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RESUMO 
 
O Granito Marrom Imperial, geologicamente um sienito, é comercialmente dividido 
em três litotipos diferenciados pelo teor de plagioclásio e minerais ferromagnesianos, 
pela presença de feldspatos potássico microclínico e intercrescimentos pertíticos e 
antipertíticos. Análises microscópicas revelam sua composição mineral, sobremodo 
dos intercrescimentos e da natureza não exclusivamente ferrífera dos opacos e 
minerais ferromagnesianos cedo formados, mais susceptíveis aos processos 
naturais de alteração. Observa-se a pequena presença de quartzo nos litotipos 
explorados, o que responde pela resistência ao impacto, baixa absorção de 
umidade, excelente fechamento no brilho, e baixa resistência à abrasão. A 
granulometria fina destes materiais é responsável de alterabilidade natural da rocha. 
O fraturamento intragrãos acontece nos locais com quartzo, graças à sua menor 
resistência ao impacto, inclusive durante o procedimento de extração de blocos e 
preparação e aparelhamento de chapas, o que traduz também em menores 
resistência à compressão do material. A textura com minerais essenciais 
subautomórficos como os cristais de K-feldspatos microclínicos, é responsável pelos 
aspectos estéticos e pelas propriedades mecânicas (baixas resistência à abrasão e 
à compressão) e índices físicos (densidade elevada, porosidade e absorção d’água 
elevadas) da correspondente rocha ornamental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marrom Imperial; alterabilidade; rochas ornamentais. 
 
ABSTRACT 
 
The Imperial Brown Granite, geologically a syenite, is commercially divided into three 
rock types differentiated by their plagioclase and ferromagnesian minerals contents, 
the presence of microclinic potassium feldspar and perthitics and antiperthitics 
intergrowths. Microscopic analyses reveal its mineral composition, greatly of 
intergrowths and of the nature not exclusively ferrous of the opaque and 
ferromagnesian minerals formed earlier, more susceptible to natural processes of 
change. It is noted the small presence of quartz in tested rock types, which accounts 
for impact resistance, low moisture absorption, excellent closing in brightness, and 
low abrasion resistance. The fine particle size of these materials is responsible for 
the natural alterability of the rock. The intragrain fracturing occurs in places with 
quartz, because of its lower impact resistance, even during the block extraction 
procedure and preparation and equipping of plates, which also translates into lower 
compressive strength of the material. The texture with essential subautomorphic 
minerals such as the microclinic K-feldspar, is responsible for the aesthetics and 
mechanical properties (low resistance to abrasion and to compression), and physical 
indexes (high density, porosity and higher water absorption) of the dimension stones. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O uso das rochas ornamentais pela humanidade começou na aurora da civilização. 
Atualmente, a utilização de mármores e granitos na arquitetura moderna cresce a 
cada ano no mundo inteiro. A produção de rochas ornamentais, sua extração e 
beneficiamento tornaram-se uma indústria de grande expansão. 
 
Segundo a NBR 15012/03, rochas para revestimento são rochas naturais que, 
submetidas a processos diversos e graus variados de desdobramento e 
beneficiamento, são utilizadas no acabamento de superfícies, especialmente em 
pisos e fachadas, em obras de construção civil. Essa definição pode ser considerada 
similar à que a American Society for Testing and Materials (ASTM, 2001) propõe 
para dimension stone: pedra natural que foi selecionada, regularizada ou cortada em 
tamanhos e formas especificados ou indicados, com ou sem uma ou mais 
superfícies mecanicamente acabadas. Ou seja, é toda rocha 
naturaltratada/beneficiada (bruta, aparelhada, flamejada ou polida), utilizada no 
acabamento de superfície de obras civis. 

 
As rochas ornamentais e de revestimento, também designadas pedras naturais, 
rochas lapídeas, rochas dimensionais e materiais de cantaria, abrangem os tipos 
litológicos que podem ser extraídos em blocos ou placas, cortados em formas 
variadas e beneficiados através de esquadrejamento, polimento, lustro etc. Seus 
principais campos de aplicação incluem tanto peças isoladas, como esculturas, 
tampos e pés de mesa, balcões, lápides e arte funerária em geral, quanto 
edificações, destacando-se, nesse caso, os revestimentos internos e externos de 
paredes, pisos, pilares, colunas, soleiras etc. (CHIODI FILHO, 1995). 

