitui a “Dissertação de Mestrado”, obrigação acadêmica essencial para a 

obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica - 

PPGG, do Centro de Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

O Estado do Rio Grande do Norte é conhecido por sua vocação mineral, produzindo 

petróleo, sal, cal, artigos cerâmicos, pedras preciosas, entre outros bens minerais. No setor de 

rochas ornamentais, há décadas que o estado produz mármores e quartzitos. A partir da década 

de 90 a exploração estendeu-se para outras rochas cristalinas como os granitos, gnaisses, gabros 

etc, denominados industrialmente como granitos ornamentais. Esta é uma indústria que floresce 

no estado e que carece de informações sobre a matéria prima local, cujas ocorrências, tipos e 

características tecnológicas são pouco conhecidas. Dessa forma, a escolha do tema desta 

dissertação de mestrado procura suprir, em parte, esta falta de um melhor conhecimento relativo 

à pesquisa geológica e caracterização tecnológica de rochas ornamentais no Rio Grande do 

Norte. 

A escolha da área dos granitos ornamentais Flores e Jacarandá prendeu-se a três fatores 

principais: i) a área de afloramento destes granitos está relativamente perto de Natal (em torno de 

160 km), e com boas condições de vias de acesso, barateando assim os custos da pesquisa 

geológica; ii) não há nenhum trabalho de levantamento geológico da área em escala de detalhe 

ou mesmo semi-detalhe (os mesmos não aparecem nem no Mapa Geológico do RN, em escala 

1:500.000 publicado em 1998); iii) chapas polidas destes granitos são encontradas no mercado, 

têm tido boa aceitação, e entretanto nenhum estudo de caracterização tecnológica dos mesmos 

foi até agora realizado. 

 

1.2 - Objetivos e Metodologia de Trabalho 

 

A proposta de trabalho tem como objetivo realizar a caracterização tecnológica que envolve 

o estudo de rochas ornamentais nas áreas de ocorrência dos "Granitos Flores e Jacarandá", 

situados no Município de Afonso Bezerra-RN, os quais se destinam ao uso como materiais de 

revestimento de edificações. Foram desenvolvidos trabalhos de campo e laboratório, 

concomitante a conclusão dos créditos do Mestrado, no tocante a Dissertação propriamente dita.  



Dissertação de Mestrado – PPGG                                                                        Maia, S. M. C. 

 

2

Os trabalhos realizados foram centrados em dois aspectos distintos e fundamentais para o 

melhor conhecimento de rochas ornamentais: i) uma abordagem geológica dos corpos 

granitóides em questão; e ii) uma abordagem tecnológica das rochas em explotação. 

 

 A abordagem geológica envolveu os seguintes trabalhos: 

 

a) uma cartografia geológica básica da área, resultando num mapa geológico na escala 

1:50.000 (Fig.3.2 – Cap. III), utilizando-se interpretação de fotografias aéreas e de produtos de 

sensoriamento remoto, combinados com trabalhos de campo.  

b) delimitaram-se à priori as áreas de ocorrências dos granitos ornamentais Flores e 

Jacarandá, bem como suas encaixantes e as possíveis variações texturais e litológicas. Foi feita 

também a identificação/caracterização de estruturas planares e/ou lineares relacionadas ou não 

aos processos de deformação natural que atuaram nestes granitos. 

 

 A abordagem tecnológica envolveu os ítens referidos abaixo: 

 

a) estudo petrográfico microscópico para a definição das paragêneses minerais das diferentes 

fácies desses granitóides, envolvendo a caracterização da mineralogia primária e seus produtos 

de transformação/alteração tardios (que possam comprometer o polimento final, a estética e a 

durabilidade da rocha como produto ornamental), além da realização da composição modal de 

cada litotipo, o que é essencial para a definição da nomenclatura dos mesmos, de acordo com a 

proposta do IUGS (Streckeisen, 1976).  

 

b) índices físicos, tais como massa específica aparente seca e saturada, porosidade aparente e 

absorção d’água, que permitem avaliar indiretamente o estado de alteração das rochas, o 

conjunto de fatores sendo determinantes para a resistência e durabilidade das mesmas.  

 

c) estudos de alterabilidade, procurando-se verificar o estado de alteração da rocha em 

função das condições de uso, para isso, foi avaliada a resistência ao ataque químico por produtos 

de limpeza de uso comum em residências (ácido clorídrico, água sanitária, solventes diversos 

etc). 
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d) determinação da velocidade de propagação de ondas ultra-sônica longitudinais das rochas, 

que permite avaliar indiretamente o grau de alteração, discordâncias internas , fraturas e grau de 

coesão das rochas. 

e) determinação da resistência à compressão uniaxial. Provoca a ruptura da rocha quando 

submetida a esforços compressivos. A resistência das rochas está condicionada a fatores como 

direção do esforço em relação à estrutura, microfissuras, anisotropia, porosidade etc. 

 

f) determinação da resistência à flexão. Verifica-se a resistência de placas de rochas a se 

curvar ou flexionar, quando submetidos aos esforços de cargas em edificações. 

 

g) determinação da resistência ao impacto de corpo duro. Fornece informações acerca do 

grau de tenacidade de um material rochoso e, conseqüentemente, de sua capacidade para suportar 

ações mecânicas instantâneas. 

 

h) determinação da resistência ao desgaste Amsler. Indica a redução de espessura (mm) que 

placas de rochas apresentam após percurso abrasivo na máquina apropriada denominada 

“Máquina Amsler”. 

 

i) determinação da resistência ao congelamento e degelo conjugado ao ensaio de compressão 

uniaxial. Consiste em submeter à amostra a 25 ciclos de congelamento e de degelo, e verificar a 

eventual queda de resistência por meio do ensaio de compressão uniaxial ao natural e após os 

ensaios de congelamento e degelo. 

 

1.3 - Localização da área e vias de acesso 

 

A área de estudo compreende aproximadamente 120 km2 e está localizada cerca de 15 km a 

sul do município de Afonso Bezerra, na porção centro norte do Estado do Rio Grande do Norte 

(Figura 1.1). Partindo-se de Natal, o acesso se dá pela BR 304 em direção à cidade de Angicos, 

tomando-se, então, a RN 263 no sentido de Afonso Bezerra. 
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Figura 1.1 – Mapa de localização e vias de acesso da área estudada 
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CAPÍTULO II – ESTADO DA ARTE 

 

2.1 – Histórico 

 

As rochas ornamentais são denominadas também de pedras naturais e/ou rochas 

dimensionadas. Apresentam diversas litologias que são extraídas em blocos para posterior 

beneficiamento de diversas formas. Seus principais campos de aplicação incluem, 

principalmente lápides e arte funerária em geral e edificações, destacando revestimentos internos 

e externos de paredes, pisos, colunas, entre outros (Vidal, 2002).  

A utilização de rochas para fins ornamentais, teve início desde os tempos antes de Cristo 

na região da Mesopotâmia e no Egito, onde as rochas calcárias, graníticas e basálticas eram 

usadas na construção de grandes esculturas. A partir da Idade Média, foi retomado seu uso 

sistemático (mármore principalmente) como material nobre na construção de grandes 

edificações, como catedrais e palácios nas mais importantes cidades européias. 

Entre os séculos XVI e XVII, foram concedidas várias concessões de lavra de mármore 

de colorações diferentes, as quais foram diminuindo de proporção na segunda metade do século 

XVIII, onde o estilo arquitetônico era o mármore branco. No século XIX o consumo do mármore 

aumentou significantemente, porém sem uso qualitativo do material. Em geral, o aumento do 

emprego do mármore foi observado pela utilização como elemento estrutural em construções. 

 No final do século XIX e início do século XX, foi introduzida a mecanização na extração 

e no beneficiamento do mármore onde sua aplicação ocorreu em revestimentos como elemento 

decorativo e de proteção das construções (Alencar et al, 1996). 

 No Brasil, no final da década de 50, deu-se início ao setor extrativo de rochas 

ornamentais, a partir de iniciativas isoladas na extração de mármores em Minas Gerais e em 

seguida no Espírito Santo, onde a capacitação tecnológica das indústrias foi crescente no setor, 

sendo difundido os conhecimentos para as rochas graníticas. Devido às suas características 

físicas e suas variedades de textura e cores, os granitos ocuparam seu espaço no mercado. 

 Em 1980, o Brasil exportou os primeiros blocos de granitos, principalmente para a Itália a 

partir da extração em jazidas de matacões. Desde então, a exploração de rochas ornamentais teve 

um crescimento marcante e o Brasil passou a importar e adaptar tecnologias tentando se manter 

no mercado (Camarão Júnior & Silva, 1998). 
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2.2 – Panorama Mundial / Brasileiro de Rochas Ornamentais 

 

A produção mundial de rochas ornamentais e de revestimento evoluiu de 1,5 milhões de 

toneladas/ano na década de 1920, para um patamar de 60 milhões de toneladas no ano 2000, 

totalizando 65 milhões de toneladas em 2001, sendo 38,50 milhões (59,2%) relativos a 

mármores, 23,00 milhões (35,8%) a granitos e 3,5 milhões (5%) a ardósias. A presença do Brasil 

no mercado internacional é fundamentalmente centrada no comércio de chapas de granito, blocos 

de granito e mármore, produtos de ardósia e produtos de quartzito foliado. Para os granitos 

brasileiros, o mercado internacional está muito centrado nos Estados Unidos (chapas), Itália e 

China (blocos) (Chiod Filho, 2003). 

O Brasil é um dos grandes produtores e exportadores mundiais de rochas ornamentais e 

de revestimento. Sua produção totaliza 6,0 milhões de toneladas/ano, abrangendo 600 variedades 

comerciais extraídas de ± 1000 frentes ativas de lavra. Os granitos perfazem cerca de 57% da 

produção brasileira, enquanto 17% são relativos a mármores e travertinos, cerca de 8% a 

ardósias e 5% a rochas quartzíticas em geral. Estima-se a existência de 11.100 empresas do setor 

atuantes no Brasil, responsáveis por 114.000 empregos diretos. As transações comerciais nos 

mercados interno e externo movimentam mais de US$ 2 bilhões/ano. No mercado mundial, em 

2001, o Brasil situa-se entre os seis principais países produtores (DNPM, 2003). Segundo a 

mesma fonte, colocou-se como 3º maior exportador de rochas silicatadas em bruto e como 5º 

maior exportador de rochas processadas especiais. A posição brasileira em relação à produção e 

à exportação mundiais, tal como as posições dos demais países produtores e exportadores, 

constam na tabela 2.1. 

Em 2002 evidenciou-se uma melhoria da qualidade dos materiais rochosos de 

revestimentos colocados no mercado interno, bem como avanços significativos de produtividade 

na lavra, beneficiamento e acabamento. Também registrou-se uma redução de custos dos 

processos industriais e obtenção de preços ainda bastante competitivos para rochas processadas 

simples e especiais, nos mercados interno e externo (Chiod Filho, 2003).  

O consumo de rochas ornamentais no Brasil se mostra maior do que sua renda per capita, 

ao contrário dos países desenvolvidos como os Estados Unidos e Europa, que apresentam uma 

renda per capita superior ao consumo de rochas ornamentais. As reservas brasileiras estão 

estimadas em cerca de 400.000 m3 de granitos, 200.000 m3 de mármores e 120.000 m3 de 

sucedâneos em ± 1000 frentes de lavras. No Brasil, além de materiais tradicionalmente 

produzidos, surgiram, recentemente, novas rochas a exemplo dos metaconglomerados, granitos 

pegmatóides, quartzitos verdes, silexitos, mármores bege e verdes movimentados. Os principais 
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estados produtores do Brasil em ordem de importância são: Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul (DNPM, 2003). 

 

Tabela 2.1 – Fonte: DNPM, 2003. Notas: (1) Apenas blocos de mármores e granitos; (2) Inclui 

granitos, arenito, basalto e quartzito. Não inclui pedras para calcetar; (3) Inclui ardósia e outras 

pedras. 

EXPORTAÇÃO  

DISCRIMINAÇÃO 

 

PRODUÇÃO Rochas Silicatadas  

em Bruto 

Rochas Processadas

PAÍSES (103 t) (%) (103 t) (%) (103 t) (%) 

Brasil 3.059(1) 4,70 765,8(2) 8,93 327(3) 3,78 

China 11.400 17,54 1.289 15,03 3.098 35,81 

Itália 8.385(4) 12,90 185 2,16 2.356 27,23 

Índia 5.980 9,20 1.659 19,34 324 3,74 

Espanha 5.525(4) 8,50 299 3,49 493 5,70 

Irã 4.000 6,15 7 0,08 95 1,10 

Portugal 2.405 3,70 310 3,61 302 3,49 

Turquia 2.275 3,50 39 0,45 443 5,12 

EUA 1.820 2,80 168 1,96 43 0,50 

Grécia 1.625 2,50 1 0,01 132 1,52 

Outros 16.664 25,61 3.853,2 44,93 1.038 12,00 

TOTAL 65.000 100,00 8.576 100,00 8.651 100,00 

 

As exportações do Espírito Santo , Minas Gerais e Bahia, totalizaram US$ 217,5 milhões 

em 2001. O Espírito Santo consolidou sua posição de principal produtor e exportador, 

respondendo por cerca de 46% em peso e valor, do total das exportações brasileiras. (Chiod 

Filho, 2002). 

