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	 A	Petrografia	descritiva	e	aplicada:	da	petrogênese	aos	contextos	de	
conservação	do	patrimônio	cultural

Algumas construções modernas e muitas das antigas usaram materiais pétreos como 

material de construção. Com o tempo, esses materiais envelheceram, alguns deteriora-

ram-se irremediavelmente e tiveram de ser reparados ou substituídos. A “vida” desses 

materiais em uma catedral, por exemplo, foi (é) a continuação da sua anterior “vida” geo-

lógica, que determinou as propriedades que justificaram a sua escolha para a obra, mas 

que também lhes conferiu os “genes” que os levaram a mudar de cor, a perder o seu brilho, 

a enfraquecer a sua estrutura e a perder os seus componentes. Compreender essa vida, 

identificar as propriedades e entender como são esses “genes” são tarefas da Petrografia, e 

são esses conhecimentos que irão ajudar a entender por que cor e brilho mudam e por que 

a rocha enfraquece ou perde peso.

A Petrografia descreve a rocha e identifica os seus componentes para a integrar numa 

classificação e compreender a sua história geológica, como está amplamente apresentado 

e justificado ao longo do livro do Antônio Gilberto Costa, com especial ênfase nas rochas 

ígneas e metamórficas. É por aqui que se começa a aprendizagem, e é esta a informação 

que irá servir de base para tirar uma dúvida, esclarecer um pormenor ou justificar um 

dado processo. E é esta a via a seguir para dar ao material o nome que lhe é devido dentro 

da sua família geológica e petrográfica.

As rochas – ou as pedras, como o material é designado nas atividades ligadas à constru-

ção – não são materiais inertes, e a sua condição em obra pode variar entre largos limites, 

seja de grande estabilidade, seja de comportamento fugaz. Entender o porquê dessa maior 

ou menor estabilidade deve ter a informação petrográfica como base, mas ela precisa ser 

obtida e preparada de maneira adequada para o efeito, como indicado no Cap. 6 da presen-

te obra. De fato, se basta saber identificar os feldspatos para classificar um granito, isso 

pode não ser suficiente para entender por que uma dada cantaria se degradou com maior 

rapidez do que outra. A existência de fissuração e a presença de minerais secundários 

devidos à alteração sofrida na sua jazida natural podem ser os elementos fulcrais para 

chegar à explicação, mas nenhum deles é necessário para classificar o granito ou entender 

a sua gênese.

Com a experiência, o aluno, ou o profissional, aprenderão a usar a informação espe-

cializada da Petrografia nos seus trabalhos de interação com o patrimônio construído em 

pedra, adaptando-a aos contextos específicos das novas utilizações. Assim, um granito, 

um granodiorito, um monzonito e muitas outras variedades similares serão agrupados 

como granitoides, e não será aberrante designá-los simplesmente por granitos sensum 

latum. Importa manter claro que essas designações são aceitáveis em contexto prático 

de utilização em obra, mas que nunca é descabido usar a classificação que lhe é própria, 

sempre que seja exequível obtê-la.

Simplificações semelhantes se aplicarão aos gnaisses, aos xistos e aos mármores, mas 

também aos calcários e aos arenitos, com as especificidades próprias de cada grupo.

ApresentAção
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Como demonstrado pelo autor, os conhecimentos petrográficos são uma base essencial 

para entendimentos sobre a petrogênese, mas também para quem se ocupa da conserva-

ção do patrimônio construído em pedra, sejam os profissionais que estudam e preparam os 

projetos de conservação, sejam os conservadores-restauradores que os implementam em 

obra. A informação petrográfica é indispensável para saber descrever os problemas e para 

buscar a explicação para a sua ocorrência, mas ela é também necessária para adaptar as 

soluções de tratamento e para definir as ações que as concretizam. Uma intensa fissuração 

num granito de grão grosso pode ser ocorrência suficiente para induzir a lixiviação seleti-

va da rocha e para explicar uma arenização profunda que a afeta. A presença de minerais 

argilosos expansivos originados pela alteração de minerais máficos é sinal seguro de que 

problemas em obra podem estar a caminho, mas mesmo os minerais argilosos não expan-

sivos num calcário argiloso ou em um arenito são capazes de reduzir a sua durabilidade e 

afetar o seu comportamento.

A importância da informação petrográfica continua a ser relevante quando são equa-

cionadas as opções de conservação e se faz a seleção dos processos e produtos necessários 

para as implementar. Assim, a limpeza de superfícies arquitetônicas tem de integrar a 

informação sobre o tipo de material que as constituem, a vulnerabilidade que apresentam 

e a possível reação e interação com os métodos e produtos de limpeza. Superfícies em gra-

nito não alterado podem tolerar métodos de limpeza agressivos dentro de largos limites, 

mas um granito alterado pode ser tão ou mais sensível que um calcário. Um mármore alte-

rado pode tolerar uma limpeza por ablação por laser, mas um gabro, mesmo não alterado, 

pode não a tolerar.

A degradação dos materiais pétreos pode requerer ações drásticas para a remediar, 

como seja a consolidação da massa deteriorada como modo de aumentar a sua coesão 

e, assim, poder diferir no tempo a urgência da sua substituição. Ora, também aqui a 

informação petrográfica desempenha um papel fundamental, pois poucas são as opções 

disponíveis que não sejam mais adaptadas a um certo tipo de material do que a outros. 

As opções do tipo “cola tudo” nunca são as mais adequadas e, frequentemente, estão mais 

próximas do desastre do que da solução. Os materiais silicatados, como os granitos, podem 

aceitar bem certos consolidantes à base de alkoxisilanos, enquanto os consolidantes inor-

gânicos, como o hidróxido de bário, os fosfatos e oxalatos de amônio, serão potencialmente 

menos interessantes.

A especialidade de conservação da pedra em patrimônio cultural exige conhecimentos 

de diversas disciplinas, e as boas práticas recomendam que as soluções sejam encontradas 

em ambiente interdisciplinar. O presente livro, pensado para geólogos, mas acessível a 

conservadores, arquitetos e outros profissionais, é uma excelente base e ponto de partida 

para alcançar esse objetivo. A informação petrográfica é uma ferramenta essencial para se 

atingirem os melhores resultados, e a participação de especialistas com conhecimentos 

aprofundados de Petrografia é sempre uma mais-valia com grande significado. O especia-

lista nesta área precisa saber da sua disciplina, mas é indispensável que adquira formação 

básica nas áreas com as quais vai interagir, pois só assim se pode estabelecer o diálogo e 

se potencia a informação que transporta consigo.

