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Resumo 

Há uma preocupação a nível mundial relativamente à durabilidade do betão 

devido ao elevado número de estruturas em que este é utilizado. Apesar de, no início 

da sua utilização, o betão ser considerado como um material indestrutível que não 

necessitava de manutenção, o passar dos anos provou o contrário.  

O betão pode deteriorar-se e essa deterioração pode ter diversas origens, 

tendo no presente trabalho destaque as reações álcalis-agregado, ou seja, as reações 

químicas que podem ocorrer entre certos tipos de agregados e a pasta de cimento,  

que podem produzir danos nas estruturas de betão.  

A presente dissertação teve como propósito a caracterização da reatividade de 

agregados para betão de rochas ígneas e rochas deformadas de composição 

granítica, com base na análise petrográfica. 

Uma vez que o estudo petrográfico é um método relativamente económico e 

rápido comparando com os restantes ensaios de laboratório, foi possível analisar-se 

um total de quarenta e oito amostras. Esta análise permitiu determinar a mineralogia 

das diferentes amostras e a sua textura, identificar as formas potencialmente reativas 

e os minerais fornecedores de álcalis. 

Os resultados obtidos revelam a existência de quartzo deformado com extinção 

ondulante, quartzo com bordos suturados, com subgranulação, mirmequites, quartzo 

criptocristalino, quartzo microcristalino, palagonite e vidro vulcânico como formas 

potencialmente reativas presentes nestas amostras, assim como ortoclase, sanidina, 

microclina, micas, oligoclase e albite como minerais potencialmente fornecedores de 

álcalis. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave : betão, agregado, petrografia e reações álcalis-sílica 
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Abstract  

There is a worldwide concern about the durability of concrete due to the large 

number of structures in which it is used. Despite the fact that, in the early days of its 

application, concrete has been considered as an indestructible material that did not 

require any maintenance, over the years the opposite has been proved. 

The concrete may deteriorate and deterioration might have several origins. In 

the present this work the alkali-aggregate reactions, ie, the chemical reactions that may 

occur between certain types of aggregates and the cement paste are highlighted, 

which can cause damage to concrete structures. 

This dissertation has the purpose of characterizing the reactivity of aggregates 

for concrete of igneous rocks and deformed granitic rocks, based on petrographic 

analysis. 

Once the petrographic study is a relatively economic and fast method compared 

with other laboratory tests, it was possible to analyze a total of forty-eight samples. This 

analysis allowed, besides defining the of the different samples mineralogy and texture, 

the identification of potentially reative forms and alkali supplying minerals. 

The results revealed the existence of deformed quartz with undulatory 

extinction, quartz with sutured edges, with sub granulation, myrmikite, cryptocrystalline 

quartz, microcrystalline quartz, volcanic glass and palagonite as potentially reative 

forms existent in these samples, as well as orthoclase, sanidine, microcline, micas, 

oligoclase and albite as potentially alkali supplier minerals. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: concrete, aggregate, petrography and alkali-silica reactions. 
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1. Generalidades  

 
O betão é um material de construção que apresenta na sua constituição 

agregados, cimento, água e, eventualmente adjuvantes e adições. Os agregados, 

substâncias naturais, artificiais ou recicladas, que representam cerca de dois terços da 

composição do betão, são o constituinte maioritário, o que leva a que as suas 

características condicionem as propriedades e desempenho deste material de 

construção. 

Principal material de construção do século XX, o betão foi considerado durante 

décadas como um material de durabilidade ilimitada. No entanto, é atualmente 

reconhecido que pode deteriorar-se por causas diversas, de origem química, física e 

biológica. No presente trabalho, merecem destaque as causas de deterioração 

química, mais precisamente, as reações químicas internas no betão, em especial 

aquelas em que intervêm os componentes do betão e que podem originar danos nas 

estruturas. 

Foram publicados na década de 30 os primeiros trabalhos acerca da existência 

de fenómenos de deterioração do betão por reações entre os agregados e o cimento, 

o que foi confirmado por Stanton em 1940 em estudos desenvolvidos em betão de 

pavimentos na Califórnia. Desde então, têm vindo a ser investigadas as questões 

relativas à deterioração do betão, com o objetivo de determinar as causas, estudar os 

métodos de deteção e implementar medidas de recuperação das obras afetadas por 

este fenómeno. 

A reação álcalis-agregado (RAA) é um termo geral utilizado para descrever as 

reações químicas que ocorre internamente numa estrutura de betão, envolvendo os 

agregados e a pasta de cimento, sendo classificadas em função da composição do 

agregado. No estado atual do conhecimento, consideram-se três tipos de reação 

álcalis-agregado, dependendo da composição dos agregados presentes: a álcalis-

sílica, a álcalis-silicato e a álcalis-carbonato, sendo mais frequentes as reações álcalis-

sílica que serão estudada neste trabalho. 

As reações álcalis-sílica são reações químicas expansivas que ocorrem entre 

formas de sílica reativas existentes nos agregados e iões alcalinos (Na+ e K+) e 

hidroxilos presentes na solução intersticial do betão. A sua ocorrência origina 

expansão e fissuração no betão, ficando assim a sua qualidade comprometida, uma 

vez que este depende da qualidade dos seus constituintes. 

A identificação dos produtos de reação é essencial para o correto diagnóstico 

do principal processo de deterioração. Esta identificação é geralmente executada por 

métodos petrográficos, uma das técnicas mais utilizadas e seguras no estudo dos 
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agregados e do betão. A análise petrográfica permite estudar as propriedades 

principais dos agregados, prever, dentro do possível, o seu desempenho e identificar a 

presença de impurezas e constituintes indesejáveis ou prejudiciais. Existem várias 

classificações quanto à reatividade potencial dos agregados baseadas no exame 

microscópio, entre as quais as que constam da especificação LNEC E461-2007 e da 

recomendação RILEM AAR-1, 2003. 

As rochas ígneas e gnáissicas foram usadas como agregados em vários países 

onde se verifica a existência de fenómenos de deterioração do betão por reações 

álcalis-sílica devido ao seu uso como agregados. Diversos autores têm referido que as 

formas de sílica potencialmente reativas mais citadas na literatura são opala, 

calcedónia, cristobalite, tridimite, quartzo cripto e microcristalino e quartzo deformado e 

recristalizado, sendo ainda referido o vidro vulcânico presente em rochas vulcânicas. 