 
Segundo Frascá (2003), pode-se fazer uma distinção entre rochas de revestimento e 
ornamentais, onde as primeiras seriam aquelas que foram submetidas a diversos 
processos e graus variados de desdobramentos e beneficiamento, sendo utilizadas 
no acabamento de superfícies, em especial pisos e fachadas; as ornamentais seriam 
aquelas submetidas a diferentes graus e tipos de beneficiamento ou 
aperfeiçoamento, utilizadas para exercer uma função estética. As duas grandes 
categorias comerciais de rochas ornamentais e de revestimento são os “granitos”, 
que comercialmente englobam rochas silicáticas (ígneas ácidas e intermediárias 
plutônicas/vulcânicas, charnockitos, gnaisses e migmatitos) e os “mármores”, 
comercialmente entendidos como qualquer rocha carbonática, tanto de origem 
sedimentar, como metamórfica, passível de polimento. Também são consideradas 
rochas ornamentais e de revestimento os travertinos, ardósias, quartzitos, 
conglomerados e outros (FRASCÁ, 2001). 

 
Geralmente, a utilização das rochas como material ornamental se faz pelo seu 
padrão estético que lhe é conferido pelos constituintes mineralógicos, pela 
coloração, textura e estrutura da rocha. 
 
As propriedades do material ornamental são fundamentalmente importantes na 
adequação ao uso nas obras de engenharia. O conhecimento da petrografia, dos 
índices físicos e das características mecânicas indica a melhor utilização para o 
material pétreo. A composição mineralógica/petrografia é tão importante que o 
conhecimento deste binômio pode orientar a aplicação da rocha: minerais 
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ferromagnesianos sugerem a possibilidade de oxidação quando aplicados em 
ambientes úmidos; os feldspatos sofrem hidrólise na presença de intemperismo 
químico; a presença de quartzo garante resistência à abrasão em pisos de grande 
circulação. A alteração de minerais, observadas pelas lâminas petrográficas, indicam 
diminuição na resistência mecânica destas rochas. Assim, o presente trabalho 
analisa e relaciona as propriedades petrográficas/mineralógicas dos três fácies do 
Granito “Marrom Imperial” com seus índices físicos e características mecânicas. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. “Granito” Marrom Imperial 
 
As amostras dos vários tipos do “granito” Marrom Imperial (placas polidas e blocos) 
foram adquiridas em marmorarias e obtidas na pedreira Minérios de Bom Jardim 
S/A. O litotipo estudado corresponde a um dos cinco maiores fácies do Complexo 
Bom Jardim, mapeado e classificado como sienito marrom muito grosso (SEG), por 
Guimarães & Silva (1992). O corpo rochoso do sienito Marrom Imperial ocorre sob a 
forma de lentes de mela-sienitos, pertencentes à Suíte Shoshonítica de idade 
Neoproterozóica (MENDES, 2002). Aflora nas localidades da Pedra do Navio e 
Fazenda das Pedras no município de Bom Jardim, inserido na mesorregião Agreste 
e na Microrregião Médio Capibaribe do Estado de Pernambuco. Este material é 
classificado geologicamente como sienito, porém neste trabalho a designação 
utilizada é a comercial, ou seja, os litotipos são denominados de “Granito” Marrom 
Imperial: Tradicional, Escuro ou Rosado. 
 
Macroscopicamente, o “granito” Marrom Imperial (GMI) é heterogranular, exibe 
granulação média a grossa, com cristais variando de 0,4 a 3 cm, comumente 
exibindo iridiscência. 

 

 
Tradicional 

 
Escuro 

 
Rosado 

Figura 1. Aspectos macroscópicos em placas polidas dos tipos comerciais do GMI. 

 
Apresenta-se em três tipos comerciais distintos, sendo o primeiro formado 
essencialmente por grandes cristais de feldspatos marrons com auréolas finas de 
coloração variando de branco a bege, formadas principalmente por minerais 
feldspáticos. Este tipo é classificado comercialmente como GMI tipo Tradicional; o 
segundo é formado por grandes cristais de feldspatos marrons com auréolas 
feldspáticas incipientes e/ou ausentes. Este tipo é classificado comercialmente como 
GMI tipo Escuro; e o terceiro é formado por grandes cristais de feldspatos marrons 
com auréolas também feldspáticas de coloração variando de rósea a laranja, 
apresentando-se mais espessas quando comparadas com os demais tipos. Este 
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último tipo é classificado comercialmente conhecido como GMI tipo Rosado. Estes 
três litotipos são mostrados na figura 1. 
 