José Delgado Rodrigues

Investigador (Ap.) do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal
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Petrography is the art of rock descriptions. Its purpose is to convey to another 

geologist an accurate and precise picture of the rock in question in whatever 

detail is demanded by the appropriate context.

Charles James Hughes

Um livro que conecta Petrografia com Patrimônio, sem dúvida, é de suma importância 

não somente no âmbito da Geologia, mas também para o campo da conservação-restau-

ração de bens imóveis protegidos pelo Patrimônio Cultural. Há, no Brasil, significativo 

patrimônio construído em que a pedra, se não é o elemento principal de construção, revela 

em cada edificação tombada, individualmente ou inserida em conjuntos urbanos ou 

centros históricos, singularidades relativas à sua origem geológica, intemperismo, con-

dições ambientais e estado de conservação. Os projetos de conservação-restauração do 

patrimônio devem, portanto, ancorar-se nos estudos de caracterização da pedra, em que 

a contribuição da petrografia, decisivamente, é de importância capital. Este trabalho é, 

então, de leitura obrigatória para todos que estejam comprometidos com a prática da con-

servação que se irmane à produção de conhecimento científico sobre nosso valoroso e 

diverso patrimônio construído.

Dra. Catherine Gallois

Arquiteta do Iphan

Com o livro Rochas ígneas e metamórficas: petrografia, aplicações e degradação, aprende-

se Petrografia viajando pelo mundo todo, visto que a Geologia não tem fronteiras. Uma 

publicação ricamente ilustrada, com exemplos nacionais e internacionais, e didaticamente 

apresentada da escala macro a microscópica. A petrografia microscópica é bem destaca-

da, apresentando as diversas texturas de rochas ígneas e metamórficas, foco principal 

do livro. Complementarmente, é feita também uma abordagem das rochas aplicadas, 

associando-se suas características mineralógicas e texturais ao seu uso comercial. Um 

livro que atende não só ao estudante que está iniciando seus estudos petrográficos, mas 

também a qualquer profissional que trabalhe com este material tão versátil: ROCHA!

Eliane Del Lama

Professora do Instituto de Geociências da USP
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Petrografia corresponde à parte descritiva da petrologia e é imprescindível para o entendi-

mento da gênese das rochas, auxiliando no desenvolvimento dos estudos interpretativos, 

que, por sua vez, correspondem à parte da petrologia denominada petrogênese. Portanto, 

essa parte descritiva da investigação sobre a origem de uma dada rocha deve preceder aos 

demais estudos, pois envolve a identificação dos minerais que a compõem e o modo como 

estes se encontram organizados. O estudo dessa organização, identificada como textu-

ra, vai permitir o levantamento complementar de evidências sobre eventos a que rochas 

foram submetidas. No caso de rochas metamórficas, por exemplo, esse estudo reveste-se 

de especial importância, pois pode indicar desvios do equilíbrio, o que permite a identi-

ficação da forma como uma rocha foi (re)cristalizada rumo a uma condição de equilíbrio. 

Como texturas de rochas metamórficas preservam informações sobre as reações ocorri-

das, podem revelar algo sobre a sequência das associações e, em consequência, sobre a 

história das condições metamórficas. Além disso, texturas podem estar relacionadas com 

a deformação havida durante o metamorfismo, e o seu estudo pode informar sobre a his-

tória da deformação e a cronologia relativa da deformação e do crescimento dos minerais 

metamórficos.

Com o intuito de viabilizar o levantamento de todas as informações relacionadas com 

essa organização, gerada sempre pela atuação de fenômenos geológicos e expressa por 

meio das estruturas e das texturas, é que os estudos petrográficos foram divididos em 

macro e microscópicos.

Assim, e como ponto de partida desse processo de investigação, será necessário pro-

ceder-se à avaliação do modo de ocorrência das rochas, o que deve envolver descrições 

macroscópicas nos seus respectivos afloramentos, com a identificação, ou não, da presença 

de grandes estruturas e com o levantamento prévio dos seus constituintes mineralógicos. 

Como uma das etapas dessa fase, a coleta de amostras representativas é indispensável 

para a realização, em estágio seguinte, de levantamento de dados na área da petrografia 

microscópica.

Encerradas as descrições macroscópicas, devem ter lugar aquelas de maior detalhe e 

que envolvem o estudo dessas rochas, mas por meio da observação de suas respectivas 

introdução
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Como destacado na Introdução, uma rocha tem na 

sua descrição petrográfica macroscópica o ponto 

de partida para sua caracterização. Com o objetivo 

de contemplar essa etapa na análise descritiva para 

rochas ígneas e metamórficas, serão apresentados, 

a seguir, alguns exemplos dos modos de ocorrência 

possíveis e algumas feições petrográficas macroscó-

picas para alguns conjuntos dessas rochas. Isso será 

feito por meio de ilustrações de seus respectivos 

afloramentos, contemplando, ainda, a apresentação 

de estruturas e de outras feições típicas.

1.1 Modos	de	ocorrência	e	elementos	
da	petrografia	macroscópica	para	
rochas	ígneas

Para as rochas ígneas, os modos de ocorrência mais 

frequentes são: (1) rochas plutônicas – a soleira (ou 

sill), os diques (em anel, radial, anelar ou em forma de 

cone, assim como os exames de diques), o lacólito, o 

facólito, o lopólito, o stock, o plug, o plúton e o batólito; 

(2) rochas vulcânicas – o cone vulcânico, a caldeira, o 

derrame, a corrente de lava e o depósito, este último 

relacionado com as rochas piroclásticas.

Foram selecionadas representações de aflora-

mentos com exposições de rochas plutônicas ou 

vulcânicas, visando apresentar alguns desses modos 

de ocorrência, assim como feições relacionadas com 

granulação, presença ou não de estruturas e colo-

ração. Para o caso das ígneas intrusivas, algumas 

representações tratam das suas relações com as suas 

rochas encaixantes.

1.1.1	 Intrusão	ígnea,	feições	e	relações	com	as		
rochas	encaixantes

Uma rocha ígnea plutônica, identificada como um 

plúton ou um batólito, em função da sua menor ou 

maior dimensão, será sempre intrusiva. Como rocha 

intrusiva e dependendo da sua composição e do 

nível crustal onde ocorreu a intrusão, provocará uma 

menor ou maior transformação nas suas encaixantes. 