Para este trabalho foram selecionadas amostras de rochas ígneas e gnáissicas 

de vários países, com vista à deteção de minerais potencialmente reativos. Em todas 

as amostras foi efetuada a caracterização petrográfica com identificação da textura 

microscópica, grau de cristalinidade da rocha, forma dos grãos minerais e identificação 

dos minerais, com vista à avaliação do potencial de reatividade das diferentes 

amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

5 

 

 

2. Objetivos e plano de trabalhos 

 
O principal objetivo deste trabalho é a caracterização do potencial de 

reatividade de agregados para betão de rochas ígneas deformadas e não deformadas, 

com base na análise petrográfica. Esta caracterização debruçar-se-á sobre as rochas 

plutónicas e vulcânicas. Adicionalmente caracterizam-se gnaisses graníticos dado 

verificar-se que as rochas de composição granítica apresentam, em obra, 

desempenhos diferentes conforme o grau de deformação que apresentam. 

Este trabalho surgiu do interesse de existir um atlas internacional que ajude a 

identificar as formas de sílica potencialmente reativas em cada tipo de amostra, por 

isso, a análise de diferentes amostras, provenientes de diferentes países. Este atlas 

está em desenvolvimento tendo por base o atlas Partner. 

 

O plano de trabalhos desta dissertação inclui as seguintes tarefas 

desenvolvidas em sequência cronológica: 

- recolha bibliográfica; 

- escolha de diferentes amostras a analisar, provenientes de diferentes países;  

- caracterização petrográfica e avaliação relativamente à reatividade potencial 

aos álcalis; 

- redação da dissertação. 
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3. Estrutura do trabalho 

 
O presente trabalho foi estruturado de modo a permitir uma leitura fácil e uma 

introdução gradual ao estudo e análise da temática das reações álcalis-sílica em 

agregados de rochas ígneas e em rochas gnáissicas. 

O trabalho está organizado em seis capítulos: 

- Capítulo 1. Agregados; 

- Capítulo 2. Reações álcalis-sílica; 

- Capítulo 3. Rochas ígneas deformadas e não deformadas; 

- Capítulo 4. Agregados potencialmente reativos no Mundo; 

- Capítulo 5. Atlas Partner; 

- Capítulo 6. Trabalho laboratorial; 

- Capítulo 7. Considerações finais. 

 

No primeiro capítulo deste trabalho é feita uma abordagem a um dos 

constituintes do betão, o agregado. São referidas as classificações quanto à sua 

origem, petrografia e dimensão das partículas dos agregados. Neste capítulo são 

ainda referidas as propriedades dos agregados, desde as geométricas, químicas, 

físicas e mecânicas.  

 

No segundo capítulo são referidos os diferentes tipos de reações álcalis-

agregado com ênfase para a mais comum, a reação álcalis-sílica. Neste capítulo são 

ainda descritas as condições de ocorrência destas reações bem como o método 

utilizado na avaliação e diagnóstico da ocorrência das reações álcalis-sílica – a análise 

petrográfica.  

 

O terceiro capítulo é referente às rochas ígneas deformadas e não deformadas, 

sendo estas últimas classificadas segundo as suas composições químicas e 

mineralógicas e com base na sua textura. Este capítulo dá mais ênfase à classificação 

com base na textura, classificando os vários grupos de rochas consoante são 

faneríticas ou afaníticas. Por último, são referidas as texturas primárias e secundárias 

que as diversas rochas ígneas podem apresentar. 

 

O quarto capítulo descreve o efeito dos constituintes reativos presentes nos 

agregados de rochas ígneas, vulcânicas e plutónicas, assim como de rochas 

metamórficas gnáissicas. De referir que neste capítulo é dada uma particular atenção 
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às diferentes formas de sílica, componente potencialmente reativo nos agregados para 

betão. 

 

O quinto capítulo é referente ao atlas Partner, neste é descrito o trabalho 

desenvolvido neste atlas europeu, assim como são exemplificadas algumas das 

amostras observadas através de imagens. 

 

O sexto capítulo é inteiramente dedicado ao trabalho experimental. Inicialmente 

é descrito o método utilizado neste trabalho, assim como o modelo de microscópio 

utilizado e as normas seguidas. É feita uma pequena introdução ao tipo de rocha 

observada e de seguida a descrição petrográfica de cada rocha observada, incidindo 

esta descrição na caracterização da textura, grau de cristalinidade, forma dos grãos e 

identificação dos minerais. A última fase correspondeu a uma breve discussão sobre o 

potencial de reatividade que cada rocha poderia apresentar. 

 

No sétimo capítulo apresentam-se algumas considerações finais à cerca dos 

diferentes tipos de rocha analisados. 
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CAPÍTULO 1.  

AGREGADOS  

 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

9 

 

 

 

  



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

10 

 

 

1.1. Agregados 

 
Agregado é um material granular utilizado no fabrico de betão, podendo ser de 

origem natural, artificial ou reciclado, com dimensões e formas apropriadas para o 

fabrico de betão (NP EN 12620:2002+A1, 2010). 

Até há pouco tempo utilizava-se o termo “inerte” para designar o agregado, 

mas as partículas de rocha não são realmente inativas, na medida em que as suas 

propriedades físicas, térmicas e por vezes químicas afetam o desempenho do betão 

com elas fabricado, isto é, as partículas de agregado podem, em certas condições 

reagir com a pasta de cimento (Coutinho, 1999). 

Para que os agregados possam ser utilizados na produção do betão, é 

necessário que estes apresentem determinado conjunto de propriedades (Coutinho, 

1999). Estas são de natureza geométrica, física e química, tais como  

- forma e dimensões proporcionadas, segundo determinadas regras; 

- resistência mecânica adequada; 

- propriedades térmicas adequadas; 

- propriedades químicas relativamente ao ligante e às ações exteriores; 

- isenção de substâncias prejudiciais. 

 

1.1.1. Classificação dos agregados  

Os agregados podem ser classificados do ponto de vista petrográfico quanto à 

sua natureza litológica, origem, dimensão das partículas, massa volúmica e baridade 

(NP EN 12620:2002+A1, 2010; Medeiros, 2011). 

No que se refere à origem estes podem ter origem natural, artificial e reciclada. 

Os agregados naturais são de origem mineral e foram sujeitos apenas a 

processamento mecânico; os  artificiais tem origem resultante de um processo 

industrial compreendendo modificações térmicas ou outras e os reciclados resultam do 

processamento de materiais inorgânicos anteriormente utilizados na construção (NP 

EN 12620:2002+A1, 2010). 

A classificação sob o ponto de vista petrográfico está de acordo com a origem, 

dividindo-se os agregados genericamente em ígneos, metamórficos e sedimentares. 