Dentro do quadro setorial do nordeste é estimado uma produção de 130 tipos comerciais 

de rochas e suas variedades, dentre as quais, granitos, mármores, quartzitos, arenitos, 

conglomerados etc. Encontra-se registrados 160 empresas mineradoras (micro, pequena e grande 

porte) e 25 empresas de beneficiamento de blocos com quase 110 teares instalados. Para 

trabalhos de acabamento final e aplicação, estima-se cerca de 360 marmorarias instaladas no 

nordeste (Chiod Filho, 2002). 

O Rio Grande do Norte produz 13.000 toneladas/ano de mármores e granitos. Dispõe de 

4 teares localizados no município de São Rafael e 20 marmorarias distribuídas por todo o Estado, 

além de 200 mão-de-obra direta (ABIROCHAS, 2001) (Tabela 2.2). A produção de chapas e 
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ladrilhos destaca-se em alguns municípios como: São Rafael, Macaíba e Currais Novos. Os 

municípios de Equador e Parelhas produzem, juntos, 2.500 toneladas/ano de quartzitos. A tabela 

2.2 mostra um resumo da produção dos estados brasileiros. 

 

Tabela 2.2 – Rochas Ornamentais no Brasil. Fonte: ABIROCHAS (2001). 

Estados Produção 
(t/ano) % Tipo de rocha  Número de 

teares 
Número de 

marmorarias 
Mão de obra 

direta 

Espírito Santo 2.400.000 47 Granito 
Mármore 900 360 20.000 

Minas Gerais 1.103.000 22 

Granito 
Ardósia 

Quartzito 
Outras  

66 1.000 21.000 

Bahia 490.000 10 
Granito 

Mármore 
Quart. / Arenito 

48 180 3.200 

Paraná 320.000 6 
Granito 

Mármore 
Outras  

69 300 3.500 

Rio de Janeiro 260.000 5 
Granito 

Mármore 
Miracema 

150 630 13.800 

Ceará 180.000 2 Granito 
Pedra Cariri 44 60 1.400 

Goiás 122.000 2 Granito 
Quartzito 7 100 1.700 

Rio Grande do 
Sul 86.000 2 Granito 

Basalto 51 270 3.800 

Paraíba 63.000 1 Granito 9 20 400 
São Paulo 60.000 1 Granito 160 3.000 31.000 

Pernambuco 47.000 1 Granito 21 60 800 
Alagoas 15.000 < 1 Granito 9 15 200 

Rondônia 15.000 < 1 Granito 2 10 170 
Rio Grande do 

Norte 13.000 < 1 Granito 
Mármore 4 20 200 

Santa Catarina 5.000 < 1 Granito 15 300 3.200 
Pará 3.000 < 1 Granito 10 43 500 
Piauí 4.000 < 1 Pedra Mourisca - 20 200 

Sergipe 0 0  7 26 300 
Mato Grosso 0 0  2 35 350 

TOTAL 5.186.000   1.574 6.449 105.720 

 

2.3 - Importância Geológica na Identificação e Caracterização de Jazidas de Rochas 

Ornamentais. 

 

A pesquisa relacionada a rochas ornamentais, requer tanto de conhecimento geológico, 

caracterização tecnológica e lavra, quanto o transporte, o beneficiamento, marketing e 

comercialização. Os fatores geológicos condicionam as características de ocorrência dos 

materiais e devem ser identificados e avaliados em bases técnicas adequadas como suporte para 
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tomada de decisões (Chiod Filho, 1994). Portanto, parâmetros de interesse podem ser inferidos 

através de condicionantes geológicos regionais e locais. 

Regionalmente, a distinção dos ambientes geológicos permite prever a ocorrência de 

diferentes tipos de rochas. A coloração azul, por exemplo, é devido à presença de minerais do 

tipo sodalita (em sienitos), cordierita (em gnaisses), e quartzo azulado (em vulcânicas e 

subvulcânicas ácidas). Dessa forma, os granitos movimentados são representados por rochas 

gnaissico-migmatíticas, devendo ser procuradas em faixas antigas do embasamento. Já os 

granitos homogêneos (não movimentados), são associados a corpos intrusivos com formas 

elípticas a arredondadas, identificados em fotografias aéreas e imagens de satélite através de 

estruturas circulares e semicirculares. Outro importante condicionante geológico é para os 

granitos escuros, que representam rochas máficas de textura vulcânica / subvulcânica. Rochas 

máficas de caráter gabróide de textura mais grossa, associadas a corpos e complexos plutônicos 

intrusivos, também definem as ocorrências de granitos negros (Chiod Filho, 1994). 

Em termos técnicos exploratórios regionais, pode-se utilizar alguns recursos como por 

exemplo, fotografias aéreas para analise morfo-estrutural, que permite a discriminação de zonas 

homólogas dos principais domínios litológicos aflorantes, destacando áreas de rochas maciças 

e/ou isótropas, faixas estruturais e campos de matacões, como também, a análise geomorfológica 

que permite a discriminação das formas de relevo. Objetivando assim, a comparação do 

potencial geológico. 

Trabalhos em escala mais detalhada, envolvem reconhecimento e amostragem das 

variedades litológicas aflorantes/caracterização petrográfica e tecnologia de rochas selecionadas, 

tipificação e caracterização comercial dos materiais priorizados, cálculo de reservas, definição de 

métodos de lavra, testes de serragem e polimento, bem como marketing e avaliação de mercado 

de produtos. Zonas foliadas ou fraturadas podem determinar perdas na lavra e menor dimensão 

dos blocos lavráveis, bem como problemas de resistência físico-mecânica em chapas. 

Concentrações de minerais máficos (agregados de biotita, por exemplo) e sulfetos geram 

problemas de polimento nas chapas e alterabilidade mais acentuada nos produtos aplicados. 

Cristais grossos/pórfiros (como feldspatos e granadas, por exemplo) podem causar arranque na 

superfície das chapas durante o polimento e após a aplicação dos produtos. Nódulos, encraves, 

diques e veios, em rochas homogêneas, determinam problemas de padrão estético e perdas no 

beneficiamento de chapas. Variações texturais/petrográficas implicam em problemas de 

tipificação comercial dos materiais, dificultando a garantia de suprimento de padrões estéticos 

homogêneos. A capa de intemperismo produz alterações cromáticas, principalmente em granitos, 
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sendo responsável por coloração amarelada. A dimensão dos blocos e matacões em superfície 

fornece uma noção preliminar sobre o grau de fraturamento do maciço (Chid Filho, 1994). 

 

2.4 - Influência no Preço das Rochas Ornamentais 

 

Os fatores econômicos que influenciam no preço das rochas ornamentais estão 

diretamente relacionados ao conhecimento das propriedades físicas, físico-mecânicas, 

características químico-mineralógicas, como também a estética, a beleza e custo do material 

(Vidal, 2002), que são critérios primordiais na escolha de determinada rocha ornamental. Por 

outro lado, faz-se necessário o conhecimento das características tecnológicas das rochas para 

garantir a melhor utilização, levando em conta a qualidade, a durabilidade e o preço, que na 

maioria das vezes são decisivos na escolha por profissionais que necessitam de orientação 

técnica. 

A exemplo de outros materiais da construção civil, as rochas ornamentais sofrem 

influência de modismos e tendências de designers, determinados principalmente no continente 

europeu. Alguns tipos, conhecidos como clássicos, mantêm-se no mercado com uma certa 

regularidade como, por exemplo, granitos claros e mármore travertino, enquanto outros têm 

períodos de grandes vendas para depois recuarem, ocasionando o aquecimento ou arrefecimento 

do mercado como os tipos movimentados, azuis, vermelhos e multicores (Mesquita, 2002). Os 

granitos homogêneos (estruturalmente isotrópicos), possuem preços relativamente mais baixos 

que os movimentados, salvo quando constituem materiais excepcionais e consagrados pelo 

mercado. Os granitos movimentados, caracterizados por apresentarem estruturas com desenhos 

diversos (gnaisses e migmatitos), têm seu emprego atualmente muito valorizado nos grandes 

centros consumidores, dada a geometria peculiar dos desenhos impressos em suas chapas, 

difíceis de serem copiados em materiais artificiais (Mesquita, 2002.). 

 

2.5 – Classificação das Rochas Ornamentais 

 

 Num contexto geral, as rochas como produtos ornamentais são subdivididas em três 

principais categorias: i) os mármores (rochas carbonatadas em geral); ii) os granitos (rochas 

cristalinas silicatadas diversas); e iii) as pedras decorativas, ou sucedâneos.  

Segundo a classificação de Manuale (1988), as rochas ornamentais são subdivididas em: 

mármores, granitos, travertinos e outras. Outras classificações generalizam as rochas 

ornamentais como mármores e granitos. 
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 Mármores 

 

Nesta classificação, as rochas carbonatadas metamórficas são os mármores propriamente 

ditos. Num sentido amplo, mármores são entendidos comercialmente como qualquer rocha 

carbonática, tanto de origem sedimentar, como metamórfica, passível de polimento, utilizada 

com mais freqüência para fins ornamentais (Frascá, 2001).  

Na classificação segundo a composição e a coloração, os mármores têm suas feições 

texturais fortemente influenciadas por transformações metamórficas. Em função do grau 

metamórfico, estas rochas apresentam granulação variando de fina até média. Os mármores 

podem mostrar grande variedade de cores com diferentes tons variando entre o amarelo, o rosa, o 

salmão, o marrom e outros (Costa et al, 2002) (Fotos A e B – Prancha 2.1). 

 

Granitos 

 

O termo granito foi utilizado nos primórdios da geologia como ciência para definir 

qualquer rocha ácida granular (Hatch, Wells & Wells 1972). 

Granito pode ser definido como uma rocha plutônica constituída essencialmente por 

quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, em quantidades variáveis, usualmente com a presença 

de hornblenda e/ou biotita (Le Maitre, 1989). Comercialmente, os granitos englobam rochas 

silicáticas, utilizada na indústria / comércio da construção civil com fim ornamental. São também 

as mais procuradas para revestimentos tanto em pisos como em fachadas, devido à sua grande 

variedade de cores e padrões texturais e estruturais, não perdendo brilho de polimento durante 

muitos anos, além da sua beleza visual (Frascá, 2001). Os granitos homogêneos são conhecidos 

como “clássicos” (Foto C – Prancha 2.1) e os granitos movimentados e desenhados, em padrão 

fantasia, representam rochas gnáissico-migmatíticas, bastante apreciadas no mercado (Foto D – 

Prancha 2.1).  

Manuale (1988), classifica os granitos como rochas fenocristalinas, compactas, 

decorativas, constituídas predominantemente por quartzo, feldspatos e feldspatóides, com dureza 

entre 6 e 7 na escala de Mohs. São incluídos também nesta categoria os granitos propriamente 

ditos (rocha magmática intrusiva ácida, constituída principalmente por quartzo e feldspatos), 

além de rochas magmáticas plutônicas como diorito, granodiorito, sienito e gabro, bem como, 

rochas magmáticas efusivas com textura porfirítica e de composições análogas. 
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Pedras Decorativas 

 

Esta terminologia, também conhecida como sucedâneo (Alencar et al, 1996), é utilizada 

para designar rochas que são passíveis de serem utilizadas na construção civil em geral ou ainda 

como adornos e/ou peças decorativas in natura, trabalhadas sob as mais variadas formas, porém 

sem processo industrial de chapas cortadas em teares e polidas, ou seja, pedras que não são 

submetidas ao beneficiamento. Estão inseridas nesta classificação materiais como: ardósias, 

quartzitos, pedra sabão, folhelhos, filitos etc (Fotos E e F - Prancha 2.1). 
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CAPÍTULO III - GEOLOGIA DA ÁREA 

 

3.1 – O Quadro Litoestratigráfico 

  

Durante duas etapas de campo, com análises prévias de fotointerpretação na escala 

1:70.000 juntamente com produtos de sensoriamento remoto, foi possível elaborar uma 

cartografia geológica básica da área, resultando num mapa geológico na escala 1:50.000, com a 

individualização dos granitos ornamentais Flores e Jacarandá e de suas encaixantes. 