No caso em questão, tem-se na Fig. 1.1 a representação 

de um corpo ígneo plutônico de composição graní-

tica e com dimensões batolíticas aflorante na região 

de Guanhães (MG). Na Fig.  1.2, tem-se a representa-

ção das relações entre uma rocha ígnea intrusiva, 

identificada como um granito de coloração róseo-

-avermelhada e de idade Permiana, e seus sedimentos 

encaixantes pertencentes à Formação Alto Tupungato, 

em afloramento localizado entre Punta de Vacas e Pol-

varedas (Cordilheira Frontal), na Argentina. A partir 

da porção superior da intrusão e em direções diver-

sas, observam-se apófises encaixadas nos sedimentos 

turbidíticos de coloração acinzentada. Como os pro-

cessos erosivos ainda não deram conta de remover 

as rochas sobrejacentes, fazendo com que o granito 

aflorasse, a visualização deste só se tornou possível 

por conta da atuação desses processos segundo plano 

transversal ao corpo e à linha de serra, muito prova-

velmente como consequência de falhamento.

1
MoDoS DE 

oCoRRêNCIA E 
PETRogRAFIA 

MACRoSCóPICA 
PARA RoChAS 

ígNEAS E 
METAMóRFICAS: 

ExEMPLoS
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191.1.2	 As	rochas	plutônicas	e	suas	feições		 	

macroscópicas
Do conjunto das rochas plutônicas, mantélicas ou 

crustais, as graníticas são aquelas que ocorrem em 

maior volume, podendo apresentar algumas variações 

mineralógicas e texturais. No caso, é apresentado um 

afloramento de um sienogranito (Fig.  1.3), aflorante 

nos arredores de Aswan, Egito, e que, com sua compo-

sição granítica, é, segundo classificação proposta pela 

Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks 

(Streckeisen, 1973), uma rocha que se caracteriza por 

uma composição quartzo-feldspática, com predomí-

nio dos feldspatos alcalinos sobre o plagioclásio. Com 

base em descrições macroscópicas no afloramento, a 

rocha caracteriza-se por sua granulação grossa e pela 

cor avermelhada dos cristais de feldspatos (Fig. 1.4A). 

Apesar do caráter inequigranular para sua granula-

ção, esse material foi empregado, entre 2600 a.C. e 

30 a.C., na produção de inúmeros objetos decorativos 

(arte escultória) e de elementos construtivos por egíp-

cios e romanos (Fig. 1.4B).

1.1.3	 As	rochas	plutônicas	e	vulcânicas	e	o		
tamanho	dos	grãos

Pela petrografia macroscópica, as rochas ígneas são 

descritas como faneríticas, na medida em que seus 

constituintes mineralógicos podem ser individuali-

zados em observações à vista desarmada, como na 

maioria das ígneas plutônicas. Na impossibilidade 

dessa distinção, as rochas são descritas como afaníti-

cas, como é o caso da maioria das rochas vulcânicas. 

Em algumas dessas rochas, alguns cristais podem 

Fig. 1.3 Afloramento de sienogranito nos arredores de Aswan, Egito. Dessa pedreira foram extraídos blocos utilizados no revestimento 
de pirâmides e na arte escultória. Acervo do autor
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1.1.9	 Rochas	vulcânicas	e	as	estruturas		 	
colunares

A estrutura típica de basaltos e resultante de pro-

cessos de fraturamento por contrações ocorridas na 

fase de cristalização dos magmas é aqui representa-

da pelos exemplos das Figs.  1.20 a 1.24. Na Fig.  1.20 

apresenta-se basalto colunar aflorante na praia de 

Acitrezza, na Riviera dei Ciclopi, em Catânia, Sicília. 

O material exposto, segundo superfície transversal 

às colunas, corresponde ao das primeiras manifes-

tações relacionadas com o processo de formação do 

vulcão Etna, no Pleistoceno Médio (aproximadamente 

600 mil anos atrás). Nas Figs. 1.21 a 1.24 têm-se, res-

pectivamente, colunas de basalto da Formação Serra 

Geral aflorante na região de Torres (RS); basalto colu-

nar associado a derrames terciários aflorantes na ilha 

de Skye, no arquipélago das Hébridas, Escócia; disjun-

ções colunares de Stolpen, Saxônia, que inspiraram o 

Fig.  1.19 Depósito de pillow lavas em vale tributário ao Vale de Calingasta, Argentina. Notar as dimensões e as formas das 
estruturas. Acervo do autor

Fig. 1.20 Basalto com disjunções colunares aflorante na região 
costeira de Catânia, Itália. Acervo do autor
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Depois de realizadas observações macroscópicas, 

deverão ser feitas análises das seções delgadas das 

rochas, com o emprego de um microscópio petrográ-

fico de luz polarizada. Em alguns casos específicos, 

poderá ser necessário recorrer-se a uma micros-

sonda eletrônica ou à difração de raios X, seja para 

a identificação de todos os minerais envolvidos, seja 

para a obtenção de informações sobre a composição 

química de determinadas fases minerais presentes. 

Como já mencionado, e considerando os conteúdos, 

será necessária a utilização de um microscópio de luz 

refletida e de seções polidas para a caracterização de 

minerais opacos presentes nas rochas.

Com base nas observações microscópicas, será 

possível, então, proceder-se a um levantamento da 

mineralogia e da textura da rocha, com importan-

tes informações sobre o resfriamento dos magmas e 

a ordem de cristalização dos minerais, no caso das 

ígneas, bem como sobre a natureza e extensão dos 

processos responsáveis pelas transformações meta-

mórficas, para o caso das rochas que experimentaram 

essas transformações, sejam elas de origem sedi-

mentar, ígnea ou mesmo já apresentando evidências 

de metamorfismo pretérito. Em todos os casos será 

possível, ainda, avaliar a extensão e a natureza dos 

processos de alteração e de deformação.

Assim, na caracterização microscópica, e como 

primeiro passo para uma correta identificação de uma 

rocha, deve-se proceder à identificação de seus cons-

tituintes mineralógicos. No caso das rochas ígneas, 

uma vez identificados os minerais, seus respectivos 

conteúdos devem ser levantados, seja por meio da 

análise modal ou por estimativas visuais, pois só 

assim será possível distinguir os constituintes cha-

mados essenciais daqueles considerados acessórios 

e que correspondem a conteúdos inferiores a 3,0%. 

Por conta disso, os primeiros são importantes e dão 

nome à rocha.