As rochas ígneas são formadas à superfície ou em profundidade a partir da 

solidificação de um magma que resulta da fusão parcial ou total de rochas da crosta 

ou do manto. A génese das rochas sedimentares está dependente de processos 

físicos e/ou químicos e/ou biológicos, responsáveis pela meteorização, desagregação 

e/ou decomposição e redistribuição dos componentes de uma qualquer rocha mãe em 
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condições superficiais. Por último as rochas metamórficas formam-se a partir de 

rochas pré-existentes, que foram modificadas mineralogicamente e/ou texturalmente, 

em resposta a variações de pressão e/ou temperatura (Raymond, 1995; Winter, 2001) 

Em relação à dimensão de um agregado, esta é definida pela razão d/D em 

que d corresponde ao menor diâmetro e D ao maior diâmetro da partícula.  

A norma portuguesa (NP EN 12620:2002+A1, 2010) define os agregados 

conforme a dimensão destes em : 

- agregado fino: agregado com partículas de menores dimensões em que D é 

menor ou igual a 4mm; 

- agregado grosso: agregado com partículas de maiores dimensões em que D 

é maior ou igual a 4mm e d maior ou igual a 2mm; 

- agregado “natural” 0/8mm : agregado de origem fluvial ou glaciar em que D é 

menor ou igual a 8mm; 

- agregado de granulometria extensa: mistura de agregados grossos e finos em 

que D≤45mm e d=0. 

 

1.1.2. Propriedades dos agregados 

As propriedades dos agregados têm grande influência nas propriedades do 

betão, sendo necessário entendê-las para uma melhor utilização. Estas, tal como já foi 

referido, são de natureza física, química e geométrica (Mindess & Alexander, 2010). 

As propriedades geométricas estão associadas à forma e às dimensões 

adequadas que os agregados devem ter. No que se refere às físicas, estas 

compreendem a porosidade, resistência à fragmentação, textura, distribuição 

granulométrica, dimensões mínimas e máximas das partículas e teor de finos 

(Fernandes, 2005; Mindess & Alexander, 2010). Os requisitos químicos incluem o teor 

em cloretos, teor em enxofre, teor em constituintes que alteram o tempo de presa e a 

resistência do betão ou outros constituintes (NP EN 12620:2002+A1, 2010). 
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1.1.2.1. Propriedades geométricas 

1.1.2.1.1. Distribuição da dimensão das partículas 

 A granulometria corresponde à distribuição das partículas de um dado 

agregado segundo as suas dimensões (NP EN 12620:2002+A1, 2010), tendo enorme 

influência sobre as propriedades do betão, essencialmente sobre a compacidade e 

trabalhabilidade (Coutinho, 1999). Para uma melhor compactação e resistência do 

betão, a granulometria deve ser continua, isto é, as partículas devem estar distribuídas 

uniformemente por todas as dimensões, desde a mais pequena à maior. 

 

1.1.2.1.2. Forma das partículas 

A forma das partículas do agregado é uma característica que afeta o 

comportamento do betão pois tem influencia na trabalhabilidade e resistência do betão 

(Fernandes, 2005). Esta característica pode ser descrita pelo uso de dois parâmetros 

designados por esfericidade e arredondamento, sendo utilizados os da caracterização 

de rochas sedimentares clásticas (Figura.1.1) (Mindess & Alexander, 2010). 

 

 

 

 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Forma das partículas: (A) quantificação da esfericidade e do arredondamento e (B) baseado em 
observações morfológicas (Powers, 1953 in Fernandes, 2005). 
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A esfericidade relaciona a área superficial de um partícula com o seu volume. 

Quanto ao arredondamento é uma medida de angularidade relativa dos bordos de 

uma partícula e relaciona o raio médio das arestas e o raio do circulo máximo inscrito 

na partícula (Tabela1.1).  

Segundo French, 1991 in Fernandes, 2005 a resistência do betão é afetada 

quando mais de 50% das partículas tem uma relação de esfericidade de 5:1, o que 

pode causar uma baixa compacidade e elevado índice de vazios, que vai determinar 

uma baixa resistência e a menor durabilidade do betão. Quanto maior for a 

esfericidade e o arredondamento das partículas, mais viáveis são para o fabrico de 

betão. Pelo contrário as partículas simultaneamente de forma alongada e pouco 

arredondadas são indesejáveis (Mindess & Alexander, 2010). 

 

Tabela 1.1: Classificação das partículas quanto à forma (BS 812: Part 102, 1989 in Fernandes, 
2005). 

 
Forma 

 
                                         Descrição 

 

Rolada 

 
A forma deve-se a atrito ou à ação da água. 

 

Irregular 

Naturalmente irregular ou parcialmente trabalhada por atrito, com 

bordos arredondados. 

 

Flocular 

Partícula com uma dimensão significativamente mais pequena do 

que as outras duas dimensões. 

 

Angular 

Possui bordos bem definidos formados pela interseção de faces 

aproximadamente planas. 

 

Alongada 

Partícula em que uma dimensão é significativamente maior do 

que as outras duas dimensões. 

 

Flocular e 

Alongada 

Partícula que tem três dimensões significativamente diferentes, 

por exemplo, o comprimento consideravelmente superior à 

largura e a largura superior à espessura. 

 

A textura superficial é outra característica importante que afeta o desempenho 

dos agregados no betão. A textura superficial depende da dureza, granularidade, 

estrutura de poros e textura da rocha (Mindess & Alexander, 2010). As características 

da textura afetam a aderência à pasta de cimento (Tabela1.2) (Coutinho, 1999). 
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Tabela 1.2: Classificação das partículas quanto à textura superficial (BS 812: Part 102, 1989 in 
Fernandes, 2005). 

 
Textura de 

superfície 

 

Características 

 

Vítrea 

 

Fratura concoidal (curva). 

 

Lisa 

Desgastada pela água ou lisa devido a fratura de rocha 

laminada ou de grão muito fino. 

 

Granular 

Fratura mostrando grãos rolados de tamanho mais ou menos 

uniforme. 

 

Rugosa 

Fratura de rochas de grão fino a médio, contendo 

constituintes cristalinos dificilmente visíveis.  

 

Cristalina 

 

Contendo constituintes  cristalinos facilmente visíveis. 

 

Em favo de mel 

 

Com poros e cavidades visíveis. 

 

 

1.1.2.2. Propriedades físicas e mecânicas  

As propriedades físicas e mecânicas dos agregados que mais condicionam as 

características do betão são a porosidade, a massa volúmica, o coeficiente de 

dilatação térmica e a resistência à compressão (Fernandes, 2005). 

A porosidade e permeabilidade são duas propriedades que influenciam a 

ligação entre os agregados e a pasta de cimento, a resistência do betão a ações de 

gelo e degelo, a abrasão e a estabilidade química (Medeiros, 2011). Os agregados 

porosos podem ajudar a reduzir a expansão da reatividade álcalis-agregado que 

ocorre no betão (Mindess & Alexander, 2010). 