2.2. Análise petrográfica 
 
A análise fundamenta-se na observação de sessões delgadas das rochas com 
espessura de 30 μm ao microscópio óptico de luz transmitida, segundo as normas 
de caracterização petrográfica de rochas de revestimento (ABNT/NBR 15845 – 
ANEXO A). Foram confeccionadas e analisadas quatro lâminas petrográficas de 
cada tipo comercial do granito Marrom Imperial. 

 
2.3. Índices físicos 
 
São designados índices físicos as propriedades de massa específica aparente 
(densidade) seca e saturada, que podem ser expressas nas seguintes unidades, 
g/cm3, kg/m3 ou t/cm3, a porosidade aparente e a absorção de água, estas últimas 
expressas em percentuais (%). Estes índices definem relações básicas entre a 
massa e o volume das amostras de um determinado tipo de rocha. Os ensaios foram 
realizados segundo as normas NBR 15845, anexo B. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
As primeiras contribuições a nível nacional para o setor de rochas ornamentais, a 
respeito da importância dos estudos petrográficos, foram feitas por Frazão & 
Farjallat (1995), Rodrigues et al. (1996) e Navarro (1998), que abordam de modo 
qualitativo a importância dos estudos petrográficos e do nível de informações 
detalhadas que são possíveis obter por meio dessa técnica, e com isso aprimorar a 
compreensão dos resultados tecnológicos, assegurando uma melhor aplicação da 
rocha. 
 
Esse procedimento envolve o estudo dos constituintes mineralógicos das rochas ao 
microscópio petrográfico, considerando a mineralogia, a forma, dimensões e 
relações mútuas dos constituintes (textura), a alteração, etc. Os estudos 
mineralógicos e petrográficos são importantes para compreender melhor o 
comportamento textural-mineralógico das rochas em relação a algumas 
propriedades físico-mecânicas: valores dos índices físicos (massa específica, 
porosidade e absorção d’água aparentes), resistência à compressão simples, 
resistência ao desgaste por abrasão, que são baseados na composição 
mineralógica e textura da rocha. Os litotipos estudados são denominados 
comercialmente como GMI, exibindo textura inequigranular-fanerítica, estrutura 
maciça e granulação fina a média. A observação em lâminas dos vários tipos do 
“Marrom Imperial” revela as seguintes informações relatadas na sequência. 
 
O feldspato alcalino é o principal constituinte mineralógico, representado 
principalmente por grandes cristais de ortoclásio e subordinadamente por 
microclínio. São frequentemente circundados por grãos menores (auréolas) de 
feldspato alcalino, plagioclásio, minerais máficos e raramente quartzo. Estas 
auréolas de feldspato alcalino ocorrem principalmente nos tipos tradicional e rosado 
(mais espessa, daí o nome rosado), e tradicional, com menor espessura. No tipo 
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escuro, as auréolas são incipientes e/ou ausentes. O plagioclásio é representado 
pela albita e oligoclásio ácido. Comumente ocorrem como hóspedes no feldspato 
potássico, formando pertitas em filetes e/ou chamas e também como hospedeiros 
em feldspato potássico, formando antipertitas. Apresentam-se também como 
grandes cristais ou como constituinte das auréolas. Fortes correlações entre SiO2 – 
Al2O3 – K2O (todas com R > 0,70) refletem a presença de feldspatos potássicos (K-
F), como principal mineral silicático destes fácies “comerciais” (RIBEIRO, 2011). 

 
Os intercrescimentos contêm inúmeras inclusões de apatita, biotita, hornblenda, 
rutilo, turmalina e minerais opacos. Segundo Guimarães & Silva (1992), a coloração 
cinza-chumbo iridescente dos cristais feldspáticos, observada em amostra de mão é 
devido à presença das inúmeras inclusões aciculares de minerais opacos. Os 
minerais máficos estão representados pela biotita, piroxênio e anfibólio; titanita, 
apatita e opacos como acessórios e sericita, argilominerais e epidoto, como minerais 
secundários. A biotita ocorre comumente associada aos anfibólios e piroxênios. 
Costuma ser produto de alteração do anfibólio (hornblenda). Ocorre principalmente 
como inclusões nos feldspatos. O piroxênio (clinopiroxênio) é representado pela 
aegerina-augita. Exibe intensas microfissuras e avançado processo de alteração 
para anfibólio, o que indica o processo de uralitização. 
 