O empilhamento litoestratigráfico das unidades litológicas da área foi realizado a partir 

dos trabalhos de campo com base em critérios clássicos de intrusão e/ou inclusão. Baseado nos 

trabalhos de mapeamento, onde foram visitados e descritos 40 pontos de afloramentos (Figura 

3.1), foi possível o reconhecimento de quatro unidades geológicas aflorantes. Elas são 

representadas da base para o topo por: um complexo gnáissico-migmatítico; um corpo de augen 

gnaisse (Granito Jacarandá); um stock granítico (Granito Flores) e sedimentos aluvionares 

(Figura 3.2). 

 

3.1.1 – O Complexo Gnáissico-Migmatítico 

 

Esta unidade compreende o embasamento da área, perfazendo cerca de 50% da mesma. 

São essencialmente gnaisses bandados (bandas tonalíticas e graníticas/granodioríticas), com 

bandas mais máficas subordinadas – sill e/ou diques máficos (Foto 3.1), usualmente 

milonitizados e com feições migmatíticas diversas. Vênulas de quartzo e veios pegmatíticos são 

comuns, bem como padrões de dobramentos fechados (dobras isoclinais). Uma foliação principal 

de caráter milonítico de direção preferencial N20E/70NW é comumente observada, bem como 

fraturas de direção NW-SE preenchidas por veios de quartzo. Fraturas abertas (sem 

preenchimento) de direção principal NE-SW foram também observadas. Num contexto 

litoestratigráfico mais amplo, esta unidade pode ser correlacionada ao Complexo Caicó 

(embasamento da Faixa Seridó, de idade paleoproterozóica/arqueana). 
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Foto 3.1 – Aspecto geral dos gnaisses bandados do Complexo do Embasamento. 

 

3.1.2 – O Augen Gnaisse 

 

Essa unidade representa cerca de 15% da área mapeada e ocorre como um corpo 

alongado de direção NNE-SSW, constituindo o Granito Jacarandá (um dos objetivos básicos 

desta Dissertação de Mestrado). Compreende essencialmente rochas de textura grossa e de 

composição granítica, onde dominam augens de K-feldspatos. Mostram-se bastante deformados 

(o que lhe confere um belo padrão textural/ornamental em chapas comerciais), exibindo padrões 

de dobramentos diversos e uma forte foliação milonítica decorrente das zonas de cisalhamento 

que o afetam. Encraves da unidade anterior são representados principalmente por porções de 

suas bandas mais máficas (Foto 3.2). A frente de lavra desse gnaisse exibe porções máficas 

sigmóidais e veios pegmatíticos. Num contexto regional esta unidade pode ser correlacionada 

aos augen-gnaisses G2 de Jardim de Sá et al. (1981). 
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Foto 3.2 – Augen gnaisse (Jacarandá) com encraves da unidade do embasamento  

 

3.1.3 – O Granito Flores 

 

Esta unidade recebe aqui o mesmo nome do seu termo comercial, Granito Flores. 

Constitui um pequeno stock granítico de forma subcircular situado na porção central da área 

mapeada, com aproximadamente 30 km2 de área aflorante (Figura 3.2). Sua forma é 

perfeitamente reconhecida e rastreada em fotografias aéreas, bem como em imagens de satélite. 

Sua morfologia em campo é ressaltada por extensos paredões constituídos por conjunto de 

matacões, os quais compõem as bordas da estrutura subcircular observada em fotoimagens (Foto 

3.3). As frentes de lavra encontradas neste granito (no momento sem atividade) estão 

desenvolvidas essencialmente nestes matacões (Foto 3.4). Os matacões são lavrados em duas 

etapas: i) com o uso de explosivos (pólvora preta), aproveitando-se o plano de melhor separação 

e ii) as partes resultantes são subdivididas e esquadrejadas por cunhas no próprio local. É uma 

lavra de baixo custo operacional e reduzido investimento inicial, mas com baixa recuperação 

(Coelho & Vidal, 2003). 

Dominam rochas de composição granítica, textura fina a fina-média, homogênea e de 

coloração rosea (Foto 3.5). Estruturas planares e/ou lineares são pouco caracterizadas ou 

incipientes,por vezes mostrando estruturas primárias de fluxo magmático. Por outro lado, uma 

tectônica frágil é relativamente bem desenvolvida com a presença de padrões de fraturas bem 
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      Foto 3.3 – Matacões do Granito Flores compondo os paredões que delimitam as bordas do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Foto 3.4 – Frente de lavra do Granito Flores em área de matacões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.5 – Textura fina homogênea do Granito Flores 
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marcados, notadamente nas direções N-NW (predominante, onde se destaca uma grande fratura 

que secciona todo o corpo até o Augen Jacarandá) e N-NE (Figura 3.3). A presença de xenólitos 

do complexo de embasamento (unidade gnáissica-migmatítica) (Foto 3.6), e mesmo dos augen-

gnaisses, evidencia o caráter tardio desse granito, o qual é correlacionado aos granitóides G3 de 

Jardim de Sá et al (1981) de idade neoproterozóica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.6 – Xenólito do gnaisse do embasamento no Granito Flores 

 

3.1.4 – Sedimentos Aluvionares 

 

São sedimentos finos a grossos, inconsolidados, formando extensas áreas de planícies 

aluviais. Ocorrem principalmente no leito do Rio Salgadinho (Figura 3.2). 
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CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

As rochas ornamentais quando em uso, são submetidas as mais variadas solicitações, tais 

como atrito ou desgaste, impacto, ação das intempéries (chuvas e ventos), ataques por produtos 

de limpeza, líquidos agressivos em geral. Para utilização segura do material e garantia de que o 

mesmo mantenha suas características técnicas e estéticas ao longo do tempo, é necessário que se 

conheça bem suas propriedades tecnológicas (Mesquita, 2002). 

A caracterização tecnológica de rochas ornamentais é realizada por meio de ensaios e 

análises, cujo principal objetivo é a obtenção de parâmetros petrográficos, químicos, físicos e 

mecânicos do material, que permitam a qualificação da rocha para uso no revestimento de 

edificações (Frascá, 2003). Os ensaios das rochas ornamentais são executados segundo 

procedimentos rigorosos normatizados por entidades nacionais – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), ou estrangeiras – American Society for Testing and Materials 

(ASTM), Deutsch Institut fur Normung (DIN), Association Française de Normalization 

(AFNOR), entre outras. 

Todos os ensaios tecnológicos dos granitos Flores e Jacarandá foram executados no 

laboratório do NUTEC/DITEM (Núcleo Tecnológico/Divisão de Tecnologia Mineral) entre 

março/abril de 2004 em Fortaleza (CE), exceto, os ensaios referentes à análise petrográfica, 

índices físicos e alterabilidade, que foram realizados nos laboratórios de microscopia e 

geoquímica do Departamento de Geologia da UFRN (petrografia e alterabilidade) e de 

resistência de materiais do Departamento de Engenharia Civil da UFRN (índices físicos). A 

tabela 4.1 mostra os ensaios de caracterização de rochas ornamentais com suas respectivas 

normas utilizadas. Nos ensaios dos Granitos Flores e Jacarandá, foram seguidas as normas aqui 

apresentadas. 

     Tabela 4.1 - Ensaios tecnológicos e suas respectivas normas (Fonte: Frascá, 2001) 

ENSAIO NORMA 

Análise Petrográfica ABNT NBR 12.768/92 

Índices Físicos ABNT NBR 12.766/92 

Ensaios de Alterabilidade ABNT NBR 13.818/97 

Velocidade de Propagação de Ondas ASTM 2845/95 

Resistência à Compressão Uniaxial ABNT NBR 12.767/92 

Resistência à Flexão ABNT NBR 12.763/92 

Resistência ao Impacto de corpo duro ABNT NBR 12.764/92 

Desgaste Abrasivo Amsler ABNT NBR 12.042/92 

Congelamento e Degelo ABNT NBR 12.769/92 



Dissertação de Mestrado – PPGG - UFRN                                                          Maia, S. M. C. 

 

24

 

4.1 – Caracterização Tecnológica dos Granitos Flores e Jacarandá 

 

Estes granitos recebem aqui os termos homônimos aos usados no mercado de rochas 

ornamentais no Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, Granito Flores e Granito Jacarandá. 

As frentes principais de lavra desses granitos estão no momento sem atividade extrativa. No caso 

do Granito Flores, sua frente de lavra é desenvolvida em agregados de matacões que constituem 

os paredões circundantes de sua estrutura subcircular (vide Foto 3.4). Seu padrão de cores e sua 

homogeneidade  são os fatores que têm determinado sua boa aceitação no mercado (Foto 4.1). 

No caso do Granito Jacarandá, sua frente de lavra é desenvolvida em um corpo alongado de 

augen gnaisse (vide Figura 3.2). Sua heterogeneidade e padrão fantasia são reconhecidos e bem 

aceitos no mercado como Granito Movimentado (Foto 4.2). Algumas pequenas alterações, 

representadas por minerais máficos em chapas polidas, podem estar presentes tanto no Granito 

Flores quanto no Granito Jacarandá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1 – Chapa polida do Granito Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.2 – Chapa polida do Granito Jacarandá. 
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4.1.1 – Análise Petrográfica 

 

 Comentários Iniciais  

Este ensaio seguiu em linhas gerais a norma NBR 12768 da ABNT (1992). Os dados aqui 

apresentados são resultados do estudo de 14 lâminas delgadas ao microscópio polarizante, sendo 

10 do Granito Flores e 4 do Granito Jacarandá. Para isso foi utilizado um contador de pontos 

marca SWIFT. Em média foram contados 1000 pontos por lâmina. Foram identificadas e 

descritas as paragêneses félsica e máfica primárias das rochas, bem como seus produtos de 

alteração e, ainda, microtexturas indicativas de processos evolutivos do magma destes granitos. 

Para a classificação e nomenclatura das rochas, foi utilizada a terminologia proposta pelo IUGS 

(Streckeisen, 1976). Vale ressaltar que a composição modal para o Granito Jacarandá foi 

realizada por meio de comparação visual, devido ser uma rocha bem orientada. 

 

As Paragêneses Minerais do Granito Flores 

Plagioclásio, quartzo e K-feldspato constituem a paragênese félsica e dominante no 

granito, somando em média 90% modal. Biotita é o máfico principal (usualmente entre 3,5 – 

9,6% modal), e titanita, alanita, opacos, apatita e zircão os acessórios comuns. Mica branca, 

clorita e carbonato constituem a paragênese secundária, produtos de alteração de biotita e 

plagioclásio. O plagioclásio é um oligoclásio (An27-24%), usualmente em cristais 

hipidiomórficos (0,3 a 0,8 mm) zonados e com avançados processos de saussuritização (epídoto 

granular fino) e carbonatação (Foto 4.3). Texturas tipo synneusis (colamento de cristais) e 

mimerquítica (Foto 4.4) são relativamente comuns. É comum a presença de inclusões de biotita, 

apatita, zircão, alanita e opacos. Zonação de cristais e synneusis são indicativos de processo de 

cristalização fracionada para estes cristais. Os cristais de quartzo são xenomórficos, com 

extinção ondulante e dimensões que variam de 0,2 a 0,7 mm. Por vezes, mostram-se fraturados 

com preenchimento de mica branca. Possuem inclusões de biotita, plagioclásio, apatita, zircão e 

opacos. O K-feldspato é uma microclina (Foto 4.4) em cristais hipidiomórficos, freqüentemente 

com geminações “albita x periclina”. A dimensão dos cristais é de até 3 mm. Inclusões de 

plagioclásio, quartzo, mica branca, apatita, biotita, titanita e opacos são comuns. 