Ainda com relação aos minerais essenciais e 

acessórios, por terem se cristalizado a partir de um 

magma, são considerados primários. Por conta de 

substituições ocorridas ainda durante o período da 

cristalização e/ou de alterações posteriores, mas 

envolvendo esses minerais primários, são formados os 

chamados minerais secundários. Essas substituições 

dos minerais primários por secundários, envolvendo 

saussuritização, epidotização (ou albitização de 

plagioclásios), sericitização de feldspatos e micas, cao-

linização de feldspatos, serpentinização de olivinas 

e piroxênios, cloritização de anfibólios, de granadas 

e biotitas, uralitização de piroxênios e zeolitização, 

em parte também acontecem nas rochas metamórfi-

cas. Nas rochas metamórficas, os minerais primários 

resultam ou de processos de cristalização, também 

denominada blastese, ou, ainda, de processos de 

recristalização, envolvendo nesses casos minerais 

já existentes na rocha, mas invariavelmente sem o 

envolvimento direto de processos magmáticos.

Para a denominação de uma rocha metamórfica, 

a identificação mineralógica é igualmente impor-

tante; com base nesse levantamento, tal como para 

as ígneas, será possível dizer algo sobre as condições 

em que essa rocha foi formada. Mas importante será 

também a identificação de descontinuidades, repre-
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64 sos elementos texturais, sendo importante, para além 

da análise das relações entre os grãos e as estruturas 

planares presentes, a análise dos padrões de inclu-

sões, que, se presentes, constituirão marcadores 

importantes para o entendimento de toda a sequência 

de eventos.

2.2.2	 As	texturas	metamórficas	principais
Identificados os minerais presentes em uma determi-

nada rocha e consideradas as questões envolvendo 

o tamanho, a forma e a orientação deles, será então 

possível dizer algo sobre a textura da rocha analisada, 

cujos tipos principais apresentam-se a seguir e não 

raramente podem se mostrar de maneira combinada 

em uma mesma rocha:

Textura granoblástica
Típica de rochas metamórficas maciças, em parte 

também denominadas fels, e constituídas por cris-

tais prismáticos xenoblásticos de quartzo, feldspatos, 

anfibólios, piroxênios etc. (Fig. 2.7A). Em rochas mono-

minerálicas, como no caso dos quartzitos, gerados 

a partir de arenitos puros e quando os cristais apre-

sentam tamanhos muito próximos (aproximadamente 

equidimensionais), a feição poligonal estará presente, 

por meio de limites planos entre os grãos, e a textura 

será granoblástica poligonal. Essa configuração, com 

interseções desses limites formando ângulos de 120°, 

significa quantidades mínimas em termos de ener-

gia superficial para os grãos envolvidos. Essa textura, 

também comum nos mármores, é raramente alcan-

Fig.  2.7 Textura granoblástica. 
(A)  Fotomicrografias de rochas 
metamórficas com textura 
granoblástica representadas por 
uma rocha calcissilicática ou 
um cummingtonita -hornblenda-
-granada -plagioclásio granofels 
(A1), por um faialita granofels/
Bad Harzburg, Alemanha 
(A2), e por um vesuvianita-
-granada -wollastonita granofels 
(A3); (B) fotomicrografias com 
feições da textura granoblástica 
poligonal envolvendo cristais de 
quartzo em quartzito (B1), de 
cordierita em granulito (B2), de 
carbonato em mármore (B3) e 
de wollastonita em um granofels 
(B4) [nicóis cruzados – 25x]

A

A1 A2 A3

B

B1 B2

B3 B4
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Este capítulo aborda aspectos descritivos das textu-

ras das rochas ígneas em lâmina delgada. Para isso, 

inicialmente são apresentados os principais minerais 

formadores dessas rochas, com o objetivo de permitir 

ao leitor compreender e prever as possíveis associações 

mineralógicas presentes nelas. Em seguida, são apre-

sentados os princípios que norteiam a classificação 

das rochas ígneas. Por fim, são descritos os principais 

tipos de texturas ígneas por grupos de rochas.

3.1 Minerais	das	rochas	ígneas
A composição mineralógica das rochas ígneas comuns 

reflete, naturalmente, a composição química da crosta, 

e os oito elementos químicos mais abundantes – O, Si, 

Al, Fe, Ca, Na, K e Mg – são acomodados em poucos 

grupos de minerais amplamente distribuídos e repre-

sentados principalmente pelo quartzo, feldspatos, 

piroxênios, anfibólios, micas, olivinas e feldspatoi-

des (os dois últimos em rochas deficientes em sílica), 

além de óxidos de ferro-titânio. Em adição aos mine-

rais, o vidro pode estar presente em algumas rochas 

vulcânicas. Os minerais essenciais das rochas ígneas 

frequentemente apresentam variação composicional, 

refletindo solução sólida substitucional. Complexida-

des adicionais são introduzidas pelas transformações 

polimórficas devidas às variações de temperatura.

3.1.1	 Minerais	essenciais
Constituintes félsicos

Grupo da sílica
O quartzo é a forma mais comum de sílica nas rochas 

ígneas, correspondendo à sua forma estável abaixo de 

870 °C, sob pressão atmosférica. É característico das 

rochas ígneas ácidas.

Grupo dos feldspatos
Os minerais do grupo dos feldspatos são os mais 

abundantes e amplamente distribuídos constituintes 

das rochas ígneas, desde as ácidas, intermediárias e 

básicas até as alcalinas, estando ausentes apenas em 

algumas rochas ultrabásicas ou alcalinas raras. Esse 

fato, associado à sua extensa variação composicional, 

levou à sua adoção como parâmetro para classificação 

das rochas ígneas.

A composição dos feldspatos pode ser expressa 

em termos de um sistema ternário (Fig. 3.1) KAlSi3O8 

(ortoclásio Or) – NaAlSi3O8 (albita, Ab) – CaAl2Si2O8 

(anortita, An). As três composições correspondem 

aos termos extremos das séries de solução sólida 

encontradas nos feldspatos. Os feldspatos sódico-

-potássicos formam a série dos feldspatos alcalinos, 

caracterizada pela ocorrência de solução sólida 

entre K+ e Na+, isto é, entre a albita (Ab) e o ortoclásio 

(Or). Essa série possui a particularidade de conter 

três polimorfos para a fórmula KAlSi3O8: sanidina, 

ortoclásio e microclina. Os feldspatos cálcio-sódicos 

são referidos como feldspatos plagioclásios, nos quais 

existe solução sólida entre Na+ e Ca2+, com substituição 

concomitante de Si4+ por Al3+. A substituição do K+ pelo 

Ca2+ e vice-versa é muito restrita.