A massa volúmica corresponde à relação entre a massa das partículas 

individuais que compõem o agregado e o volume ocupado por elas. Esta é uma 

propriedade que influencia indiretamente a resistência e a rigidez do betão (Mindess & 

Alexander, 2010). 

A resistência à compressão é uma das propriedades mais importantes no 

betão. Esta depende da composição mineralógica do agregado, textura superficial das 

partículas, geoquímica, grau de alteração das rochas e granularidade (Fernandes, 

2005). 
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1.1.2.3. Propriedades químicas 

A maioria dos agregados envolve-se em algum tipo de interação química com a 

pasta de cimento utilizada no fabrico de betão. Ocorrem, em alguns casos, reações 

expansivas que invariavelmente resultam em produtos de menor densidade e que 

ocupam volumes maiores do que os materiais originais. Em consequência, surgem 

fissuras, sendo portanto importante compreender as propriedades químicas dos 

agregados e a sua interação com a pasta de cimento (Mindess & Alexander, 2010). 

Os agregados podem comprometer a durabilidade do betão quando contribuem 

com componentes indesejáveis à mistura, podendo estes incluir sais solúveis, minerais 

reativos, partículas moles e friáveis (Mindess & Alexander, 2010). 

A interação entre o agregado e o cimento no betão depende também da 

composição mineralógica do agregado. A reação mais comum é álcalis-sílica. 
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2.1. Reações álcalis-agregado 

 
As reações álcalis-agregado (RAA), são reações químicas que ocorrem na 

argamassa e no betão entre as fases minerais reativas dos agregados e os hidróxidos 

alcalinos e/ou hidróxidos de cálcio na solução intersticial da pasta de cimento ou de 

fontes externas (RILEM AAR-1, 2003). 

Estas reações têm caráter fortemente expansivo, levando ao desenvolvimento 

de tensões internas no betão e consequente fissuração. 

As reações álcalis-agregado são tradicionalmente divididas em três tipos, 

consoante a constituição do agregado (Swamy, 2003; Fernandes, 2005): 

-reação álcalis-carbonato; 

-reação álcalis-silicato; 

-reação álcalis-sílica. 

 

2.1.1. Reações álcalis-carbonato 

 A reação álcalis-carbonato (ACR) foi pela primeira vez descrita por Swenson 

em 1957 in ACI, 1998. É uma reação que ocorre entre iões alcalinos da pasta de 

cimento e alguns tipos de calcário dolomítico com conteúdo argiloso. Ocorre um 

processo designado de desdolomitização, em que a dolomite dá origem a calcite e 

brucite (Swamy, 2003), que é uma reação em que não há formação de gel expansivo, 

mas em que ocorre expansão devido à absorção de água pelos minerais de argila. 

Como consequência, dá-se o enfraquecimento da ligação entre o agregado e a pasta 

de cimento, ocorrendo microfissuração (Fernandes, 2005). 

 

2.1.2.Reações álcalis-silicato 

As reações deste tipo são geralmente lentas e pouco frequentes, ocorrendo em 

geral em rochas como grauvaques, filitos e argilitos (Swamy, 2003). A reação álcalis-

silicato ocorre entre os iões alcalinos da pasta de cimento e a sílica presente nos 

filossilicatos. É um processo que  envolve a expansão dos silicatos, constituintes das 

rochas, devido à absorção de água, podendo levar à formação de um gel expansivo 

(Fernandes, 2005 ; Medeiros, 2011). 

As reações álcalis-silicato são muitas vezes englobadas nas reações álcalis-

sílica, por apresentarem semelhanças entre si. Segundo as recomendações RILEM 

AAR-1 (2003), apenas existem dois tipos de reações, álcalis-sílica e álcalis-carbonato, 

sendo as reações álcalis-silica divididas em reações  rápidas e lentas. 
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2.1.3. Reações álcalis-sílica  

A reação álcalis-silica (ASR) foi pela primeira vez referida por T.E. Stanton 

(1940), sendo a reação mais estudada e a mais referida na literatura (ACI, 1998). É 

uma reação que ocorre entre a sílica reativa contida nos agregados, os álcalis da 

pasta de cimento e iões hidroxilo (Touma, 2000). A reação leva à formação de um gel 

expansivo que absorve água, causando expansão e danos no betão (Touma, 2000). 

 

2.2. Condições de ocorrência 

 
Para que ocorram reações álcalis-sílica é necessário que existam quantidades 

suficientes dos seus componentes. Assim, as condições mais propícias para o seu 

desenvolvimento são (Fernandes, 2005; Brito & Santos, 2008; Medeiros, 2011):  

- existência de humidade suficiente; 

- ocorrência de quantidade suficiente de sílica potencialmente reativa; 

- presença de elevado teor em álcalis. 

 

2.2.1. Humidade 

A reação álcalis-sílica apenas ocorre em ambiente de elevada humidade 

relativa. Para ocorrer a reação a humidade tem que apresentar valores entre 75 e 

90%. A água pode apresentar diversas origens, desde água livre no interior do betão à 

contribuição exterior (Swamy, 2003; Fernandes, 2005; Brito & Santos, 2008). 

A água tem um papel duplo, primeiro é um transportador dos catiões alcalinos 

e dos iões hidroxilo e, por outro lado, é absorvida pelo gel que pode expandir, 

desenvolvendo pressões suficientes para provocar rutura do betão (Swamy, 2003). 

 

2.2.2. Existência de álcalis 

Os álcalis derivam essencialmente das reações que ocorrem na pasta de 

cimento cuja solução intersticial é composta, principalmente, por hidróxidos de cálcio, 

sódio e potássio. A maior parte do álcalis presente no betão provêm do cimento, 

embora possam também provir de outras fontes como de alguns minerais dos 

agregados, do contacto com a água do mar ou de químicos utilizados em ações de 

gelo - degelo (Fernandes, 2005; Brito & Santos, 2008). 

Os álcalis do cimento provêm da matéria prima utilizada no seu fabrico, 

nomeadamente de rochas como os calcários, margas ou do carvão utilizado como 

combustível (Fernandes, 2005). 
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2.2.3. Agregados reativos/sílica reativa 

Os agregados utilizados no fabrico de betão não devem ser reativos em meios 

fortemente alcalinos, isto devido ao facto de alguns tipos de rochas e minerais 

poderem reagir com os hidróxidos alcalinos provenientes do betão e provocar a 

formação do gel expansivo (Brito & Santos, 2008). 