O quartzo raramente ocorre e mostra-se anédrico com extinção ondulante, disposto 
em zonas concêntricas nos intercrescimentos. Foi observado apenas nos tipos 
Tradicional e Rosado. Há microfissuras inter e intragranulares preenchidas com 
produtos de alteração (sericita, argilominerais e/ou carbonatos). Os contatos entre 
os grãos são do tipo plano, quando entre cristais de feldspatos (predominantemente 
no tipo escuro) e côncavo-convexos, quando entre minerais máficos e félsicos. As 
alterações minerais variam de incipiente a moderada associadas aos cristais de 
anfibólio, piroxênio e feldspatos, concentradas ora nas bordas ora no centro do grão 
e ao longo dos planos de clivagens. São representadas pela sericita, argilominerais, 
óxidos e hidróxidos de ferro. 
 
A principal distinção entre os tipos comerciais do GMI é basicamente a proporção 
mineralógica, estado microfissural e a granulometria. (tabela 1). 

 
Tabela 1. Valores percentuais dos constituintes mineralógicos de cada tipo comercial do GMI. 

Síntese dos parâmetros 
petrográficos observados (%) 

Tipo Tradicional Tipo 
Escuro 

Tipo 
Rosado 

Plagioclásio (albita e oligocásio ácido) 
+ Antipertita 

25% 27% 24% 

Feldspatos alcalinos (microclinio + 
ortoclásio) + Pertita 

50% 42% 55% 

Anfibólio (hornblenda) 12% 16% 8% 

Biotita 4% 6% 4% 

Piroxênio (aegerina-augita) 3% 3% 2% 

Apatita 3% 3% 3% 

Minerais opacos 2% 2% 3% 

Titanita + Epidoto/ Quartzo <1% <1% <1% 

Sericita/ argilominerais/ 
carbonato 

Incipiente a 
moderada 

Incipiente a 
moderada 

Incipiente a 
moderada 

Estrutura Maciça Maciça Maciça 
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Textura e variação média 
granulométrica 

Inequigranular 
Feldspato 1:1 
Intercresc 1:6 

Inequigranular 
Feldspato 1:1 
Intercresc 1:5 

Inequigranular 
Feldspato 1:2 
Intercresc 1:8 

Frequência média de microfissuras em 
campo da objetiva de 4X 

7/ 20mm2 6/ 20 mm2 10/20mm2 

Distância média entre as microfissuras 
mais próximas 

Mín: 0,050 mm 
Máx: 3,0 mm 

Mín: 0,075 mm 
Máx: 4,5 mm 

Mín: 0,045mm 
Máx: 2,5 mm 

Microfissuras intergranulares 45 % 60 % 35 % 

Microfissuras intragranulares 55% 40 % 65 % 

 
Observações dos constituintes mineralógicos da tabela 1 indicam que o tipo Escuro 
apresenta maiores percentuais de minerais máficos, que são aqueles que 
apresentam maiores densidades entre os minerais listados. Portanto, o tipo escuro 
deve apresentar seguramente o maior valor de massa específica entre os litotipos 
estudados, este valor garantido pela menor frequência/quantidade de fissuras. Este 
fato também assegura menor porosidade e absorção aparentes para este litotipo. 
Assim, com base na tabela, o tradicional e rosado apresentam massas específicas 
inferiores ao Escuro, sendo diretamente proporcional ao percentual de minerais 
máficos e presença da quantidade de microfissuras: os índices físicos do Tradicional 
são superiores ao Rosado. Estas considerações são corroboradas pelos dados da 
tabela 2. 

 
Tabela 2. Média dos valores dos índices físicos dos tipos comerciais do “granito” Marrom 

Imperial. 

Granito Marrom Imperial Densidade (kg/m3) Porosidade (%) Absorção de água (%) 

Tradicional 2707 0,8101 0,2980 

Escuro 2710 0,7550 0,2770 

Rosado 2690 0,8245 0,3120 

 
Segundo Fioretti (2007), a porosidade, a densidade (ou massa específica) e a 
absorção de água são os índices físicos de maior importância em rochas 
ornamentais. Existe uma grande interdependência entre eles, pois um dado tipo 
petrográfico será mais denso se sua porosidade for menor e, consequentemente, 
menor será sua capacidade de absorção de água. 