A biotita ocorre na maioria das vezes parcial a fortemente cloritizada. Os cristais são 

placosos, hipidiomórficos, de coloração castanho amarronzado chegando a esverdeado (Foto 

4.5). Opacos secundários se desenvolvem ao longo dos seus planos de clivagem como resultado 

do processo de cloritização. Inclusões de alanita, apatita e zircão são comuns. A titanita 

apresenta coloração castanho escura e ocorre usualmente em cristais idiomórficos losangulares 
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(Foto 4.6) a hipidiomórficos apresentando inclusões de alanita e opacos. A alanita geralmente 

ocorre em cristais idiomórficos zonados (indicando cristalização fracionada), por vezes com 

processos avançados de metamictização, de coloração amarelo acastanhado e com dimensão em 

torno de 0,5 mm. Os opacos são cristais hipidiomórficos a xenomórficos, com dimensão 

variando de 0,2 a 0,4 mm. Pequenos cristais xenomórficos finos ocorrem associados a 

cloritização da biotita. Apatita e zircão ocorrem como pequenos cristais idiomórficos de 

cristalização mais precoce na rocha. Mica branca (muscovita) e clorita ocorrem como produtos 

de alteração de biotita. Da mesma forma tem-se carbonato, epídoto e mica branca como 

produtos de alteração de plagioclásios. Isto atesta a ação de fluidos tardios (deutéricos), 

carbonosos e ricos em H2O atuando numa fase subsolidus do granito. 
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Seqüência de Cristalização dos Minerais do Granito Flores 

 As relações de inclusões e contatos entre as várias fases minerais descritas, permitiram 

estabelecer uma seqüência de cristalização para as mesmas, assim sumarizadas: i) cristalização 

mais precoce da paragênese máfica, onde zircão, apatita e opacos precedem as demais fases; ii) 

em seguida tem-se a cristalização da paragênese félsica com o plagioclásio sendo aí a fase mais 

precoce; e iii) cristalização tardia das fases subsolidus a partir de alteração de fases pré-

existentes. A figura 4.1 mostra em mais detalhe a seqüência aqui proposta. 

 

 

 

 

 Composição Modal e Nomenclatura do Granito Flores 

Os dados modais de quartzo, plagioclásio e K-feldspato foram recalculados a 100% para 

utilização no diagrama Q-A-P de classificação das rochas plutônicas (Streckeisen, 1976). Da 

mesma forma, foi calculado o parâmetro M (% total de minerais máficos) para o plot das 

amostras no diagrama Q–(A+P)–M indicando o caráter “indice de cor” das rochas plutônicas 

(Streckeisen, 1976). As composições modais determinadas para 6 lâminas estudadas encontram-

se na tabela 4.2. De acordo com os diagramas Q-A-P e Q–(A+P)–M, as rochas do Granito Flores 

são essencialmente monzogranitos leucocráticos (Figura 4.2). 

 

MINERAIS PRIMÁRIOS MINERAIS SECUNDÁRIOS

Apatita

Zircão

Opacos

Allanita

Biotita

Plagioclásio

Microclina

Quartzo

Clorita + Muscovita + Opacos

Carbonato + Mica branca + Saussurita

Figura 4.1 - Sequência de cristalização dos minerais constituintes do Granito Flores
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Tabela 4.2 – Valores modais do Granito Flores 

GRANITO FLORES 

 SF-02 SF-10 SF-22 SF-29 SF-32 SF-35 

Quartzo 25,1 20,1 26,0 20,7 26,4 30,7 

Plagioclásio 41,0 37,8 38,4 35,4 33,0 40,7 

K-Feldspatos 24,5 30,0 25,6 30,8 31,2 20,0 

Biotita 7,2 9,6 7,9 8,9 7,5 3,5 

Titanita 0,2 0,3 0,5 0,6 Tr 0,1 

Secundários 0,5 0,5 1,0 1,4 1,2 2,5 

Zircão + Apatita 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 

Allanita 0,1 0,1 0,1 Tr - Tr 

Opacos 1,3 1,5 0,4 1,9 0,6 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Q 27,0 22,9 28,8 23,8 29,1 33,6 

A 27,0 34,1 28,4 35,4 34,4 21,9 

P 45,0 43,0 42,7 40,7 36,4 44,5 

ΣM 9,4 12,1 10,0 13,1 9,4 8,6 

Q’ 25,1 20,1 26,0 20,7 26,4 30,7 

A+P 65,5 67,8 64,0 66,2 64,2 60,7 
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As Paragêneses Minerais do Granito Jacarandá 

 
Da mesma forma que foi observado nas paragêneses do Granito Flores, o plagioclásio, 

quartzo e K-feldspato constituem a paragênese félsica dominante no Granito Jacarandá, somando 

em média 85-90% modal. Biotita é o máfico principal (no geral, 8-10% modal), e titanita, 

anfibólios, allanita, opacos, apatita e zircão os acessórios comuns. Mica branca e clorita 

constituem a paragênese secundária, produtos de alteração de biotita e plagioclásio. O que 

diferencia do Granito Flores em termos de mineralogia é a presença de anfibólio.  

O plagioclásio (± 20%) ocorre usualmente em cristais hipidiomórficos (0,4 a 0,9 mm), 

por vezes saussuritizados (epídoto granular fino), ainda que bem menos do que no Granito 

Flores. Em alguns casos, são geminados com textura mimerquítica tipo bulbosa, raramente 

zonados e apresentam inclusões de biotita, zircão, opacos e micas (muscovita). Os cristais de 

quartzo (± 25%) são xenomórficos com extinção ondulante, apresentam dimensões que variam 

de 0,3 a 0,8mm, alguns mostram-se fraturados e possuem inclusões de biotita, plagioclásio, 

zircão e opacos. O K-feldspato é uma microclina com padrão em grade (Albita vs Periclina), os 

cristais são hipidiomórficos, freqüentemente geminados. Por vezes as microclinas estão 

pertitizadas. Ocorre em maior quantidade (± 40%) na rocha. Apresentam inclusões de 

plagioclásio, quartzo, biotita, mica branca (muscovita) e opacos.  

Os cristais de biotita são placosos, hipidiomóficos, de coloração castanho amarronzado, é 

o máfico dominante da rocha. Em parte, ocorre cloritizada. Apresenta inclusão de zircão, mica e 

opacos. A titanita apresenta coloração castanho escuro, ocorrem usualmente em cristais 

idiomórficos losangulares a hipidiomórfico com inclusões de opacos. A apatita apresenta forma 

idiomórfica e está inclusa na biotita e feldspatos. O epídoto é zonado (com núcleo de alanita) em 

conjunto, ocorre parcialmente incluso na biotita. A alanita ocorre geralmente em cristais 

idiomórficos zonados, apresenta coloração amarelo acastanhado. O anfibólio (hornblenda) 

ocorre como cristal hipidiomórfico. Seu pleocroísmo varia de verde claro a verde escuro. Os 

opacos ocorrem como cristais idiomórficos em geral, com dimensões variando de 0,3 a 0,5mm. 

O zircão se apresenta como pequenos cristais idiomórficos de cristalização mais precoce na 

rocha. A mica branca e a clorita ocorrem como produtos de alteração da biotita 

 

Composição Modal e Nomenclatura 

A composição modal para o Granito Jacarandá foi realizada por meio de estimativa 

visual, devido ser uma rocha gnáissica onde há estiramento dos grãos, e a orientação de tais 

cristais mascara a contagem modal. 
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Da mesma forma que no caso anterior, os dados modais de quartzo, plagioclásio e K-

feldspatos foram recalculados a 100% para serem utilizados no diagrama Q-A-P (Streckeisen, 

1976). Em seguida calculou-se a porcentagem total dos minerais máficos (M), para o plot das 

amostras no diagrama Q-(A+P)-M (Streckeisen, 1976). De acordo com os diagramas Q-A-P e Q-

(A+P)-M, as rochas do Granito Jacarandá são caracterizadas como sienogranitos (Fig. 4.3). 
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4.1.2 – Índices Físicos 

 

 São denominados índices físicos das rochas, as massas específicas aparentes seca e 

saturada (kg/m3), porosidade aparente (%) e absorção d’água (%). Estas propriedades permitem 

avaliar indiretamente o estado de alteração das rochas, já que a maioria das patologias 

observadas em rochas de revestimento como manchas e escamações, está associada à percolação 

e/ou acumulação de soluções nos ladrilhos de rocha (Frascá, 2001). 

Para a realização desse ensaio tecnológico, foi necessário a separação de 20 amostras 

(cubos de 2cm), sendo dez do Granito Flores e dez do Granito Jacarandá. Estas amostras foram 

submetidas a pesagens: i) após secagem em estufa por 90 horas a 50ºC (peso A); ii) após a 

saturação em água a temperatura ambiente por 48 horas (peso B) e; iii) em suspensão em água a 

temperatura ambiente (peso C), segundo as diretrizes da norma NBR 12766 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1992). 

 

Os valores para cada um desses índices, foram obtidos através das seguintes expressões:  

 

- massa específica aparente seca: A/(B-C) (g / cm3) 

- massa específica aparente saturada: B/(B-C) (g / cm3) 

- porosidade aparente: B-A/(B-C) x 100 

- absorção d’água: (B-A)/A x 100  

 

Os resultados dos ensaios dos índices físicos para os granitos Flores e Jacarandá estão 

apresentados nas tabelas 4.3 a 4.7 e nas figuras 4.4 a 4.8. 

As tabelas e seus respectivos gráficos mostram que o Granito Flores apresenta valores 

médios de 2,69 g/cm3 para a massa específica aparente seca e saturada; 0,43 % para porosidade 

aparente e 0,16 % para absorção d’água. Para o Granito Jacarandá, as amostras estudadas 

obtiveram os seguintes resultados: 2,64 g/cm3 para massa específica aparente seca; 2,65 g/cm3 

para massa específica aparente saturada; 0,52 % para porosidade aparente e 0,20 % para 

absorção d’água. Estes dados são compatíveis com os obtidos para rochas ornamentais de 

composição granítica e se enquadram nas especificações fixadas pela ASTM (American Society 

for Testing and Materials) e sugeridas no Brasil (vide tabela 5.1 adiante). 
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Tabela 4.3 – Valores referentes aos pesos das amostras seca, saturada e submersa para os 

granitos estudados. 

Granitos Ornamentais Flores e Jacarandá 

Peso 

Granito Flores Granito Jacarandá 
Am. Seca (A) Am. Saturada (B) Am. Submersa (C) Am. Seca (A) Am.Saturada (B) Am.Submersa (C)

23,10 g 23,14 g 14,31 g 24,55 g 24,59 g 15,51 g 

22,77 g 22,81 g 14,31 g 24,74 g 24,77 g 15,30 g 

23,51 g 23,54 g 14,73 g 24,33 g 24,36 g 15,51 g 

22,79 g 22,83 g 14,31 g 24,29 g 24,35 g 15,09 g 

22,76 g 22,79 g 14,31 g 24,02 g 24,07 g 14,99 g 

22,96 g 22,99 g 14,31 g 24,79 g 24,82 g 15,41 g 

22,66 g 22,70 g 14,31 g 24,63 g 24,69 g 15,40 g 

23,41 g 23,45 g 14,31 g 23,89 g 23,96 g 14,73 g 

22,79 g 22,83 g 14,31 g 23,74 g 23,79 g 15,04 g 

23,29 g 23,33 g 14,52 g 24,02 g 24,08 g 14,71 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.4a,b – Representação gráfica referente às medidas da tabela 4.3. 
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        Tabela 4.4 – Valores de massa específica aparente seca referente aos granitos estudados 

Massa Específica Aparente Seca 

Amostra Granito Flores Granito Jacarandá 

1 2,62 g/cm3 2,70 g/cm3 

2 2,68 g/cm3 2,61 g/cm3 

3 2,67 g/cm3 2,75 g/cm3 

4 2,67 g/cm3 2,62 g/cm3 

5 2,68 g/cm3 2,64 g/cm3 

6 2,64 g/cm3 2,63 g/cm3 

7 2,70 g/cm3 2,65 g/cm3 

8 2,56 g/cm3 2,59 g/cm3 

9 2,67 g/cm3 2,71 g/cm3 

10 2,64 g/cm3 2,56 g/cm3 

Média 2,65 g/cm3 2,64 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Representação gráfica da massa específica aparente seca dos granitos 

estudados. 
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Tabela 4.5 – Valores de massa específica aparente saturada referente aos granitos 

estudados. 

Massa Específica Aparente Saturada 

Amostra Granito Flores Granito Jacarandá 

1 2,62 g/cm3 2,70 g/cm3 

2 2,68 g/cm3 2,62 g/cm3 

3 2,67 g/cm3 2,75 g/cm3 

4 2,68 g/cm3 2,63 g/cm3 

5 2,69 g/cm3 2,65 g/cm3 

6 2,65 g/cm3 2,64 g/cm3 

7 2,70 g/cm3 2,66 g/cm3 

8 2,56 g/cm3 2,60 g/cm3 

9 2,68 g/cm3 2,72 g/cm3 

10 2,65 g/cm3 2,57 g/cm3 

Média 2,66 g/cm3 2,65 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Representação gráfica da massa específica aparente saturada dos granitos 

estudados. 
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    Tabela 4.6 – Valores de porosidade aparente referente aos granitos estudados. 