Os feldspatos plagioclásios têm estrutura mais 

ordenada que os feldspatos alcalinos, independente-
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84 3.3 As	rochas	ígneas	e	suas	texturas
Para o levantamento de texturas de rochas ígneas, 

como destacado no Cap. 2, devem ser considerados 

elementos tais como seu grau de cristalinidade, o 

tamanho dos grãos, suas formas e eventuais orienta-

ções. Com base nesses elementos, são apresentados a 

seguir os principais tipos de texturas observadas em 

distintos grupos de rochas ígneas, divididas em dois 

grandes grupos: plutônicas e vulcânicas.

3.3.1	 Texturas	das	rochas	plutônicas
Textura das rochas graníticas
As rochas graníticas são holocristalinas, de grão 

médio a grosso, frequentemente apresentando textu-

ra granular hipidiomórfica típica, caracterizada pela 

forma subédrica do plagioclásio e minerais máficos. 

O quartzo tende a ser anédrico, preenchendo espa-

ços entre feldspato subédrico. O feldspato alcalino, 

quando abundante, também ocorre na forma de cris-

tais subédricos, mas, quando em menor quantidade, 

predomina sob a forma de grãos anédricos, associado 

ao quartzo intersticial (Fig.  3.8A). Mirmequita comu-

mente acompanha feldspato potássico nos granitos 

subsolvus (Fig.  3.8B). Granitos hipersolvus de baixa 

pressão usualmente contêm intercrescimento grano-

fírico (Fig. 3.8C) e são tipicamente mesopertíticos.

Alguns granitos e granodioritos são porfiríticos de 

grão grosso, com grandes fenocristais de ortoclásio ou 

microclina, ambos tipicamente pertíticos. Localmente, 

esses fenocristais podem ser muito abundantes, e a 

maioria deles é euédrica, comumente com gemina-

ção quadriculada, com frequência associada com a de 

Karlsbad, no caso da microclina. Comumente, podem 

conter numerosas inclusões de outros minerais, espe-

cialmente lamelas de biotita, não raro concentrados 

em arranjos espaçados dispostos paralelamente às 

margens dos cristais (Fig. 3.9).

Fig.  3.8 Texturas dos granitos. (A) Textura granular 
hipidiomórfica, caracterizada pela presença de minerais 
acessórios euédricos, não visualizados nesta fotomicrografia, 
pelo aspecto subédrico do plagioclásio e da biotita e anédrico da 
microclina e do quartzo; (B) textura mirmequítica, comumente 
observada em granitos e caracterizada pela presença de 
diminutos corpos de quartzo vermiculares ou em forma de dedo, 
englobados em plagioclásio sódico, como produto da substituição 
das partes marginais do feldspato potássico, especialmente no 
contato com plagioclásio, devido a reações tardimagmáticas 
ou pós-consolidação; (C) textura granofírica, caracterizada 
por intercrescimentos de quartzo com o feldspato alcalino, 
frequentemente a partir de um fenocristal preexistente, como 
no caso deste granito de Rondônia. O intercrescimento aparece 
como grãos de quartzo interconectados ramificando dentro 
de um cristal único de feldspato. Nesses intercrescimentos, o 
quartzo é comumente cuneiforme, lembrando inscrições antigas 
sobre um fundo de feldspato [nicóis cruzados – 25x]

A B

C
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4.1 Dando	nomes	às	rochas	
metamórficas

Entre as várias formas empregadas para a denomi-

nação das rochas metamórficas, merecem destaque 

aquelas que levam em conta:

1. Presença ou ausência de estruturas planares. Do pri-

meiro grupo, fazem parte, por exemplo, filitos e 

xistos, que são rochas metamórficas com forte 

orientação de minerais lamelares ou micáceos (tex-

tura lepidoblástica), em consequência da atuação 

de componentes deformacionais aplicados a essas 

e outras rochas. Do segundo grupo, fazem parte 

quartzitos, mármores, rochas calcissilicáticas e 

outras denominadas granofels. Maciças e consti-

tuídas essencialmente por minerais prismáticos 

(textura granoblástica) dispostos sem nenhuma 

orientação preferencial, pode-se afirmar que nessas 

rochas a (re)cristalização ocorreu na ausência de 

deformação ou esta foi muito incipiente.

2. Composição mineralógica da rocha. Identificados e quan-

tificados os respectivos conteúdos dos minerais que 

compõem a rocha, os nomes dos que apresentam 

conteúdos acima de 5% devem aparecer em sua 

identificação segundo uma sequência progressiva 

em termos desses conteúdos. Exemplo: granada-

-biotita-quartzo xisto. Mineral com baixo conteúdo, 

mas diagnóstico, pode ter seu nome acrescentado 

ao nome da rocha.

3. Composição química da rocha. Nesse caso, a rocha 

pode ser identificada em função da composição 

química dos seus constituintes mineralógicos, 

como: peraluminosa, carbonática ou calcária, 

básica ou metabásica, ultrabásica ou metaultrabá-

sica ou, ainda, como rica em Fe ou Mn.

4. Subdivisões em termos do grau metamórfico ou dos 

intervalos de temperatura e pressão para um dado 

evento metamórfico. Considerando a divisão em 

termos de grau segundo Winkler (1974), as rochas 

metamórficas podem ser ditas de baixo, médio ou 

alto grau. No metamorfismo, as subdivisões envol-

vendo intervalos de temperatura e de pressão, que 

caracterizam as chamadas fácies metamórficas, 

recebem nomes de minerais ou de rochas, como 

nos casos das fácies prehnita-pumpellyita e xisto 

azul. Assim, os xistos azuis, os xistos verdes, os 

anfibolitos e os granulitos são rochas que perten-

cem a essas respectivas fácies, emprestando-lhes 

os seus respectivos nomes. No entanto, embora 

assim denominadas, cada uma dessas subdivi-

sões comporta várias outras rochas, para além 

daquela que lhe conferiu o nome, como no caso 

da fácies granulito, em que nem todas as rochas 

são granulitos (sensu stricto), mas, se formadas sob 

essas condições, receberão a denominação geral 

de rochas granulíticas. Assim, seguem algumas 

das denominações mais frequentes para a iden-

tificação de determinados conjuntos de rochas 

metamórficas:

•	 Xisto azul: correspondendo à denominação de 

uma das fácies do metamorfismo do tipo bárico, 

identificado por valores médios até altos para 

a pressão, é utilizada para identificar, entre as 
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9sedimento envolvido: peraluminosas (ou pelíticas), 

calcárias, calcissilicáticas (ou margas) e quartzosas.