Segundo Fernandes (2005) a reatividade do agregado depende de vários 

fatores, como a origem e história geológica das rochas, sendo mais influenciada pelas 

características texturais e microtexturais do que pela composição mineralógica e 

petrológica.  

As formas de sílica suscetíveis ao ataque de álcalis tem uma malha cristalina 

defeituosa ou são vítreas ou amorfas, pelo que a opala e a obsidiana são 

considerados as formas mais reativas, verificando-se que a reatividade aumenta com 

o decréscimo da cristalinidade (Brito & Santos, 2008). 

As rochas suscetíveis de participar nas reações álcalis-sílica abrangem os três 

tipos de rochas: ígneas, sedimentares e metamórficas. No que se refere às formas de 

sílica potencialmente reativas, as mais citadas na literatura são opala, calcedónia, 

cristobalite, tridimite, quartzo cripto e microcristalino e quartzo deformado e 

recristalizado (Tabela 2.1) (Mindess & Alexander, 2010). 

A proporção de sílica reativa é um parâmetro importante que determina a 

reatividade de alguns agregados. Assim, para alguns tipos de agregados, uma dada 

quantidade de sílica reativa disponível em condições ambientais especificas, conduz a 

uma expansão máxima, o chamado “efeito péssimo” (Mindess & Alexander, 2010). 

Quando a sílica é muito reativa, a expansão máxima ocorre para uma pequena 

percentagem de sílica. O “efeito péssimo” é característico de cada agregado, o que 

significa que para cada agregado há um teor critico de material reativo capaz de gerar 

uma expansão máxima (Fernandes, 2005 e 2006). 

A observação de lâminas delgadas ao microscópio ótico polarizante permite, 

em geral, avaliar a percentagem de minerais reativos. Segundo Fernandes (2005), 

existem várias classificações de agregados com base na sua reatividade, mas não 

existe uma classificação universal. A classificação apresenta uma variabilidade 

regional quanto à classificação dos agregados, de país para país, pelo que, em cada 

caso, deve ser tomada em consideração a experiência e as recomendações nacionais. 

Segundo a especificação LNEC E461-2007, os agregados são classificados 

com base na análise petrográfica e no ensaio acelerado de barra de argamassa, em: 

Classe I - agregado não reativo; 

Classe II - agregado potencialmente reativo; 
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Classe III - agregado potencialmente reativo. 

A classificação de acordo com RILEM AAR-1, 2003 baseia-se na análise 

petrográfica quantitativa, por contagem de pontos ou de grãos em lâminas delgadas, 

classificando em três categorias: 

Classe I - reatividade aos álcalis pouco provável;  

Classe II - reatividade incerta; 

Classe III - reatividade muito provável.  

 

Tabela 2.1: Minerais e rochas considerados potencialmente reativos ao álcalis (Oberholster, 

2001 in: Mindess & Alexander, 2010) 

 

 

 

 

Minerais e materiais  

Opala; 

Tridimite; 

Cristobalite; 

Calcedónia; 

Quartzo criptocristalino, microcristalino e matriz quartzosa;  

Materiais ricos em sílica e vidro vulcânico; 

Quartzo subgranulado, intensamente fraturado, deformado e 

rico em inclusões secundárias; 

 

 

 

 

 

 

Rochas 

 

 

 

Ígneas 

 

Granodiorito e granito (quartzo deformado e quartzo 

microcristalino); 

Riolito, andesito, dacito, latito, obsidiana, tufos vulcânicos (com 

quantidades de sílica, vidro vulcânico rico em sílica, vidro 

desvitrificado e tridimite); 

Basalto (calcedónia, cristobalite, palagonite, vidro vulcânico 

básico); 

Metamórficas 

 

Gnaisse, xisto (quartzo deformado e quartzo microcristalino); 

Quartzito (quartzo microcristalino e deformado, cherte); 

Filitos, xisto argiloso, corneanas (quartzo deformado, 

criptocristalino e microcristalino); 

Sedimentares 

 

  

Arenito (quartzo deformado e microcristalino, cherte, opala); 

Grauvaque (quartzo deformado, microcristalino e 

criptocristalino); 

Siltito, argilito (quartzo deformado, microcristalino e 

criptocristalino, opala); 

Tillito (quartzo deformado, microcristalino e criptocristalino); 

Cherte e sílex (quartzo criptocristalino, calcedónia e opala). 

Outras Substâncias Sílica gel, vidro sintético.  
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2.3. Exame petrográfico de agregados 

 
A petrologia é a disciplina que estuda a génese rochas. Como principais 

objetivos deste ramo das Ciências da Terra e do Espaço contam-se o modo de 

ocorrência, composição e origem das rochas e as suas relações com os processos 

geológicos (Carvalho, 2002). 

O estudo petrológico das rochas deve envolver a descrição e classificação 

sistemática das rochas com recurso à observação de lâminas delgadas ao 

microscópio a que se dá o nome de Petrografia. 

A petrografia de um agregado tem como objetivo a identificação e quantificação 

da composição mineralógica, da dimensão dos grãos dos principais constituintes, da 

textura, anisotropia, porosidade, vesicularidade e cor, e a avaliação do grau de 

alteração dos diferentes minerais constituintes das rochas que o compõem (Branco, 

2009). 

Em Portugal este exame é realizado de acordo com a especificação LNEC 

E461 (2007) e com a recomendação RILEM AAR-1, (2003). 

A petrografia tem diversas finalidades no estudo de agregados para betão, 

sendo utilizada: 

- na descrição dos componentes e determinação da sua quantidade permitindo 

assim a classificação; 

- determinação as características físicas e químicas, passíveis de exame 

petrográfico, que podem ter uma influência sobre o desempenho do agregado em 

betão; 

- para tentar estabelecer o desempenho provável de agregados provenientes 

de novas fontes, comparando as suas características com agregados de desempenho 

já conhecido; 

- para fornecer um meio para interpretar resultados de agregados padrão e de 

seleção de novos testes para determinar o desempenho provável de um agregado 

(Mindess & Alexander, 2010). 

Um aspeto muito importante da análise petrográfica corresponde à 

identificação e quantificação dos constituintes potencialmente reativos (Touma, 2000). 

O estudo petrográfico deve ser efetuado por um petrógrafo experiente, com 

bases sólidas em geologia, um bom conhecimento do betão e que esteja familiarizado 

com rochas e minerais reativos ao álcalis (Mindess & Alexander, 2010). 

 A petrografia tem a vantagem de ser um ensaio relativamente rápido e que 

prevê o comportamento de certos agregados, mas apresenta como desvantagens: (i) o 
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facto de não fornecer informação sobra a expansibilidade do betão; (ii) a ausência de 

um valor recomendado como critério de classificação; (iii) dificuldades na identificação 

de alguns minerais, e (iv) é dependente da sensibilidade e experiência do petrógrafo 

(Fernandes, 2005 ; Medeiros, 2011). 
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Capítulo 3.  