Porosidade Aparente 

Amostra Granito Flores Granito Jacarandá 

1 0,45 % 0,44 % 

2 0,47 % 0,32 % 

3 0,34 % 0,34 % 

4 0,47 % 0,65 % 

5 0,35 % 0,55 % 

6 0,34 % 0,32 % 

7 0,48 % 0,64 % 

8 0,44 % 0,76 % 

9 0,47 % 0,57 % 

10 0,45 % 0,64 % 

Média 0,43 % 0,52 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Representação gráfica da porosidade aparente dos granitos estudados. 
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      Tabela 4.7 – Valores de absorção d’água referentes aos granitos estudados. 

Absorção d’água 

Amostra Granito Flores Granito Jacarandá 

1 0,17 % 0,16 % 

2 0,17 % 0,12 % 

3 0,13 % 0,12 % 

4 0,17 % 0,25 % 

5 0,13 % 0,21 % 

6 0,13 % 0,12 % 

7 0,18 % 0,24 % 

8 0,17 % 0,29 % 

9 0,17 % 0,21 % 

10 0,17 % 0,25 % 

Média 0,16 % 0,20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4.8 – Representação gráfica da absorção d’água dos granitos estudados. 
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4.1.3 – Os Ensaios de Alterabilidade 

 

 Os testes de alterabilidade têm por finalidade orientar os usuários quanto à utilização 

indevida de certas soluções que possam provocar possíveis deteriorações/manchamentos 

decorrentes da manutenção/limpeza inadequada. São baseados na norma “Placas cerâmicas para 

revestimento – especificação e métodos de ensaio: determinação da resistência ao ataque 

químico”, NBR 13.818 da ABNT (1997), anexo H, e foi adaptado e modificado para ladrilhos de 

rochas polidas (Frascá, 2001). 

 Os corpos de prova utilizados foram cubos de 2cm de amostras retiradas de chapas 

polidas dos granitos, os quais são imersos em diversas soluções ácidas e de uso caseiro, onde a 

superfície polida é exposta a esses reagentes utilizados na limpeza/uso doméstico, para posterior 

comparação visual macroscópica, ou em lupa microscópica binocular nas superfícies polidas das 

amostras, antes e após o teste. 

Os ensaios foram realizados em duas etapas, considerando as soluções utilizadas. 

Inicialmente, os corpos de prova foram colocados em beckers de 100 ml e imersos por 150 h nas 

seguintes soluções caseiras: 

 - vinagre de álcool (ácido acético e água – acidez volátil de até 4%, pasteurizado e com 

conservantes); 

 - álcool (álcool etílico hidratado); 

 - querosene; 

- desinfetante de uso geral (sensoativos - recinoleato em solução - 10% e 2-benzil-4, 

clorofenol 1,0%, solubilizante, conservantes, óleo de pinho, corante e veículo) 

 - acetona (acetona, álcool etílico e óleo de banana); 

- perfume; 

 - óleo de cozinha (óleo de soja, antioxidantes TBHQ e ácido cítrico) 

Na segunda etapa, utilizou-se também beckers de 100 ml para imersão dos corpos de 

prova por um mesmo período (150 h), nas seguintes soluções: 

 - ácido clorídrico com concentração 3% em massa (solução ácida); 

 - hidróxido de potássio a 10% em massa; 

 - ácido cítrico a 3% em massa (solução ácida); 

 - hipoclorito de sódio a 2,5% em massa; 

 - hidróxido de amônia a 10% em massa. 
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Após os ensaios, verificou-se que dentre amostras do Granito Flores imersas nas soluções 

caseiras as que apresentaram maiores alterações foram àquelas expostas ao querosene e ao óleo 

de cozinha, deixando-as com a superfície polida mais escura, este último devido à absorção do 

óleo, porém não foram observadas alterações nos minerais, no polimento e no brilho da amostra 

(Fig. 4.9).  

As amostras expostas às soluções ácidas apresentaram alterações mais significantes. 

Àquelas expostas ao ácido clorídrico e ao ácido cítrico mostraram na sua face polida um aspecto 

esbranquiçado (Fig. 4.10), onde o ataque foi mais expressivo nos minerais feldspatos e biotitas, 

tornando a amostra mais branca e sem brilho, comprometendo assim, a estética da rocha. Por 

outro lado, as amostras expostas ao restante das soluções, apresentaram alterações muito suaves 

apenas no lustro da face polida. 

Para as amostras do Granito Jacarandá, os resultados foram semelhantes aos do Granito 

Flores, considerando as mesmas soluções caseiras e ácidas, por um mesmo período (150h). O 

ataque também foi mais expressivo nos minerais feldspatos e biotitas quando as amostras foram 

expostas as soluções ácidas (ácido clorídrico e ácido cítrico). Já as amostras expostas às soluções 

caseiras óleo de cozinha e querosene também apresentaram uma absorção dessas soluções, 

deixando a superfície polida da amostra mais escura.(Figuras 4.11 e 4.12). 
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GRANITO FLORES 
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GRANITO FLORES 
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GRANITO JACARANDÁ 
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GRANITO JACARANDÀ 
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 4.1.4 - Velocidade de Propagação de Ondas Ultra-Sônicas Longitudinais 

 

 A determinação da velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas longitudinais (m/s) 

permite avaliar, indiretamente, o grau de alteração, discordâncias internas, fraturas e grau de 

coesão das rochas, sendo qualificado como um ensaio não destrutivo. É utilizada para detectar 

propriedades físicas, estruturas e constantes elásticas. Os fatores que influenciam na velocidade 

de propagação de ondas são: tipo de rocha, densidade, tamanho dos grãos, textura da rocha, 

porosidade, anisotropia (Frascá, 2003). Em geral, os valores relativamente mais altos, indicam 

menor grau de alteração e maior coesão entre os minerais constituintes das rochas. 

 Os ultra-sons são ondas elásticas da mesma natureza das ondas sonoras, com frequências 

entre 15 e 20 KHz, estando fora da percepção do ouvido humano. A velocidade é medida com 

base no tempo de trânsito percorrido entre um emissor e um receptor por uma onda sonora numa 

distância conhecida, obedecendo a seguinte relação: 

  Vp = L / T , onde Vp = velocidade de propagação de pulsos de ondas (m/s), 

            L = distância percorrida pelo pulso (m), 

            T = tempo de caminhamento do pulso (s). 

O ensaio de velocidade de propagação de ondas longitudinais foi realizado nos corpos-

de-prova a serem submetidos aos ensaios de compressão uniaxial e resistência à flexão. no 

primeiro, as medidas foram feitas em todas as direções (Figura 4.13A) e o segundo em duas 

direções. Para cada caso, a velocidade ultra-sônica foi medida em situação das amostras seca e 

saturada. Foram realizadas também medidas de velocidade ultra-sônica nas amostras antes e após 

o ensaio de congelamento e degelo. No total, foram medidos 19 corpos-de-prova (9 cubos de 7 ± 

0,2 cm e 10 tabulares de 20 x 10 x 5 cm) de cada granito.  

No caso das amostras tabulares do Granito Jacarandá, foram feitas medidas paralelas e 

perpendiculares a estruturação da rocha (Figura 4.13B). 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Ilustração das medidas de ultra-som em corpos-de-prova cúbicos (A) e 

tabulares, perpendicular e paralelo à orientação (B). 
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 A determinação da velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas foi realizada 

segundo a norma 2845/95 da ASTM (American Society for Testing and Materials). O aparelho 

utilizado foi o Pundit (Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Test), pertencente 

ao Laboratório de Caracterização Tecnológica de Rochas Ornamentais do NUTEC (Fortaleza-

CE). Este é equipado com dois transdutores de 54 KHz, com medidas de 0,1 a 999,9µs, variando 

0,1µs e de 1 a 9999,9µs em unidades de 1µs, é alimentado por corrente elétrica ou bateria interna 

(Torquato et al, 2002). Os disparos são automáticos através de oscilador de cristal de 10 MHz 

cuja precisão é da ordem de ± 0,1µs (Foto 4.7). 

As ondas utilizadas neste estudo são as ondas internas, que se propagam no interior do 

meio. De acordo com sua forma e duração, são classificadas em: ondas longitudinais ou de 

compressão (primárias ou ondas P) e ondas transversais ou de cisalhamento (secundárias ou 

ondas S). As ondas primárias (P) apresentam maior velocidade de propagação e são 

denominadas compressivas devido à produção de ondas de compressão, podendo promover 

contração das partículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.7 – Equipamento utilizado para medir a velocidade ultra-sônica das rochas. As 

medidas foram realizadas em corpo-de-prova cúbico destinado ao ensaio de compressão 

(A) e corpo-de-prova tabular destinado ao ensaio de flexão (B). 
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A propagação das ondas elásticas através das rochas é influenciada tanto pelas suas 

propriedades intrínsecas (textura, fraturas, fissuras) como pelas propriedades extrínsecas 

(conteúdo em água). Quanto à natureza do fluido, a velocidade de propagação das ondas P em 

amostras secas é menor do que em amostras saturadas, pois o módulo de incompressibilidade é 

maior no meio saturado (Bessa, 2004). Com relação aos meios porosos, a velocidade das ondas 

longitudinais é menor. A velocidade de propagação das ondas longitudinais é maior na água 

(1500 m/s) do que no ar (340 m/s). 

Nos granitos submetidos ao estudo ultra-sônico, foram medidas apenas as velocidades 

das ondas longitudinais (P), uma vez que estas são mais sensíveis à presença de descontinuidades 

como fissuras e porosidade. As tabelas 4.8, 4.9 a e b, e 4.10 mostram os resultados das medidas 

das velocidades ultra-sônicas (Vp) das amostras destinadas ao ensaio de compressão uniaxial, 

flexão e congelamento e degelo, respectivamente. 

 

Tabela 4.8 – Resultado das velocidades ultra-sônicas em amostras destinadas a compressão 

(cubos de 7 cm de aresta). 

Amostras Valores Vpseco (m/s) Vpsat. (m/s) 

6178,58 6213,89 

6307,02 6357,14 

médio 

máximo 

mínimo 5982,91 5982,35 

 

Granito Flores 

 

 desvio padrão 93,72 113,29 

6534,44 6583,89 

6707,55 7176,47 

médio 

máximo 

mínimo 6250 6262,03 

 

Granito Jacarandá 

desvio padrão 135,25 340,80 

 

Tabela 4.9a – Resultado das velocidades ultra-sônicas em amostras destinadas a flexão para o 

Granito Flores (corpo-de-prova tabular de 20 x 10 x 3 cm). 

Amostras Valores Vpseco (m/s) Vpsat. (m/s) 

6065,19 6114,86 

6471,70 6394,90 

médio 

máximo 

mínimo 5159,03 5908,01 

 

Granito Flores 

 

 desvio padrão 272,65 145,32 
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Tabela 4.9b – Resultado da velocidade ultra-sônica em amostras destinadas a flexão para o caso 

do Granito Jacarandá (corpo-de-prova tabular de 20 x 10 x 3 cm). 

Amostras Valores Vpseco (m/s) 

⁄⁄ a orient. 

Vpsat. (m/s) 

⁄⁄ a orient. 

Vpseco.. (m/s) 

⊥ a orient. 

Vpsat. (m/s) 

⊥ a orient 

5775,72 6239,74 6029,56 6591,20 

6326,92 6377,78 6542,48 6827,81 

médio 

máximo 

mínimo 5479,56 6067,29 5674,16 6303,79 

 

Granito 

Jacarandá 

 desvio padrão 328,99 113,13 297,55 200,64 

 

Tabela 4.10 – Resultado das velocidades ultra-sônicas antes e após o congelamento e degelo 

(cubos de 7 cm de aresta). 

Amostras Valores Vpantes (m/s) Vpapós (m/s) 

6348,97 6284,80 

6437,50 6271,93 

médio 

máximo 

mínimo 6303,57 6059,32 

 

Granito Flores 

 

 desvio padrão 43,27 85,93 

6667,96 6529,76 

6768,52 6700 

médio 

máximo 

mínimo 6557,38 6409,09 

 

Granito Jacarandá 

desvio padrão 89,20 90,35 

 

 De acordo com as tabelas 4.8 e 4.9 a e b, as velocidades de ondas ultra-sônicas 

longitudinais (Vp) das rochas saturadas em água foi maior que nas rochas secas. Os resultados 

apresentados foram coerentes com os dados teóricos expostos anteriormente a respeito da 

influência da água na velocidade de propagação das ondas P. A saturação dos poros da rocha por 

água favorece então o aumento da velocidade de propagação das ondas ultra-sônicas 

longitudinais. Já as amostras analisadas após congelamento e degelo (Tabela 4.10) apresentaram 

valores inferiores comparadas com as amostras no estado seco, implicando no enfraquecimento 

da rocha durante este ensaio. 