1. Texturas de rochas metamórficas peraluminosas. Os 

altos conteúdos em minerais micáceos, típicos 

para a grande maioria das rochas peraluminosas, 

constituem fatores determinantes para a defini-

ção das texturas das rochas desse subgrupo. No 

metamorfismo regional, de baixa (Fig. 4.7), média 

ou alta pressão (Fig. 4.8), as micas, mais frequentes 

nas rochas de baixo grau, mas também encontra-

das naquelas que se formaram sob condições do 

final da fácies anfibolito, ainda que em conteúdos 

reduzidos, quando dispostas segundo direções pre-

ferenciais, definirão texturas lepidoblásticas. Com 

Fig. 4.7 Texturas de rochas metamórficas peraluminosas em metamorfismo regional do tipo baixa pressão. Textura lepidoblástica 
para fácies anfibolito de baixa temperatura: (A) biotita-muscovita-quartzo xisto, (B) andaluzita-biotita-quartzo xisto e (C) cordierita-
biotita-quartzo xisto; textura lepidogranoblástica para fácies anfibolito de alta temperatura: (D) cordierita-sillimanita (fibrolita) 
gnaisse; textura granoblástica para fácies granulito: (E) sillimanita-granada-cordierita granulito [nicóis cruzados – 25x] e (F) 
cordierita-hyperstênio granulito [nicóis cruzados – 50x]

A B

C D

E F
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Além da importância para o entendimento dos pro-

cessos relacionados com a evolução do manto e da 

crosta terrestres, a petrografia das rochas ígneas, 

metamórficas e parte das sedimentares é imprescin-

dível para uma adequada aplicação desses materiais 

em diversos setores, como no da construção civil. 

Quando essas aplicações são possíveis, essas rochas 

recebem a denominação de ornamentais e de reves-

timento, o que significa que correspondem a tipos 

litológicos extraídos em placas ou blocos, que podem 

ser cortados em formas diversas e beneficiados atra-

vés de esquadrejamento, polimento e lustro.

No processo de decisão sobre a viabilidade de 

aplicações desses materiais pétreos, é também 

imprescindível o conhecimento da extensão de atua-

ção dos processos geológicos envolvidos na gênese 

dessas rochas, tais como aqueles relacionados com 

o grau metamórfico, com o grau de diferenciação 

magmática e com o grau de alteração, bem como o 

conhecimento do modo de ocorrência, dos volumes 

disponíveis e das propriedades desses materiais.

Nesse conjunto de propriedades ou caracterís-

ticas, chamadas tecnológicas, a petrografia, tanto 

macro quanto micro, desempenha papel fundamen-

tal para a correta especificação dos materiais pétreos 

a serem utilizados em diversos projetos na constru-

ção civil e na arquitetura, seja enquanto material de 

revestimento ou enquanto matéria-prima para ele-

mentos decorativos, artísticos ou utilitários, e pode 

ser considerada importante para uma pré-avaliação 

quanto à capacidade dessas rochas de resistir a esfor-

ços compressivos e flexionais, a alterações provocadas 

por variações térmicas e, ainda, a desgastes impostos 

pelo uso.

5.1 As	rochas	ornamentais	e	de	
revestimento	e	os	elementos	da	
petrografia

Os diversos tipos de rochas ornamentais e de reves-

timento, ígneas, metamórficas ou sedimentares, com 

aplicações históricas ou contemporâneas, podem ser 

diferenciados por meio das descrições petrográficas, 

considerando, como já ressaltado, suas características 

macroscópicas e texturais.

A seguir, serão apresentadas classificações espe-

cíficas para essas rochas com aplicações ornamental 

e de revestimento, com base em elementos que com-

põem uma análise petrográfica, tais como coloração, 

tamanho e forma dos grãos, presença ou ausência de 

estruturas planares e lineares, conteúdo mineralógico 

e arranjos texturais.

5.1.1	 Classificação	segundo	a	composição	
mineralógica	e	a	coloração

Em termos de produção, dentre os principais tipos 

de rochas com aproveitamento no setor de rochas 

ornamentais e de revestimento no Brasil, no passa-

do e no presente, destacam-se volumosas ocorrências 

de “maciços granitoides”, com grande diversidade de 

tipos (gnaisses, migmatitos, granitos etc.), inúmeros 
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8 de composição quartzo-feldspática, alternadas por 

linhas interrompidas e por cristais isolados de biotita 

e granada. Mostra granulação variável de fina a média, 

com orientação pronunciada e definida pela disposi-

ção preferencial dos cristais de biotita, seja através de 

cristais isolados ou de agregados. A limonita, resul-

tante da alteração secundária de máficos e opacos, 

ocorre em áreas ao redor de cristais de minerais 

máficos, mas, sobretudo, preenchendo microfissuras 

intragranulares em cristais de feldspatos. A coloração 

amarela dessas partes da rocha contrasta com a colo-

ração cinza-esbranquiçada conferida pelos cristais de 

quartzo e partes limpas dos feldspatos.

5.2.2	 Granito	Arabesco	Branco
Essa rocha faz parte dos granitos movimentados e 

corresponde a uma granada-biotita gnaisse, de colo-

ração cinza-esbranquiçada (Fig. 5.12). A granada está 

presente na forma de cristais de granulação fina e 

coloração vermelha, associados às palhetas de biotita 

de coloração preta ou dispersos na rocha. O quartzo 

tem coloração cinza; já o feldspato é esbranquiça-

do. Apresenta, como as demais rochas desse grupo, 

estruturação gnáissica, caracterizada ao microscópio 

pela presença de bandas de composição quartzo-

-feldspática, alternadas com linhas interrompidas e 

cristais isolados de biotita e granada. A biotita pre-

domina sobre a granada. A rocha mostra granulação 

predominantemente grossa, com cristais centimétri-

cos de feldspato. Apresenta orientação pronunciada e 

definida pela disposição preferencial das palhetas de 

biotita. A rocha não apresenta conteúdo significati-

vo em minerais secundários, o que contribui para a 

manutenção da sua coloração original.