Rochas ígneas não deformadas 

e deformadas 
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3.1. Rochas ígneas 

 
As rochas ígneas ou magmáticas originam-se por arrefecimento e solidificação 

de magmas sob altas temperaturas (700-1200⁰C). A solidificação do magma ocorre na 

superfície da litosfera, formando rochas vulcânicas ou extrusivas, ou em regiões mais 

profundas, formando rochas plutónicas ou intrusivas, constituindo cerca de 80% do 

volume da litosfera (Best, 2003). 

 

3.1.1. Textura das rochas ígneas 

A textura reúne as características não composicionais definidoras das diversas 

rochas, onde se destacam o grau de cristalinidade dos seus minerais e as suas 

dimensões, a disposição geométrica que apresentam e as relações de contacto dos 

respetivos cristais entre si (Carvalho, 2002). 

A textura observada nas rochas ígneas depende, principalmente da velocidade 

de arrefecimento do magma, da sua viscosidade e da composição química do magma, 

na qual tem um papel muito importante o teor de voláteis; depende ainda da taxa de 

nucleação e da velocidade de crescimento dos cristais. 

A taxa de nucleação e a taxa de crescimento influenciam o tamanho dos grãos 

minerais e a sua forma. Quando a taxa de crescimento é elevada e a taxa de 

nucleação é baixa formam-se cristais de grandes dimensões; quando o contrário 

acontece, a taxa de crescimento é baixa e a de nucleação elevada, os cristais são de 

pequenas dimensões; quando as duas tem valores semelhantes formam-se vidros e 

apenas alguns cristais (Winter, 2001). 

As texturas das rochas ígneas podem ser agrupadas em dois grupos: texturas 

primárias e texturas secundárias. As texturas primárias desenvolvem-se durante a 

cristalização e resultam da interação entre os minerais e o “melt”. As texturas 

secundárias são modificações que ocorrem nas rochas depois da consolidação do 

magma (Winter, 2001). 

No entanto da textura de uma rocha ígnea deve ter-se em conta: 

1. a cristalinidade; 

2. a granularidade; 

3. forma dos cristais; 

4. relação entre os cristais e destes com a matriz vítrea quando esta 

presente. 
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  3.1.1.1. Grau de cristalinidade 

O grau de cristalinidade permite avaliar a quantidade de material vítreo e de 

material cristalino que fazem parte da constituição das rochas ígneas, sendo 

subdividido em três tipos (Winter, 2001): 

-Rochas holocristalinas – constituídas exclusivamente por material cristalino; 

-Rochas vítreas ou holohialinas – constituídas exclusivamente por material 

vítreo; 

-Rochas hipocristalinas ou hemicristalinas – apresentam numa mesma rocha 

material cristalino e vítreo em diferentes proporções.  

 

3.1.1.2. Granularidade 

O tamanho dos cristais é muito variável, pode ir de pequenos cristais a grandes 

cristais. 

A rocha diz-se fanerítica quando mais de metade dos cristais são visíveis à 

vista desarmada. A rocha diz-se afanítica quando mais de metade dos cristais não são 

visíveis à vista desarmada (Winter, 2001).  

As afaníticas podem ser microcristalinas se todos os cristais são visíveis ao 

microscópio, caso contrário são criptocristalinas. 

As rochas de textura fanerítica pode ser classificada de acordo com a 

dimensão do grão (Winter, 2001): 

» Grão grosseiro – cristais com d>5mm; 

» Grão médio – cristais com 5<d<1mm; 

» Grão fino – cristais com d<1mm.  

 

3.1.1.3. Forma do grão 

A morfologia dos cristais é determinada por diversos fatores, tais como o 

espaço livre disponível ao seu redor quando esta em crescimento, fator influenciado 

pela velocidade de cristalização e pelo equilíbrio entre as taxas de nucleação e de 

crescimento. A morfologia dos grãos presentes numa rocha é dividida em três tipos 

(Mackenzie et al., 1982):  

» Cristais euédricos – apresentam formas poliédricas próprias da espécie 

mineral, mais ou menos bem desenvolvidas por serem os primeiros a cristalizar sem 

quaisquer obstáculos ao crescimento; 

» Cristais subédricos – apresentam forma subcristalográfica, os grãos crescem 

condicionados por grãos previamente formados, apresentando apenas algumas faces 

de cristal; 
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» Cristais anédricos – são destituídos de forma própria e ocupam os interstícios 

deixados vagos pelos minerais que se formaram anteriormente. 

 

3.1.1.4. “Fabric” 

O “fabric” depende da morfologia dos cristais, do seu desenvolvimento relativo, 

do modo como se associam, da sua relação com o vidro se este existir. Função destes 

parâmetros as texturas classificam-se em (Mackenzie et al., 1982): 

1) granulares; 

2)  inequigranulares; 

3) Orientadas; 

4) Intercrescimento; 

 

3.1.1.4.1. Textura granular 

As granulares podem por sua vez subdividirem-se em função do 

desenvolvimento relativo dos cristais em : hipidiomórfica, xenomorfica e automórfica.  

Automórfica se maioritariamente os grãos são euédricos, hipidiomórfica se os 

grãos são maioritariamente subédricos e xenomórfica se os grãos são anédricos 

(Mackenzie et al., 1982). 

 

3.1.1.4.2. Texturas inequigranulares 

As texturas inequigranulares subdividem-se em (Mackenzie et al., 1982): 

a) Seriada –  A dimensão dos minerais é variável e a variação é gradual; 

b) Porfiróide – Ocorre em rochas faneríticas em que há cristais bastante 

mais desenvolvidos;  

c) Porfirítica – Minerais de grandes dimensões (fenocristais) cercados 

numa matriz de grão fino ou vítrea; 

d) Glomeroporfirítica – Se os fenocristais  estão reunidos em aglomerados 

separados de outros grupos pela matriz; 

e) Poicilítica – Inclusão de minerais de pequenas dimensões dentro de um 

mineral de grandes dimensões; 

f) Ofítica -  é um caso particular da matriz, os cristais de piroxena (augite) 

de grandes dimensões plagioclases de menores dimensões; 

g) Intersticial -  são reconhecidas duas variedades, a intersertal e a 

intergranular; na textura intersertal os espaços entre cristais de 

plagioclase são ocupados por vidro; na textura intergranular ou 
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doleritica os espaços entre plagioclases são ocupados por grãos de 

piroxenas. 