 Verifica-se também que os valores de Vp são sempre maiores no Jacarandá do que no 

Flores, ainda que as diferenças sejam pequenas. Isto pode ser explicado pelo fato de que o 

primeiro é mais enriquecido em minerais máficos (ainda que não muito), implicando em maior 

densidade do mesmo. 
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4.1.5 – Resistência à Compressão Uniaxial 

 

 Este ensaio determina a tensão que provoca a ruptura da rocha quando submetida a 

esforços compressivos. No geral, elevados valores de resistência à compressão uniaxial implicam 

em materiais de alta resistência mecânica (Vidal et. Al, 1999). A resistência das rochas está 

condicionada a vários fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentre estes destacam-se a direção do 

esforço de compressão em relação à estrutura, o estado de alteração, microfissuras, anisotropia, 

tamanho dos minerais e porosidade da rocha (Figueiredo, 1997).  

As rochas mais alteradas têm uma tendência a oferecer menor resistência aos esforços 

compressivos do que as rochas sãs. Da mesma forma, quanto maior for o número de 

microfraturas presentes na rocha, menor será sua resistência mecânica. A porosidade 

(propriedade ligada diretamente à textura da rocha) é outro parâmetro que se relaciona com a 

compressão, de modo que quanto maior for o valor desta propriedade menor será a resistência da 

rocha. Em rochas anisotrópicas, a resistência à compressão uniaxial vai ser maior em seções 

perpendiculares a orientação da rocha. Para este caso, a tensão de ruptura é determinada paralela 

e perpendicularmente à direção da sua estrutura (Fig. 4.14). Já as rochas homogêneas, não 

orientadas, a tensão de ruptura é determinada sem definir tal orientação (Fig.4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Detalhe de corpos-de-prova com esforços aplicados perpendicular (à 

esquerda) e paralelo (à direita) à estruturação da rocha (adaptado de Frascá 

2003). 
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Figura 4.15 – Detalhe do corpo-de-prova homogêneo com esforço aplicado 

 
 As rochas podem ser classificadas com base na resistência à compressão simples 

considerando a classificação do ISRM (1978) – “International Society for Rock Mechanics” 

(Tabela 4.11). 

 

       Tabela 4.11. Classificação das rochas quanto à resistência (Fonte: ISRM, 1978). 

σc (Mpa) Designação 

< 1 Extremamente branda 

1 - 5 Muito branda 

5 – 25 Branda 

25 – 50 Resistência média 

50 – 100 Resistente 

100 - 250 Muito resistente 

> 250 Extremamente resistente

 

Para este ensaio, o equipamento utilizado foi uma prensa hidráulica (EMIC) com 

acionamento elétrico com capacidade para 200 toneladas e precisão de ± 1%, modelo PC 

150/200 – I, (foto 4.8). A resistência à compressão uniaxial foi realizada segundo as diretrizes da 

norma NBR 12767 da ABNT (1992), em corpos-de-prova cúbicos (7 ± 0,5 cm), na condição 

seca e saturada. Foram utilizados 6 corpos-de-prova para cada rocha (Granitos Flores e 

Jacarandá) sendo 3 amostras submetidas ao rompimento na condição seca e 3 na condição 

saturada em água. 
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Foto 4.8 – Equipamento utilizado para determinação da resistência à compressão uniaxial (A 

e B). Detalhe dos corpos-de-prova desde o trincamento até a ruptura total (C, D e E). 

 

A determinação da compressão uniaxial foi obtida através da seguinte fórmula: 

  T = (F / A) x g     Onde,  T = Tensão (carga de ruptura - Mpa) 

     F = Força exercida no corpo de prova (Kgf) 

     A= Área de aplicação da carga (mm2)  

      g = Aceleração da gravidade: 9,80665 (m/s2 

 Os valores de resistência foram fornecidos no momento da ruptura dos corpos-de-prova, 

através de um microcomputador acoplado ao equipamento (foto 4.9). 

 

 

 

 

 

Foto 4.9 - Detalhe da tela do microcomputador mostrando o valor da carga no momento da 

ruptura. 
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Com base nos resultados expostos na tabela 4.12, os granitos Flores e Jacarandá são 

considerados resistentes segundo as normas do ISRM (valores de resistência à compressão 

uniaxial entre 50 – 100 MPa), tanto no estado seco quanto no saturado. 

De uma maneira geral, os valores obtidos para o Granito Jacarandá são sempre menores 

do que os do Granito Flores, tanto no estado saturado como no seco. Isto se deve ao fato de que o 

Jacarandá é uma rocha de textura grossa (implicando em maior porosidade) e anisotrópica (um 

augen-gnaisse), implicando em planos de descontinuidades que favorecem a uma menor 

resistência da mesma. 

No Granito Flores, os valores de compressão uniaxial são maiores no estado seco do que 

no saturado, o que era de se esperar, haja vista, que a saturação pode provocar uma diminuição 

de energia sobre a superfície entre os grãos (Bessa, 2004) favorecendo o enfraquecimento da 

rocha. Por outro lado, para o Granito Jacarandá os valores do ensaio no estado saturado são 

maiores do que no estado seco, ainda que a diferença seja muito pequena. Aparentemente, não há 

razões lógicas para explicar tal fato. Talvez a natureza dos corpos-de-prova deste granito seja 

mais heterogênea (reflexo da heterogeneidade textural da rocha em si) e seja responsável por esta 

discrepância nos valores obtidos (note que os corpos ensaiados no estado seco não foram os 

mesmos dos ensaios no estado saturado). 

 

Tabela 4.12 – Valores da compressão uniaxial no estado seco e saturado 

 

Amostras 

 

 

Valores 

σ (seco) 

(MPa) 

σ (saturado) 

(MPa) 

95,7 91,1 

108,1 104,1 

médio 

máximo 

mínimo 83,3 81,7 
Granito Flores 

desvio padrão 12,40 11,63 

65,8 66,9 

76,3 77,2 

médio 

máximo 

mínimo 58,8 48,0 
Granito Jacarandá 

desvio padrão 9,24 16,44 
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4.1.6 – Resistência à Flexão 

 

 Este ensaio determina a flexão máxima que provoca a ruptura de um bloco ou placa de 

rocha quando submetidos a esforços. Os resultados vão determinar qual o maior tamanho e/ou 

menor espessura que uma placa de rocha pode ter para suportar as condições estruturais e 

atmosféricas locais. Ele tem relevância particular no caso de revestimentos exteriores. O tipo de 

granulação da rocha vai influenciar diretamente a resistência à flexão, pois quanto maior ela for 

menor será a resistência. 

 O valor mínimo para que as rochas graníticas possam ser usadas como material de 

revestimento, de modo a poder suportar a carga do vento considerada normal, foi sugerido por 

Frazão & Farjallat (1996), sendo de ≥10,0 MPa, e de ≥10,34 MPa pela norma C-615 da ASTM 

(1992). 

 O equipamento utilizado para este ensaio é uma prensa semelhante a do ensaio de 

compressão uniaxial, com capacidade de no mínimo 1000 KN e resolução igual ou inferior a 2 

KN. Ela dispõe de um prato inferior rígido e um prato superior suspenso na cabeça da prensa e 

munido de rótula, de modo a permitir pleno contato com o topo do corpo-de-prova (Foto 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.10 - Equipamento utilizado no ensaio de flexão. 
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O corpo-de-prova apóia-se em dois cutelos inferiores (de ação) e nele é aplicada uma 

carga crescente através do cutelo central (de reação), que se apóia na parte superior do corpo-de-

prova. O esforço é aumentado gradualmente até que ocorra a ruptura (Fotos 4.11 e 4.12). O 

ensaio foi baseado na norma NBR 12763 da ABNT (1992) e executado em 10 corpos-de-prova 

tabulares do Granito Flores e 10 do Granito Jacarandá, com dimensões de 20 cm x 10 cm x 5 cm, 

no estado seco e saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Foto 4.11 – Corpo-de-prova apoiado         Foto 4.12 – Corpo-de-prova destruído 

         em dois cutelos inferiores      logo após a ruptura. 

         e um superior central. 

 

 A resistência à flexão é calculada pela seguinte expressão: 

 σf = 3/2 PL/bd2 

 Onde, 

 σf = resistência à flexão (MPa) 

 P = força de ruptura (N) 

 L = distância entre os cutelos inferiores (cm ou m) 

 b = largura do corpo-de-prova (cm ou m) 

 d = altura do corpo-de-prova (cm ou m) 
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 Os resultados dos ensaios de flexão dos granitos estudados estão apresentados na tabela 

4.13. 

 Tabela 4.13 – Resultados da resistência à flexão para os granitos Flores e Jacarandá 

Amostras Valores 
Flexão (MPa)

(seco) 

Flexão (MPa) 

(saturado) 

19,74 17,59 

25,74 18,96 

médio 

máximo 

mínimo 15,18 16,25 
Granito Flores 

desvio padrão 4,00 1,29 

15,86 16,41 

17,03 17,87 

médio 

máximo 

mínimo 14,53 14,34 
Granito Jacarandá 

desvio padrão 1,26 1,84 

 

 De acordo com os resultados expostos na tabela 4.13, a rocha mais resistente a este 

parâmetro é o Granito Flores, por apresentar valores maiores, conseqüentemente, menor flexão. 

Isto deve-se ao fato de que o Granito Flores é uma rocha de textura fina, homogênea e isotrópica, 

diferente do Granito Jacarandá que possui textura grossa e forte anisotropia (augen gnaisse). 

 Considerando o valor atribuído para as rochas brasileiras por Frazão & Farjallat (1996) de 

≥10,0, e pela norma ASTM (1999) de ≥10,34 MPa, verifica-se que os granitos ensaiados podem 

ser considerados como sendo de boa qualidade para utilização como rocha de revestimento 

externo ou interno. 

 

4.1.7 – Resistência ao Impacto de Corpo Duro 

 

 Este ensaio fornece informações sobre a resistência que uma placa de rocha oferece ao 

fissuramento e ruptura, quando submetida ao impacto de um corpo duro. Ele está diretamente 

relacionado ao grau de tenacidade da rocha, propriedade dependente da mineralogia e textura da 

mesma. A resistência da rocha ao impacto é obtida através da determinação da altura de queda 

(cm) de uma esfera de aço que provoca o fissuramento e ruptura do corpo-de-prova. 

 Foram ensaiados quatro corpos-de-prova do Granito Flores e quatro do Granito 

Jacarandá, com dimensões de 20 x 20 x 3 cm. Durante a execução dos ensaios, as amostras 

estiveram apoiadas em um colchão de areia de 10 cm de espessura, nivelando-o o mais 
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perfeitamente com o auxílio do nível de bolha. As amostras foram submetidas ao impacto de 

uma esfera de aço de 1 kg com altura inicial de queda de 20 cm. A partir daí, as alturas 

aumentaram de 5 em 5 cm até ocorrer o fissuramento e em seguida à ruptura dos corpos-de-

prova (Fotos 4.13, 4.14 e Figura 4.16). 

 Para cada amostra, o resultado é a média aritmética das alturas de queda que provocaram 

fissura e fratura dos corpos-de-prova, expresso em cm. Os ensaios foram executados segundo a 

norma NBR 12764 da ABNT (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 4.13 – Dispositivo para ensaio      Figura 4.16 – Detalhe do dispositivo da foto 4.13. 

      de impacto de corpo duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.14 – Detalhe do ensaio durante a ruptura da placa de rocha. 
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Os valores referentes às rochas ensaiadas encontram-se na tabela 4.14. 

 

   Tabela 4.14 – Valores referentes à resistência ao impacto. 

Amostras Valores 
Impacto (cm)

Fissura 

Impacto (cm) 

Ruptura 

58,75 63,75 

60 65 

médio 

máximo 

mínimo 55 60 
Granito Flores 

desvio padrão 2,5 2,5 

43,75 48,75 

50 55 

médio 

máximo 

mínimo 40 45 
Granito Jacarandá 

desvio padrão 4,79 4,79 

 

 Os resultados mostraram que todas as amostras analisadas são de boa resistência ao 

impacto e encontram-se acima do padrão sugerido por Frazão & Farjallat, 1996 (> 0,4m) para as 

rochas brasileiras. O Granito Flores demonstrou ser mais resistente do que o Jacarandá 

(apresenta valores mais elevados em relação ao fissuramento e a ruptura). Isto está 

provavelmente relacionado ao fato dele ser uma rocha mais compacta, de textura fina/média, 

homogênea (equigranular) e isotrópica. 

 

4.1.8 – Resistência ao Desgaste Amsler 

 

 Este ensaio indica a redução de espessura que placas de rochas de 7 x 7 x 3 cm 

apresentam após percursos abrasivos de 500 e 1000 m na máquina Amsler (Foto 4.15). O ensaio 

foi executado de acordo com as diretrizes da norma NBR 12042 da ABNT (1992). 