5.2.3	 Granito	Arabesco	Bege
Esse granada-biotita gnaisse diferencia-se do ante-

rior apenas por conta da coloração, que aqui tende 

ligeiramente para tons amarelos e marrons-claros 

(Fig. 5.13). Assim como as anteriores, apresenta estru-

turação gnáissica, caracterizada pela presença de 

bandas de composição quartzo-feldspática, alterna-

das com linhas interrompidas e cristais isolados de 

biotita e granada. A rocha mostra granulação variável 

de fina a grossa, com cristais centimétricos de felds-

pato. A biotita predomina sobre a granada, e seus 

cristais mostram-se dispostos segundo uma direção 

preferencial. Macroscopicamente, identifica-se que a 

granada está presente na forma de cristais de granu-

lação fina e coloração vermelha, associados a palhetas 

de biotita de coloração preta ou dispersos na rocha. 

O quartzo tem coloração cinza, enquanto os felds-

patos são esbranquiçados. Alguns cristais mostram 

coloração amarela ou marrom-clara. A rocha mostra 

microfissuramento significativo.

5.2.4	 Granito	Verde	Pavão
Fazendo parte do conjunto de rochas ornamentais 

definidas como isotrópicas, esse granito, também 

identificado petrograficamente como um charnockito, 

por conta da presença do hyperstênio, apresenta colo-

ração esverdeada que lhe é característica (Fig.  5.14). 

Fig. 5.11 Granito Amarelo Topázio [fotografia chapa de rocha: Rogério Franco; fotomicrografias: nicóis cruzados e descruzados – 25x]
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7

Microscopicamente, essa rocha apresenta granulação 

uniforme e textura granoblástica com orientação das 

finas palhetas de sericita, que não chegam a definir 

planos de foliação.

5.2.21	 Xisto	Matrix
Formado por metamorfismo de rocha sedimentar 

peraluminosa e em condições de fácies anfibolito, 

apresenta xistosidade bem desenvolvida e destaca-se 

5.2.20	Quartzito	Azul
Macroscopicamente, a rocha apresenta variação cro-

mática por conta da distribuição por bandas e linhas 

dos seus minerais constituintes (Fig.  5.30). Enquan-

to as bandas esbranquiçadas caracterizam-se pelo 

predomínio dos cristais de quartzo, a tonalidade 

acinzentada das demais bandas e linhas é conferida 

pela presença dos cristais de cianita. Pontos pratea-

dos devem-se à presença de finas palhetas de sericita. 

Fig. 5.27 Mármore Verde Alpi [fotografia chapa de rocha: José Israel Abrantes; fotomicrografias: nicóis cruzados e descruzados – 25x]

Fig. 5.28 Quartzito Rosa Aurora [fotografia chapa de rocha: José Israel Abrantes; fotomicrografias: nicóis cruzados e descruzados – 
25x]
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6
PETRogRAFIA 

DAS ALTERAçõES 
E DEgRADAçõES 
PARA MATERIAIS 

PéTREoS 
APLICADoS

Como consequência da presença do Homem, os 

materiais pétreos passaram a ser utilizados com fre-

quência cada vez maior, com ou sem algum tipo de 

beneficiamento. No início, esses materiais, muito pro-

vavelmente, tiveram utilidade apenas como abrigo ou 

refúgio. A partir de então, passaram a ser emprega-

dos na fabricação de utensílios diversos, tais como 

armas para a caça e a pesca, bem como para outras 

atividades do cotidiano. Foram também muito utiliza-

dos para a produção de ornamentos e como fonte para 

a produção de pigmentos. Com estes últimos foram 

feitas representações pictóricas, registrando cenas do 

cotidiano do homem pré-histórico.

A partir dessas primeiras utilizações, normal-

mente em estado bruto, o Homo sapiens sapiens 

moderno visualizou outras possibilidades e vanta-

gens de aplicações para os materiais pétreos. Desde 

então, seus descendentes, que passaram a compreen-

der a diversidade desses materiais, explicada pelas 

diferenciações, transformações, alterações e degrada-

ções, ampliaram imensamente essas possibilidades.

Nesse meio-tempo, foram desenvolvidos procedi-

mentos que permitiram o conhecimento acerca das 

propriedades e características tecnológicas desses 

materiais, envolvendo a obtenção, entre outros, de 

dados referentes às suas resistências à compressão, 

à flexão, à dilatação térmica e ao desgaste. Com base 

nesses dados, foram igualmente aperfeiçoadas as téc-

nicas de extração, de beneficiamento e de aplicação. 

No entanto, esses dados nem sempre foram ou são 

considerados para as aplicações de materiais pétreos 

em projetos arquitetônicos históricos ou contemporâ-

neos, e isso tem acarretado inúmeros problemas.

Finalmente, se por um lado avanços tecnológicos 

permitiram um melhor conhecimento e um maior 

aproveitamento para inúmeras litologias, bem como 

uma expansão de modos para suas aplicações, por 

outro lado continuam reduzidas as possibilidades 

para a conservação das pedras.

Dessa situação concreta decorre, portanto, que, 

pelo menos para os projetos contemporâneos, as 

aplicações para os materiais pétreos, seja como mate-

rial ornamental, seja de revestimento, deveriam ser 

sempre decididas com base tanto nas suas proprie-

dades tecnológicas quanto em históricos sobre suas 

aplicações passadas. Aspectos estéticos não deveriam 

prevalecer sobre essas propriedades e históricos. 

Agindo dessa forma, certamente efeitos indesejáveis 

causados por agentes químicos, físicos ou biológicos, 

que normalmente levam à alteração e à degradação 

das rochas, poderiam ser evitados ou minimizados.

Buscando então entender um pouco mais sobre o 

comportamento das rochas, foram desenvolvidas pes-

quisas que levaram mais em conta o estudo de casos 

de materiais relacionados com edificações históricas, 

onde eles se encontram aplicados e expostos já por 

longos períodos, como a pesquisa de Costa (2009). 

Nesses casos, pode-se afirmar que essas construções, 

além do importante papel de registro da memória do 

Homem no seu respectivo tempo, também podem 

funcionar como laboratórios a céu aberto.