 

3.1.1.4.3. Texturas orientadas 

Os movimentos diferenciais dos cristais e do líquido provocam a ocorrência de 

texturas de fluxo. Nestas ocorre orientação preferencial dos cristais durante o 

arrefecimento do magma. As texturas de fluxo subdividem-se em (Mackenzie et al., 

1982): 

a) Textura traquítica - os cristais de plagioclase mostram uma orientação 

preferencial devido ao escoamento e os interstícios entre os grãos são 

ocupados por vidro ou material criptocristalino, são frequentes em lavas 

feldspáticas; 

b) Textura traquitoide – ocorre um arranjo subparalelo de cristais 

prismáticos visíveis a olho nu; a designação é normalmente aplicada a 

cristais de feldspato, mas pode ser utilizada para os cristais orientados 

de qualquer outro mineral. 

 

3.1.1.4.4. Texturas de intercrescimento 

As texturas de intercrescimento subdividem-se em seis tipos (Mackenzie et al., 

1982): 

a) Textura de intercrescimentos –  a fronteira entre dois cristais envolve 

interdigitações e são, em geral, devido à cristalização simultânea ou 

podem também resultar do processo de substituição; 

b) Textura micrográfica -  o aspeto é semelhante aos carateres 

cuneiformes, ocorre entre feldspatos alcalinos e quartzo; 

c) Textura granofírica – os minerais de feldspatos potássico e quartzo 

penetram uns nos outros e o aspeto é rendilhado; 

d) Textura mirmequítica – gotículas de quartzo intercrescidas com 

plagioclase no contacto com feldspato potássico; 

e) Textura simplectítica – intercrescimentos finos resultantes de um 

intercrescimento de dois ou mais minerais por substituição de um outro; 

f) Textura de exsolução – são conhecidas duas variedades: as pertíticas e 

as antipertites; as texturas pertíticas caracterizam-se pela presença de 

lamelas de albite no seio de feldspatos potássicos; se as lamelas forem 

de feldspatos potássico  e o mineral hospedeiro plagioclase designa-se 

de antipertite. 
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Associado às texturas de intercrescimento ocorrem ainda reações secundárias 

e de substituição devido a alterações provocadas por hidratação. Estas são 

classificadas de uralitização quando ocorre alteração de piroxena para anfíbola, 

biotitização quando as piroxenas ou hornblenda sofrem alteração para biotite, 

cloritização se a alteração é de minerais máficos ou biotite para clorite, sericitização 

quando a alteração é de plagioclases em sericite e, por fim, saussuritização se ocorre 

alteração de plagioclase em epídoto e calcite (Winter, 2001). 

 

3.1.2. Classificações de rochas ígneas 

Estas rochas podem ser classificadas e definidas com base na sua textura, 

composição mineralógica e composição química (Winter, 2001). 

A textura é uma característica que diz respeito ao tamanho, à forma e ao 

arranjo dos minerais nas rochas. O que caracteriza o aparecimento de texturas 

diferentes nas rochas é principalmente a velocidade de consolidação do magma. Se o 

arrefecimento ocorre alguns quilómetros abaixo da superfície terrestre o magma 

solidifica lentamente porque o arrefecimento é lento. Além disso, dá-se sob a presença 

de substâncias voláteis aprisionadas, o que leva a uma cristalização mais perfeita dos 

minerais. Essa cristalização leva ao aparecimento de cristais mais ou menos 

desenvolvidos, dando às rochas uma textura fanerítica. Quando o magma arrefece à 

superfície da crosta a temperatura e a pressão diminuem rapidamente, não sendo 

aprisionados voláteis, não existindo condições favoráveis à cristalização dos minerais; 

como resultado ocorrem texturas finas e vítreas – afaníticas (Carvalho, 2002). 

A composição mineralógica diz respeito à presença de minerais que ocorrem 

na composição das rochas, permitindo a sua distinção e classificação (Figura 3.1). Os 

minerais mais comuns nas rochas ígneas são silicatos e enquadram-se em dois 

grandes grupos (Winter, 2001):  

- minerais félsicos que são claros e mais ricos em sílica e alumínio; 

- minerais máficos que são escuros e mais ricos em magnésio e ferro. 

 

Os principais parâmetros desta classificação é a abundância volumétrica 

(moda)  relativa dos minerais félsicos, isto é, quartzo, feldspato alcalino e plagioclase. 

Segundo a classificação da IUGS, os minerais constituintes das rochas ígneas 

são subdivididos nos seguintes 5 tipos: 

Q - Quartzo; 

A - Feldspato alcalino, incluindo albite altamente sódica (0 < An <5 );  
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P - Plagioclase não albítica (5 < An < 100);  

F - Feldspatoides;  

M - Minerais máficos, opacos e acessórios. 

 

As rochas ígneas com M inferior a 90% são classificadas pelo diagrama QAPF. 

As rochas com M ≥ 90%, são subclassificadas pela composição de plagioclase e 

abundância relativa de minerais máficos  por meio dos diagramas Pl-Px-Ol, Pl-Opx-

Cpx.  

O diagrama QAPF é constituído com base nos  teores modais relativos  dos 

principais minerais incolores, e não pela percentagem modal absoluta destes minerais. 

Se referimos em particular as rochas sem feldspatoides, os três parâmetros utilizados 

para as projeções são Q, F e P, devem ser recalculados, excluindo os minerais 

máficos e opacos (Figura 3.1). 

Os minerais essências correspondem aos que constituem os três vértices, e 

apresentam-se com percentagem superiores ou iguais a 10% nas constituição das 

rochas, os restantes com quantidades inferiores a 10% são designados de minerais 

acessórios. 

A composição química é a característica mais marcante e é expressa em % de 

óxidos; geralmente reflete a composição do magma, fornecendo informação sobre a 

origem das rochas. A composição do magma determina os minerais que cristalizam e 

as suas proporções. As rochas podem ser classificadas com base no teor em sílica 

(SiO2) que é um dos principais óxidos constituintes destas. Quanto ao teor em SiO2 

podem ser (Best, 2003): 

- Rochas ácidas: >66% de SiO2; 

- Rochas intermédias: 52 a 66% de SiO2; 

- Rochas básicas: 45 a 52% de SiO2; 

- Rochas ultrabásicas: <45% de SiO2. 

 

 A classificação química uma classificação normativa, que define um conjunto 

de minerais normativos (podem não estar presentes na rocha) a partir dos quais é 

calculada a norma. A sílica, como é regra em petrologia, está representada pela 

percentagem ponderal de SiO2, os álcalis totais são a soma das percentagens 

ponderais de Na2O e K2O.  
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Figura 3.1: Classificação das rochas (A) Plutónicas e (B) Vulcânicas com M<90% segundo Streckeisen, 1967 

(adaptado de Winter, 2001). 