A máquina é provida de um anel de ferro fundido com superfície plana e lisa (pista de 

desgaste), que é rotacionado em torno de um eixo vertical com velocidade de 29 rpm. Ele possui 

sapatas que acoplam os corpos-de-prova em contato com a pista de desgaste em posições opostas 

em relação ao eixo vertical do equipamento. Contém escovas que direcionam o abrasivo para a 

parte da pista de desgaste em contato com os corpos-de-prova e um contador automático que 

registra o número de voltas da pista de desgaste. Quando um corpo-de-prova é submetido ao 

desgaste, faz-se a medida de sua espessura antes e após o percurso, através de um dispositivo de 
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medida de espessura (Foto 4.16) que, após 500 m e 1000 m de percurso são obtidos, 

respectivamente, pela diferença entre a leitura final e a leitura inicial. O abrasivo utilizado foi 

areia essencialmente quartzosa, seca, com granulometria de 0,3 mm com vazão regulada através 

de funis acoplados à máquina. 

O ensaio procura simular em laboratório a solicitação por atrito devido ao alto tráfego de 

pessoas em estações de metrô, rodoviárias, shoppings e aeroportos. A resistência ao desgaste de 

uma rocha está associada à dureza dos seus minerais e granulometria, parâmetros estes que 

influenciam diretamente nos custos de polimento e acabamento das rochas. Assim, materiais 

com baixos índices de desgaste são geralmente empregados em revestimentos de pisos. O valor 

obtido no ensaio tem significado relativo, permitindo apenas comparar os diversos materiais 

ensaiados (Bessa, 2004). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A)              (B) 

 
Foto 4.15 – (A) – Máquina Amsler para medir o desgaste a abrasão.  

       (B) – Detalhe da pista de desgaste e dos corpos-de-prova. 
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      Foto 4.16 – Dispositivo de medida da perda de espessura. 
 
 Foram ensaiadas duas amostras para o Granito Flores e duas para o Granito Jacarandá. Os 

resultados obtidos estão apresentados na tabela 4.15. 

 

         Tabela 4.15 – Resultados obtidos para a resistência ao desgaste Amsler. 

Amostras 
Desgaste Amsler (mm)

(Percurso 500 m) 

Desgaste Amsler (mm) 

(percurso 1000 m) 

Granito Flores 0,25 0,56 

Granito Jacarandá 0,50 0,97 

 
 De acordo com os dados obtidos, dentre os tipos de granitos analisados, o que apresentou 

maior resistência à abrasão foi o Granito Flores, por apresentar menores valores de desgaste 

durante os percursos de 500 m e 1000 m. Isto se deve ao fato de que o Granito Flores é uma 

rocha mais coesa, homogênea e com maior teor de quartzo do que o Granito Jacarandá. Contudo, 

tanto o Granito Flores como o Granito Jacarandá são considerados de boa qualidade, por 

apresentarem valores abaixo do limite máximo sugerido por Frazão & Farjallat (1996) para as 

rochas brasileiras (≤ 1,0 mm), que suportam tráfego muito intenso. 
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4.1.9 – Resistência ao Congelamento e Degelo 

 

 Consiste em submeter à amostra a 25 ciclos de congelamento e degelo e verificar a 

eventual queda de resistência por meio da execução de ensaios de compressão uniaxial ao natural 

e após os ensaios de congelamento e degelo. O coeficiente de enfraquecimento (K) é calculado 

pela relação entre a resistência após os ciclos de congelamento e degelo e a resistência no estado 

natural. Valores de K próximos a 1 são indicativos de que a rocha não sofreu modificações 

significativas pela ação do congelamento/degelo (Frascá, 2003). 

 Este ensaio é recomendado para rochas ornamentais que se destinam à exportação, 

principalmente para os países de clima temperado, sendo importante e conveniente o 

conhecimento prévio da susceptibilidade da rocha a este processo de alteração, ou seja, seu 

comportamento ante o processo de congelamento e degelo (Alencar et al, 1996).  

Para tanto, foram ensaiados 3 corpos-de-prova de cada granito (Flores e Jacarandá), com 

o mesmo formato usado para o ensaio de compressão uniaxial (cubo de 7 cm de aresta). Estes 

corpos-de-prova foram colocados em recipientes e submersos com água até a superfície, depois 

levados para o congelador à temperatura constante de -15°C por 24 h. Em seguida, foram 

retirados para degelar por completo por cerca de 24h nas condições ambientais do laboratório 

(Foto 4.17). Este procedimento foi repetido 25 vezes obedecendo à norma NBR 12769 da ABNT 

(1992)  

Após os ciclos de congelamento e degelo, os corpos-de-prova foram submetidos a ensaios 

de compressão uniaxial. A seguir, calculou-se a tensão de ruptura através da expressão utilizada 

para ensaio de compressão uniaxial: 

T = (F / A) x g 

Onde,  

T = tensão (carga de ruptura – Kgf / cm2) 

F = força exercida no corpo de prova (Kgf) 

A = área de aplicação de carga (mm2) 

g = aceleração da gravidade: 9,80665 (m/s2) 
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(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

Foto 4.17 – (A) – Congelador. 

             (B) – Amostras após congelamento. 
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 Os valores de compressão após o congelamento e degelo, e no estado seco já realizado, 

estão expostos na tabela 4.16 

 

        Tabela 4.16 – Valores de compressão uniaxial após congelamento/degelo e a seco (MPa). 

Amostras Valores σ (Após congelamento e degelo) 
 
σ (seco) 

60,8 95,7 

73,6 108,1 

médio 

máximo 

mínimo 49,5 83,3 
Granito Flores 

desvio padrão 12,11 12,4 

32,8 65,8 

39,7 76,3 

médio 

máximo 

mínimo 25,2 58,8 
Granito Jacarandá 

desvio padrão 7,27 9,24 

 

 O coeficiente de enfraquecimento para as rochas ensaiadas foi calculado com base na 

seguinte fórmula: 

 K = σ cd / σ nat, onde 

 K = coeficiente de enfraquecimento, 

 σ cd = valor médio da resistência à compressão das amostras após congelamento e 

degelo, 

 σ nat. = valor médio da resistência à compressão das amostras no estado natural (seco ou 

saturado). 

 Para os granitos aqui estudados, foi utilizado o valor médio da resistência à compressão 

no estado seco para o cálculo do coeficiente de enfraquecimento (K). Os valores dos coeficientes 

de enfraquecimento dos granitos Flores e Jacarandá estão representados na tabela 4.17. 
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   Tabela 4.17 – Valores do coeficiente de enfraquecimento. 

Amostras 
 

K (coeficiente de enfraquecimento) 

Granito Flores 0,63 

Granito Jacarandá 0,50 

  

 De acordo com os resultados apresentados na tabela 4.16, verifica-se que a resistência à 

compressão uniaxial nessas rochas é sempre menor após o ensaio de congelamento e degelo. Isto 

provavelmente se deve à quebra na resistência dos minerais e, conseqüentemente, na estrutura 

interna da rocha quando submetida a este ensaio. O Granito Jacarandá mostra valores inferiores 

ao Granito Flores, por ser uma rocha anisotrópica (augen gnaisse) com estruturação que define 

os planos de fraqueza. Esta alteração na resistência desses granitos está também evidenciada nos 

valores K (coeficiente de enfraquecimento) apresentados na tabela 4.17, onde o Jacarandá mostra 

menor valor de K, ou seja, se distancia de 1,0. 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os granitos Flores e Jacarandá, extraídos em áreas de afloramento próximo ao município 

de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte, constituem produtos de qualidade e de boa aceitação 

no mercado de rochas ornamentais do Estado. 

 No sentido de caracterizar tecnologicamente estes dois granitos, suas características 

físicas e mecânicas foram analisadas através dos ensaios de índices físicos, resistência à 

compressão, resistência à flexão, desgaste Amsler, velocidade de propagação de ondas ultra-

sônicas, resistência ao impacto e congelamento e degelo. Os resultados desses ensaios estão 

diretamente relacionados com os aspectos mineralógicos, texturais e estruturais dessas rochas. 

 O Granito Jacarandá apresenta foliações marcantes, o que constitui planos de menor 

resistência a esforços mecânicos. Em virtude disso, alguns dos ensaios tecnológicos para este 

granito foram realizados perpendicular e paralelamente à orientação preferencial da rocha. Já 

para o Granito Flores, que é uma rocha isotrópica, este procedimento tornou-se desnecessário. 

Ressalta-se ainda, que os granitos têm diferenças texturais significativas que vão influenciar nos 

resultados de diferentes parâmetros medidos. O Jacarandá é uma rocha de textura grossa com 

destaque para os augens de K-feldspato, e o Flores é uma rocha de textura fina bastante 

homogênea. 

 Os valores médios referentes aos ensaios realizados encontram-se resumidos em tabelas 

ao longo dos respectivos itens do capítulo anterior, com a finalidade de melhor observar o 

comportamento tecnológico das rochas estudadas, e permitir correlações entre os diferentes 

parâmetros por eles fornecidos. 

 Durante as discussões e considerações sobre os resultados dos ensaios tecnológicos 

realizados para estes granitos, serão feitas considerações comparativas com valores sugeridos 

pela norma C-615 da ASTM (1992) e por Frazão & Farjallat (1996) para rochas graníticas 

ornamentais, e ainda comparações com valores de outros granitos ornamentais brasileiros 

encontrados na literatura (tabelas 5.1 e 5.2, respectivamente). 
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Tabela 5.1 – Valores limites especificados para alguns parâmetros tecnológicos de rochas silicáticas usadas para revestimento (granitos 
ornamentais) utilizados no Brasil. 

Propriedades ASTM (C-615) Frazão & Farjallat (1996)
Massa específica aparente (kg/m3) ≥ 2560 ≥ 2550 
Porosidade aparente (%) n.e. ≤ 1,0 
Absorção de água (%) ≤ 0,4 ≤ 0,4 
Velocidade de propagação de ondas (m/s) n.e ≥ 4000 
Desgaste Amsler (mm) n.e. ≤ 1,0 
Compressão uniaxial (MPa) ≥ 131 ≥ 100 
Flexão (módulo de ruptura) (MPa) ≥ 10,34 ≥ 10,00 
Impacto de corpo duro (m) n.e ≥ 0,4 

n.e = não existe 
 
Tabela 5.2: Valores de alguns parâmetros tecnológicos de Granitos Ornamentais do Ceará, Bahia e Rio de Janeiro comparados com os obtidos para 
os Granitos Flores e Jacarandá. 

Propriedades Granito. 
Flores 

Granito 
Jacaranda 

Gr.Branco 
Cotton-CE 

Gr. Rosa 
Iracema-CE 

Gr.Vermelho 
Mt.Santo-BA 

Gr. Cinza 
Itaera-BA 

Gr.Cinza
Prata-RJ 

Granito 
Amarelo-RJ 

Massa específica seca (kg/m3) 2690 2640 2623 2611 2649 2700 2652 2625 
Porosidade aparente (%) 0,43 0,52 0,68 0,82 0,50 0,79 0,85 0,86 
Absorção d´Água (%) 0,16 0,20 0,26 0,31 0,19 0,29 0,32 0,33 
Resistência a compressão (MPa) 95,7 65,8 165,7 145,0 176,3 138,5 104,0 110,0 
Resistência à flexão (MPa) 19,74 15,86 17,85 13,30 22,46 19,5 10,9 10,1 
Resistência ao impacto (m) 0,64 0,49 0,64 0,66 0,65 - 0,32 0,35 
Velocidade de propagação 
de ondas (m/s) 

6178 6534 4651 - - - 5185 5155 

Petrografia Monzogranito Sienogranito Alcali Fds granito Sienogranito Monzogranito Sienogranito Granito Granito 
Obs: Granitos Flores e Jacarandá: este trabalho 
 Granito Branco Cotton: Mesquita (2002) 
 Granito Rosa Iracema: CD-Rochas Ornamentais do Ceará (FUNCAP-SECITECE) (2002) 
 Granitos Vermelho Monte Santo e Cinza Itaera: CD-Rochas Ornamentais da Bahia (CBPM-BA) (2002) 
 Granitos Cinza Prata e Amarelo: Ramalho et al. (2000) 
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5.1 – Discussões dos resultados 

 

 Caracterização Petrográfica: o estudo petrográfico microscópico e a composição modal 

evidenciam que estas rochas são granitos senso estrito, com paragênese félsica definida por 

quartzo+feldspato potássico+plagioclásio, somando em média entre 85-90% modal. O Flores é 

mais félsico (M em torno de 10%) e de composição monzogranítica, e o Jacarandá é um augen 

gnaisse de composição sienogranítica com máficos chegando a somar até 15% modal. Esta 

similaridade composicional vai implicar em valores muitos similares dos índices obtidos em 

vários ensaios tecnológicos realizados. Por outro lado, a diferença textural/estrutural (Flores é 

um microgranito isotrópico e o Jacarandá um augen gnaisse) entre as duas rochas, vai implicar 

em algumas diferenças observadas nas medidas de alguns desses parâmetros tecnológicos. 