Seguindo essa lógica e com ênfase em casos 

brasileiros, são apresentados a seguir exemplos de 
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7Outros fatores com forte influência sobre os pro-

cessos de degradação dos materiais pétreos envolvem, 

por exemplo, a geometria das construções e o tipo das 

superfícies pétreas presentes nelas (se lisas ou rugosas), 

assim como a posição dessas construções com relação 

às interferências climáticas (regimes eólico e pluviomé-

trico e grau de insolação). Completam esse conjunto os 

chamados fatores antropológicos, que envolvem van-

dalismo ou novas destinações de uso para construções 

históricas ou antigas, consideradas inadequadas em 

função de suas propostas iniciais, envolvendo ainda 

excesso de visitações ou de circulação.

6.3.2	 Degradações	para	materiais	pétreos	
aplicados

Tendo como base a classificação e os critérios de iden-

tificação de tipos ou padrões de degradação propostos 

pelo ICOMOS, serão apresentados a seguir exemplos 

notáveis de degradações para materiais pétreos de 

composições e origens diversas envolvendo constru-

ções no Brasil e em outras partes do mundo.

Como proposto pelo ICOMOS, as degradações aqui 

descritas foram igualmente agrupadas em famílias, 

quase sempre seguindo o critério da identificação 

segundo a forma e por meio de observações macros-

cópicas à vista desarmada.

1ª família: tipos de degradações produzidas por 
deformação ou por separação dos materiais pétreos 
em partes

•	 Deformação: essa degradação consiste em 

modificação plástica da forma resultando em 

encurvamento, côncavos ou convexos, ou 

torção do material pétreo, como apresentado na 

Fig. 6.5.

•	 Separação: essa degradação consiste na separa-

ção do material pétreo em partes, que poderá 

ser total ou não e é identificada pela presença 

de fendas visíveis à vista desarmada. Subtipos: 

(1)  fratura – a fenda atravessa por completo o 

material pétreo (Fig. 6.6A); (2) fraturas em estre-

la – há presença de duas direções de fendas 

geradas por impacto mecânico ou a partir de 

material rico em ferro que sofreu dilatação 

(Fig. 6.6B); (3) fissura – as fendas são milimétri-

cas, paralelas à estrutura da rocha e oblíquas 

à superfície do bloco (Fig. 6.6C); (4) craquelê – as 

fendas têm formato de rede ou são poligonais; 

(5) divisão ou clivagem – ocorrem separações 

de partes em blocos contendo descontinuida-

des, como microfissuras, estruturas planares ou 

acamamentos, e orientadas verticalmente em 

relação a esforços (Fig. 6.6D).

Fig.  6.5 Deformação côncava de chapa de mármore. Nesse 
caso, observado no Cemitério do Bonfim, Belo Horizonte (MG), 
verifica-se que a deformação foi seguida por ruptura. Acervo 
do autor
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6 4ª família: degradações por alterações cromáticas e 

formação de depósitos
•	 Crosta: tipo de degradação que resulta da acu-

mulação de materiais na superfície da parte 

pétrea, representados por depósitos exógenos 

(partículas de fuligem, por exemplo) em com-

binação com materiais provenientes da própria 

rocha (gypisum, por exemplo). É normalmente 

escura (crosta negra), mas ocorrem aquelas com 

cores claras. Pode ter espessura homogênea 

acompanhando a superfície da rocha ou irre-

gular, e, desse modo, pode causar perturbação 

para a leitura de detalhes na superfície afetada. 

Crostas negras são típicas de ambientes urba-

nos poluídos e podem estar fraca ou fortemente 

ligadas aos substratos (Fig.  6.19). Crostas sali-

nas, constituídas por sais solúveis, também 

podem se formar como consequência de ciclos 

ou alternâncias de períodos secos e úmidos 

(secagem e molhagem).

•	 Depósito: nesse caso, a degradação pode 

resultar tanto da acumulação de materiais exó-

genos (excrementos etc.) quanto da alteração 

da própria rocha. Podem apresentar espessuras 

variadas (Fig. 6.20).

•	 Alteração cromática ou descoloração: nesse caso, a 

degradação resulta de mudança da cor da rocha 

e envolve parâmetros tais como tonalidade 

(matiz), brilho (escuro ou claro), saturação (alta 

ou baixa) e cor. Apresenta os seguintes subti-

pos: (1) coloração (colouration), que consiste na 

mudança em todos os parâmetros das cores 

(tonalidade, brilho e saturação); (2) descolora-

ção ou clareamento (bleaching), representado 

por desvanecimento da cor pela exposição ao 

tempo, por alteração de minerais com redução 

do Fe ou Mn ou pela perda de polimento etc. 

(Fig. 6.21A); (3) alteração em área com umidade 

constante (moist area) resultando, normalmente, 

no escurecimento da cor na superfície da rocha 

Fig. 6.19 Exemplos de crostas negras. Presentes em material calcário: (A) busto de D. Pedro II, Maceió (SE); (B) lápide em mármore 
branco do cemitério de Barbacena (MG); e (C) alto-relevo em área externa da Catedral de San Estefan, Viena, Áustria. Presente em 
gnaisse leptinito: (D) frontispício da Igreja do Carmo, Rio de Janeiro (RJ). Notar que as crostas se desenvolvem melhor em áreas mais 
protegidas com relação à ação da água. Acervo do autor

A B

C D
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*Para uma correta caracterização petrográfica, devem ser consideradas descrições de mais 

de uma seção delgada para cada rocha a ser pesquisada, compatíveis com a granulação e a 

distribuição de seus minerais constituintes.

1 Objetivo
Discriminar com que objetivo a descrição será efetuada, destacando eventuais detalha-

mentos. Por exemplo: determinação da composição mineralógica e das feições texturais, 

com ênfase para a identificação de processos de alteração; ou descrição com vistas à utili-

zação do material pétreo enquanto material ornamental ou de revestimento.

2 Metodologia
Indicar se os procedimentos seguiram alguma norma, como, por exemplo, a da ABNT e 

específica para caracterização petrográfica.

2.1	Material	encaminhado	
Descrever a amostra enviada, com destaque para suas dimensões, considerando se são 

adequadas para as análises macro e microscópica.

2.2	Caracterização	macroscópica	
Descrição da amostra encaminhada, com ênfase para a coloração e a presença ou ausên-

cia de estruturas e outras feições macroscópicas notáveis ou consideradas importantes 

para sua identificação. A identificação da cor no estado úmido é importante para materiais 

pétreos a serem utilizados como material ornamental, pois ela se aproxima da cor desses 

materiais após beneficiamento por polimento.

ANExo A – 
RoTEIRo PARA 

DESCRIçõES 
PETRogRáFICAS 

DE RoChAS 
ígNEAS E 

METAMóRFICAS*
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