 
Ao correlacionar os índices físicos às características descritas na tabela 1, observa-
se que as variações mineralógicas, a existência ou não de microfissuras, relações 
de contato entre os grãos minerais, granulação, aspectos estruturais, alteração 
mineral, entre outras, influenciam diretamente sobre essas propriedades como 
afirma Fioretti (2007): esses parâmetros influenciam de diferentes formas as 
propriedades físico-mecânicas das rochas. Segundo Frazão e Farjallat (1995), 
quanto mais denso for um dado tipo de petrográfico, maior será sua resistência 
mecânica. Já alta porosidade resultará em baixas resistências mecânicas. A alta 
absorção levará à expectativa de uma baixa durabilidade e a uma progressiva 
diminuição de resistência mecânica ao longo do tempo, e ainda que as rochas com 
alta absorção apresentarão menores resistências quando no estado saturado. 
Fatores de ordem petrográfica podem afetar os índices físicos. Os principais são o 
estado microfissural e o grau de alteração da rocha que diminuem a densidade e 
aumentam a porosidade e a absorção de água. (Fioretti, 2007). 

 
Assim, com relação às resistências mecânicas, compressão simples e desgaste por 
abrasão, a textura e presença de minerais de dureza elevada (como o quartzo) 
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direcionam a qualidade da rocha. Assim considerando Fioretti (2007) e Frazão e 
Farjallat (1995), pode-se concluir que o tipo Escuro é aquele que apresenta menor 
frequência de fissuras o que se traduz em maior resistência à compressão, seguido 
pelo tipo Tradicional. A menor resistência à compressão é apresentada pelo tipo 
Rosado tendo em vista a maior frequência de microfissuras e também a maior 
variação granulométrica dos cristais. Quanto à resistência à abrasão, o litotipo que 
apresenta menor teor de quartzo, o Escuro, é aquele que sofrerá o maior desgaste 
por abrasão e, portanto, apresentará melhor qualidade de lustro por conta da 
ausência de quartzo e maior percentual de plagioclásio, garantindo melhor 
“fechamento” quando do polimento das placas deste tipo de material rochoso. O 
Rosado e o Tradicional, pela maior quantidade de quartzo, resistirão melhor ao 
desgaste embora, pelo baixo teor de quartzo, não deverão ser aplicados em pisos 
de locais de grande circulação de pessoas. 

 
O baixo teor de quartzo na rocha confere-lhe resistência ao impacto, baixa absorção 
de umidade e baixa resistência à abrasão. A presença do fraturamento intragrãos 
está nos locais com quartzo, graças à sua menor resistência ao impacto, podendo 
interferir durante o procedimento de extração de blocos, preparação e 
aparelhamento de chapas.  

 
Contudo esta análise só deve ser considerada para o material são. Se processos de 
alteração são considerados, o que pode se esperar é que o material mais resistente, 
com maior massa específica e menores porosidade e absorção aparentes, o tipo 
Escuro, apresente perdas significativas nas características originais devidas aos 
processos de alteração dos minerais máficos e plagioclásios. Portanto, este material 
não se presta para o uso em situações de umidade constante e elevada. O conteúdo 
ferrífero, aliado à maior susceptibilidade de alterações, inclusive em ambiente 
natural, para os correspondentes hidróxidos e óxidos, responde, em suma, pelo 
aspecto diferenciado da rocha ornamental. A granulometria fina dos minerais 
responde pela susceptibilidade natural de alteração da rocha e pelo aspecto 
estético, decorrentes da sua textura, sendo a cor a característica mais singular. 
Quanto à textura, destaca-se a importância da presença de intercrescimentos 
pertíticos e antipertíticos e inclusões de opacos, piroxênios, micas, e apatita, como 
possível causa à cor marrom e, adicionalmente, para o fechamento do brilho e 
cintilância e parcial iridescência que caracteriza as chapas polidas da rocha. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os vários tipos comerciais do ‘Granito” Marrom Imperial apresentam características 
físicas e mecânicas variáveis em função da composição mineralógica, textura e 
estado microfissural e de alteração. Entretanto, esta correlação deve apenas ser 
feita para materiais não alterados. A susceptibilidade de alteração é função 
principalmente de características intrínsecas das rochas como a composição 
mineralógica. Assim, o tipo Escuro, com maior teor de minerais ferromagnesianos, 
pode se alterar mais rapidamente, comprometendo as características físico-
mecânicas. 
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