 

Alterabilidade: neste ensaio amostras dos dois granitos foram submetidas à ação de 

soluções ácidas (ácido clorídrico, ácido cítrico, hidróxido de amônia etc) e caseiras (vinagre de 

álcool, querosene etc). Ambos ofereceram respostas similares ao ataque de algumas dessas 

soluções. O querosene foi das soluções caseiras o principal agente de alteração causando 

essencialmente perda de brilho no polimento das amostras. Isto é resultado do efeito corrosivo de 

materiais líquidos provenientes de derivados do petróleo. Quanto às soluções ácidas, os ácidos 

clorídricos e cítricos foram os principais agentes transformadores, prejudicando sobremaneira o 

polimento das amostras, produzindo superfícies foscas, e alterações sensíveis em biotitas e 

feldspatos deixando as chapas polidas desses granitos com uma superfície esbranquiçada. 

Novamente isto é resultado da natureza química corrosiva destes materiais, que a depender de 

sua concentração (nos ensaios realizados ambos foram concentrados a 3%) podem ser mais ou 

menos danosos.  

 

 Índices Físicos: a análise conjunta dos resultados em relação à massa específica aparente, 

porosidade e absorção d’água, mostra que os dois granitos apresentam valores dentro dos 

especificados para rochas silicáticas graníticas, ou seja, maiores do que 2560 kg/m3 (vide tabela 

5.1). Da mesma forma, quando comparados com dados da literatura os valores apresentados por 

Flores e Jacarandá são compatíveis com o que se encontra para granitos no mercado de rochas 

ornamentais do Brasil (vide tabela 5.2). 

Quando comparados entre si, observa-se que os valores para massa específica aparente 

são similares (tabela 5.3), refletindo os mesmos serem rochas composicionalmente similares 

(Flores: leuco monzogranito e Jacarandá: leuco sienogranito). Por outro lado, os resultados de 
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porosidade aparente e absorção d’água são bem distintos entre os dois granitos (tabela 5.3), com 

valores maiores para o Granito Jacarandá. Isto reflete as diferenças texturais/estruturais entre os 

mesmos, onde o Jacarandá é uma rocha de textura grossa e fortemente anisotrópica, com 

destaque para os augens de K-feldspato e o Flores é um granito de textura dominantemente 

fina/média. 

 
         Tabela 5.3 – Valores médios dos ensaios de índices físicos para os granitos ornamentais 

estudados. 
 

Massa específica  
aparente (kg/m3) Granitos 

Estudados 
Seco Saturado 

Porosidade 
Aparente (%) 

Absorção de 
água (%) 

Flores 2650 2660 0,43 0,16 
Jacarandá 2640 2650 0,52 0,20 

 

Velocidade de Propagação de Ondas Ultra-Sônicas: para este ensaio, admite-se no 

Brasil que rochas silicáticas para uso em revestimento devem apresentar valores iguais ou 

superiores a 4.000 m/s (tabela 5.1). Os granitos Flores e Jacarandá mostram para este ensaio 

valores médio acima de 5.700 m/s, quer seja em condições seca ou saturada em água (tabela 5.4) 

ou, no caso do Jacarandá, em direções paralela e perpendicular ao plano de orientação principal 

da rocha (tabela 4.9b), ou seja, dentro das especificações sugeridas por Frazão & Farjallat 

(1996). Da mesma forma, estes valores são compatíveis com aqueles observados em outros 

granitos ornamentais do Brasil (tabela 5.2). 

Comparando agora os valores apresentados pelas rochas aqui ensaiadas, observa-se que 

os mesmos são similares. O fator mais determinante na velocidade de propagação de ondas é a 

densidade da rocha. Sabe-se que rochas máficas (basalto, gabro etc) têm valores de densidade 

superiores a de rochas ácidas e intermediárias (granitos, granodioritos, quartzo-dioritos etc). 

Considerando que as rochas estudadas são granitos senso estrito e com teores de máficos 

similares, é justificável que os valores de velocidade de ondas ultrasônicas aqui encontrados 

estejam muito próximos entre si. 
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Tabela 5.4 – Valores médios do ensaio ultra-sônico para os granitos ornamentais 

estudados. 

Velocidade de Propagação de Ondas Ultra-Sônicas (m/s) Granitos 
Estudados Seco Saturado 

Flores 6178,58 6213,89 
Jacarandá 6534,44 6583,89 

 

Resistência à Compressão Uniaxial: os valores médios apresentados pelos dois granitos 

ensaiados (tabela 5.5) estão dentro dos limites estipulados para “rochas resistentes” segundo o 

ISRM (International Society for Rock Mechanics), ou seja entre 50-100 MPa. Por outro lado, 

estes valores são inferiores aos sugeridos por Frazão & Farjallat (1995) e pela norma C-615 da 

ASTM (1999), sempre acima de 100 MPa (vide tabela 5.1), para rochas silicáticas usadas para 

revestimento (granitos ornamentais). 

Os fatores que mais influenciam a resistência à compressão são composição da rocha 

(notadamente seu teor em quartzo), textura e homogeneidade (caráter isotrópico) e presença de 

microfraturas que favoreçam ao fissuramento. Apesar de ambas as rochas ensaiadas serem 

granitos senso estrito, os teores de quartzo ficam em torno de 25%, na média, e isto talvez possa 

explicar os valores inferiores a 100 MPa nos mesmos. Da mesma forma, a tectônica frágil que 

afeta os granitos pode ser responsável por microfraturas nos corpos ensaiados diminuindo sua 

resistência (vide capítulo III). Um outro aspecto que pode implicar na diminuição desta 

resistência, pode estar relacionado à qualidade das amostras coletadas para os ensaios (as 

mesmas foram coletadas na área de rejeito das pedreiras dos dois granitos, ora desativadas). A 

análise dos dados mostra ainda que os maiores valores deste ensaio são encontrados no Granito 

Flores. Isto se deve a seu maior (ainda que não muito significativo) ter em quartzo (item 4.1), sua 

textura homogênea e seu caráter isotrópico. 

 

Tabela 5.5 – Valores médios do ensaio de compressão uniaxial para os granitos estudados 

Ensaio de Compressão Uniaxial (Mpa) Granitos 
Estudados Seco Saturado 

Flores 95,7 91,1 
Jacarandá 65,8 66,9 

 

Resistência à Flexão: O resultado deste ensaio (tabela 5.6) mostra que, os valores médios 

obtidos pelos granitos estudados estão incluídos no limite adotado por Frazão & Farjallat (1996) 

e pela norma C-615 da ASTM (1992), ou seja, ≥ 10,0 Mpa (vide tabela 5.1). Portanto, são 
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considerados granitos de boa qualidade para uso de revestimento. O Granito Flores apresentou 

valor médio mais elevado quando comparado com o Granito Jacarandá, provavelmente por se 

tratar de uma rocha homogênea de textura fina/média e isotrópica. 

 

Tabela 5.6 – Valores médios do ensaio de flexão para os granitos ornamentais estudados 

Ensaio de Resistência à Flexão (MPa) Granitos 
Estudados Seco Saturado 

Flores 19,74 17,59 
Jacarandá 15,86 16,41 

 

Resistência ao Impacto: para este ensaio os valores médios obtidos nos granitos 

estudados (tabela 5.7) mostraram-se superiores ao limite sugerido por Frazão & Farjallat (1996), 

sendo ≥ 0,4 m para as rochas brasileiras (vide tabela 5.1). O Granito Flores apresentou valores 

mais elevados em relação ao fissuramento e ruptura devido provavelmente a sua compactação, 

textura fina/média e por ser uma rocha isotrópica. Já o Granito Jacarandá sofreu fissura e ruptura 

com altura de queda inferior mostrando ser uma rocha menos resistente, possivelmente em 

virtude de sua textura grossa e sua anisotropia que favorece planos de fraqueza. 

 

Tabela 5.7 – Valores médios do ensaio de impacto para os granitos ornamentais 

estudados. 

Resistência ao Impacto de Corpo duro (m) Granitos 
Estudados Fissura Ruptura 

Flores 0,59 0,64 
Jacarandá 0,44 0,49 

 

Resistência ao Desgaste Amsler: os dados da tabela 5.8 mostram que, os valores de 

perda de espessura para o Granito Flores foram menores tanto no percurso de 500 m como no 

percurso de 1000 m, ao contrário do Granito Jacarandá que apresentou um desgaste maior para 

os mesmos percursos. O primeiro deve-se provavelmente ao maior teor de quartzo presente na 

rocha, bem como sua homogeneidade e coesão dos minerais. Em comparação com o valor 

sugerido por Frazão & Farjallat (1996) ≤ 1,0 mm (vide tabela 5.1) para as rochas brasileiras e 

que suporta tráfego intenso, os granitos Flores e Jacarandá são considerados de boa qualidade, 

apesar da diferença de valores entre os dois. 
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      Tabela 5.8 – Valores médios do ensaio de desgaste para os granitos estudados. 

 
Granitos Estudados 

Desgaste Amsler (mm) 

(Percurso 500m) 

Desgaste Amsler (mm) 

(percurso 1000m) 

Granito Flores 0,25 0,56 

Granito Jacarandá 0,50 0,97 

 

Resistência ao congelamento e degelo: os resultados obtidos neste ensaio (tabelas 5.9a e 

b) mostram que tanto o Granito Flores quanto o Jacarandá perderam resistência quando 

submetidos à compressão uniaxial após congelamento e degelo, implicando então em valores de 

coeficiente de enfraquecimento (K) menor do que 1,0. Isto comprova que os ciclos de 

congelamento/degelo afetam a coesão entre os grãos minerais constituintes da rocha, provocando 

seu enfraquecimento (este efeito é similar ao intemperismo físico de rochas provocado pela ação 

de calor/resfriamento no ciclo dia/noite). O maior enfraquecimento apresentado pelo Granito 

Jacarandá está diretamente relacionado a sua textura/estrutura (augen gnaisse com forte 

anisotropia e, conseqüentemente, com maior grau de porosidade). 

 

Tabela 5.9a – Valores médios do ensaio de congelamento e degelo para os granitos estudados 

Granitos Estudados σ (Congelamento e degelo) σ (seco) 

Granito Flores 60,8 95,7 

Granito Jacarandá 32,8 65,8 

 

Tabela 5.9b – Valores referentes ao coeficiente de enfraquecimento para os granitos estudados 

Granitos Estudados K (coeficiente de enfraquecimento) 

Granito Flores 0,63 

Granito Jacarandá 0,50 

 

 

5.2 – Considerações Finais 

 

 A análise geral dos dados aqui apresentados e discutidos, evidencia alguns 

aspectos desses granitos estudados que podem ser assim sumarizados: 
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a) No geral, os ensaios tecnológicos realizados mostram que tanto o granito Flores quanto o 

Jacarandá estão dentro dos padrões especificados para as rochas silicáticas de revestimento, tanto 

segundo normas especificadas no Brasil (Frazão & Farjallat 1996), quanto por normas de 

associações internacionais (ASTM, 1992). Apenas os dados relativos ao ensaio de compressão 

uniaxial é que apresentam problemas (vide discussões anterior), porém mesmo assim esses 

granitos são considerados como “resistentes” segundo normas da ISRM (International Society 

for Rock Mechanics); 

 

b) O Granito Flores se mostrou sempre mais resistente nos vários ensaios (compressão uniaxial, 

resistência à flexão, desgaste Amsler etc) do que o Granito Jacarandá. Este aspecto reflete 

essencialmente as diferenças texturais e estruturais entre estes dois granitos (já discutido 

anteriormente); 

 

c) Outros ensaios poderiam ter sido realizados para complementação deste trabalho no que toca 

melhor à caracterização tecnológica dos granitos Flores e Jacarandá, como por exemplo o ensaio 

de coeficiente de dilatação térmica etc, os quais seriam realizados no IPT-USP, entretanto 

algumas dificuldades logísticas (coleta e preparo dos corpos de provas, tempo para a finalização 

da Dissertação, altos custos da execução dos ensaios etc), inviabilizaram os mesmos; 

 

d) Por fim, os diversos ensaios realizados demonstram claramente que os granitos Flores e 

Jacarandá são tecnologicamente consideradas rochas de boa qualidade, e que podem ser 

utilizados como material de revestimento para uso interno ou externo na industria de construção 

civil. 
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