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Pedras naturais

• As rochas estão presentes nas construções , desde os 
primórdios da humanidade, há cerca de 4000 anos nas 
pirâmides do Egito e durante toda a antiguidade esteve 
presente em pontes, estradas, aquedutos, palácios, 
castelos, igrejas, etc.

• Por sua resistência, durabilidade e grande diversidade 
de padrões cromáticos e estruturais, as rochas são 
utilizadas até hoje nas construções, seja na forma:

� Natural: pedra britada, lajotas, paralelepípedos

� Beneficiada: placas para revestimento de pisos ou 
paredes, tampos de pias, balcões.

� Industrializada: cimento

� Elementos ornamentais: esculturas



Rocha

• Rochas são materiais constituintes por um ou 
mais minerais essenciais da crosta terrestre, 
provenientes da solidificação do magma ou de 
lavas vulcânicas, ou da consolidação de depósitos 
sedimentares, tendo ou não sofrido 
transformações metamórficas.

• Para ser considerada como uma rocha, o 
agregado tem que ter representatividade à escala 
cartográfica (ter volume suficiente) e ocorrer 
repetidamente no espaço e no tempo, ou seja, o 
fenômeno geológico que forma a rocha ser 
suficientemente importante na história geológica 
para se dizer que faz parte da dinâmica da Terra.



• As rochas podem ser classificadas de acordo com 
sua composição química, sua forma estrutural, ou 
sua textura, sendo mais comum classificá-las de 
acordo com os processos de sua formação.

• Observa-se três tipos de rochas de acordo com 
sua gênese: rochas magmáticas, metamórficas e 
sedimentares. 

• Para a utilização adequada das rochas na 
construção civil, seja como fundação, agregados 
para concreto, pavimento ou revestimento de 
edificações, é muito importante o conhecimento 
básico desse materiais: 

�O que são

�Do que e como se constituem

�Propriedades físicas e mecânicas



• As rochas magmáticas ou ígneas foram 

formadas de magma, as sedimentares pela 

deposição de sedimentos e posterior 

compressão destes, e as rochas metamórficas 

por qualquer uma das primeiras duas 

categorias e posteriormente modificadas 

pelos efeitos de temperatura e pressão. Nos 

casos onde o material orgânico deixa uma 

impressão na rocha, o resultado é conhecido 

como fóssil.



Rochas magmáticas ou ígneas -

Granito

• Essas rochas são resultados da solidificação e consolidação do 

magma (ou lava), daí o nome rochas magmáticas. Também 

conhecida como rochas ígneas.



Rocha magmáticas ou ígneas

• Vulcânicas (ou extrusivas) - são formadas por 
meio de erupções vulcânicas, através de um 
rápido processo de resfriamento na superfície. 
Alguns exemplos dessas rochas são o basalto e a 
pedra-pomes, cujo resfriamento dá-se na água. O 
vidro vulcânico é um tipo de rocha vulcânica de 
resfriamento rápido.

• Plutônicas (ou intrusivas) - são formadas dentro 
da crosta por meio de um processo lento de 
resfriamento. Alguns exemplos são o granito e o 
diabásio.



Rochas sedimentares

• As rochas sedimentares fazem parte de 80% 

da superfície dos continentes; são as rochas 

formadas através do acúmulo de detritos, que 

podem ser orgânicos ou gerados por outras 

rochas.

• Ex: Arenito, argilito, varvito, etc...



Rochas sedimentares - varvito



Rochas sedimentares
• Detríticas ou Clásticas - são as rochas formadas a 

partir de detritos de outras rochas. Alguns 
exemplos são o arenito, o argilito, o varvito e o 
folhelho.

• Quimiogênicas - resultam da precipitação de 
substâncias dissolvidas em água. Alguns 
exemplos são o sal-gema, as estalactites e as 
estalagmites

• Biogênicas - são rochas formadas por restos de 
seres vivos. Alguns exemplos são o calcário 
conquífero, formado através dos resíduos de 
conchas de animais marinhos, possui o mineral 
cálcite; e o carvão, formado a partir dos resíduos 
de vegetais.



Rocha metamórficas

• São as rochas formadas através da deformação 
de outras rochas, magmáticas, sedimentares e 
até mesmo outras rochas metamórficas, devido a 
alterações de condições ambientais, como a 
temperatura e a pressão ou ambas 
simultaneamente.

• Alguns exemplos são o gnaisse, formado a partir 
do granito; a ardósia, formada a partir do argilito; 
o mármore, formado a partir do calcário, e o 
quartzito, formado a partir do quartzo.



Rocha metamórfica – gnaisse 

proveniente do granito



Rocha metamórfica – ardósia 

proveniente do argilito



Rocha metamórfica – mármore 

proveniente do calcário



Rocha metamórfica – quartzito 

proveniente do quartzo



Propriedades físicas dos minerais

• Cor: Está relacionada aos defeitos estruturais, à 
composição química ou as impurezas. Ex: 
variação de cores do quatzo: incolor, lilás, 
amarelo, etc.

• Fratura: Refere-se à maneira pela qual um 
mineral se parte, exceto quando ela é controlada 
pelas propriedades de partição. O estilo de 
fraturação é um elemento importante na 
identificação do mineral. Alguns minerais 
apresentam estilos de fraturação muito 
característicos, determinantes na sua 
identificação.



Propriedades físicas dos minerais

• Dureza: Expressa a resistência de um mineral à 

abrasão ou ao risco. Ela reflete a força de 

ligação dos átomos ou moléculas que formam 

a estrutura. A escala de dureza mais 

frequentemente utilizada é a escala de Mohs.



Escada de dureza Mohs



Escala de dureza Mohs



Propriedades mecânicas

• 1º - Compressão, tração, flexão e cisalhamento:

As pedras resistem bem à compressão e mal à 
tração. A umidade tem influência na resistência, 
que varia na razão inversa da umidade, ou seja, 
quanto mais úmida menos resistente.

�A resistência a compressão é a base para outras 
propriedades mecânicas.

�A resistência ao cisalhamento -1/10 a 1/15 da 
resistência à compressão.

�A resistência à tração é 1/20 a 1/40 da resistência 
à compressão.

�A resistência à flexão é de 1/10 a 1/15 da 
resistência à compressão.



Propriedades mecânicas

• 2º - Desgaste: Há dois tipos de ensaios de 

desgaste:

- resistência à abrasão - disco horizontal que gira 

com abrasivo (areia ou córindon).

- desgaste recíproco por atrito em aparelhos 

especiais.



Escolha da pedra

• Para segurança e economia exige-se o 
conhecimento das características técnicas e 
econômicas das pedras disponíveis. A 
qualificação do material é obtida por meio de 
um estudo petrográfico de amostras 
representativas, seguido do exame 
tecnológico em corpos de prova normalizados. 
(depende de utilização prevista).

• O estudo científico das rochas é chamado de 
petrologia, um ramo da geologia.