A 

B 
Q 

A P 

Q 

A P 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Streckeisen&action=edit&redlink=1
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3.1.1.1. Rochas siliciosas 

São referidas a seguir a classificação de várias rochas ígneas, em particular as 

de composição siliciosa ou melhor, que apresentam quartzo na sua composição. 

 

» Granito – rocha composta predominantemente por quartzo e feldspato 

alcalino (ortoclase, microclina e albite) e plagioclase; caracterizam-se ainda por 

apresentar micas (biotite e/ou moscovite) que se distribuem uniformemente na rocha. 

Como minerais acessórios pode apresentar apatite, zircão, magnetite, entre outros. O 

teor de SiO2 é >69% (Best, 2003). 

 

» Granodiorito – rocha composta essencialmente por plagioclase, quartzo e em 

menor quantidade feldspato potássico; ocorre ainda biotite e hornblenda em pequenas 

quantidades. O teor de SiO2 encontra-se entre 63 a 69% (Best, 2003). 

 

» Tonalito – rocha que apresenta na sua constituição essencialmente por 

quartzo e plagioclase; como constituintes menores podem ocorrer anfíbolas e biotite 

(Best, 2003). 

 

» Diorito – rochas texturalmente semelhante ao granito mas que difere na 

composição, apresentando como mineral dominante a plagioclase e como 

constituintes menores o feldspato potássico e o quartzo. As anfíbolas são um 

componente importante e, em alguns casos, ocorrem ainda piroxenas. Em termos de 

composição os dioritos são rochas intermédias entre os granitos e os gabros. A 

quantidade de SiO2 encontra-se entre 52 a 63% (Best, 2003). 

 

» Gabro – rocha composta essencialmente por plagioclase cálcica (da 

labradorite à anortite) e piroxena (augite e/ou hiperstena). O quartzo pode não estar 

presente. Pode conter ainda olivina, hornblenda, apatite, granada, magnetite, ilmenite, 

biotite e quartzo como minerais acessórios. São rochas básicas com 43 a 52% de SiO2 

(Best, 2003). 

 

» Monzonito – Apresenta na sua constituição feldspatos alcalinos e 

plagioclases. O quartzo não é um mineral essencial e, por vezes, pode não estar 

presente (Owens et al., 2006). Normalmente apresentam hornblenda e, por vezes, 

augite e biotite.  
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» Sienito – possui na sua constituição feldspatos alcalinos sódicos e/ou 

potássicos e alguns minerais ferromagnesianos (biotite, hornblenda, aegirina, augite, 

entre outros). Quimicamente apresenta entre 52 a 62% de SiO2 (Best, 2003). 

 

» Riolito –  rocha hipocristalina ou afanítica que apresenta na sua constituição 

feldspato alcalino e quartzo e como minerais acessórios biotite, zircão, apatite e rútilo. 

Quimicamente apresentam percentagem >77% de SiO2 e 6% de alcalis total. É a 

equivalente vulcânica do granito (Best, 2003). 

 

» Dacito – rochas hipocristalina ou afanítica constituída essencialmente por 

plagioclase e, em menor quantidade, quartzo, hornblenda, piroxenas e biotite. Como 

minerais acessórios podem ocorrer óxidos de Fe-Ti. Quimicamente contem 63 a 77% 

de sílica e menos de 7% de álcalis total (Best, 2003). 

 

» Andesito – rocha hipocristalina ou afanítica, geralmente composta por 

plagioclase, piroxenas e anfíbolas. Pode ainda apresentar na sua constituição biotite e 

olivina e apresentam como minerais acessórios óxidos de Fe-Ti. Apresenta 

quimicamente entre 57 a 63% de sílica e menos de 7% de álcalis total (Best, 2003). 

 

» Basalto – rocha hipocristalina ou afanítica composta principalmente por 

plagioclase, piroxenas e com ou sem olivina. Quimicamente apresenta entre 45 a 52% 

de sílica e menos de 5% de álcalis total (Best, 2003). 

 

» Traquito – rocha hipocristalina ou afanítica constituída principalmente por 

feldspatos alcalinos e quantidades menores de plagioclase. Apresenta, em pequenas 

quantidades, minerais como anfíbolas e biotite. Quimicamente apresentam entre 60 a 

69% de SiO2 e mais de 6% de álcalis total (Best, 2003). 

 

» Latito – rocha constituída por plagioclase (andesina e oligoclase) e feldspatos 

potássicos em teores aproximadamente iguais numa matriz vítrea; apresenta ainda 

anfíbolas a piroxenas. Como minerais acessórios apresenta quartzo, óxidos de ferro, 

apatite, zircão e titanite. Quimicamente apresenta entre 63 a 67% de SiO2 (Best, 

2003). 
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3.2. Rochas gnáissicas 

 
As rochas gnáissicas são rochas metamórficas que podem ter origem ígnea 

(ortognaisses) ou sedimentar (paragnaisses). São rochas com textura gnáissica, 

devido à alternâncias de leitos félsicos com leitos máficos. Podem apresentar 

lineações e frequentemente apresentam texturas oceladas. O termo “gnaisse ocelado” 

é aplicado gnaisses de composição essencialmente quartzo-feldspática, onde os 

ocelos são cristais ou aglomerados de cristais de forma amendoada, ou seja, em 

forma de olho (Raymond, 1995 ; Winter, 2001). Estas rochas podem ser ortognaisses 

ocelados quando os ocelos são de feldspato potássico ou de plagioclase derivados de 

megacristais de rochas granitoides, e paragnaisses ocelados, se os ocelos são 

quartzo-feldspáticos mais ou menos estirados por “boudinagem” sincinemática de 

material de composição granítica em metassedimentos migmatizados (Raymond, 1995 

; Winter, 2001). 
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4.1. Reatividade das rochas ígneas 

 
Uma grande variedade de rochas é usada como agregado em todo o mundo. 

Destacam-se as de composição siliciosa que são mais vulneráveis à ocorrência de 

reações álcalis-sílica. 

A maioria das formas de sílica suscetíveis às reações álcalis-sílica apresentam 

formas amorfas como a opala e formas cristalinas como a calcedónia, cherte, sílex, 

tridimite e cristobalite, quartzo deformado e fraturado e ainda intercrescimentos de 

quartzo e cimento silicioso. Além destas formas de sílica, também silicatos como as 

micas, argilas e alguns silicatos hidratados, tais como os zeólitos, apresentam 

suscetibilidade à ocorrência da reação (Shimer, 2005). Segundo Stanton 1940 in ACI, 

1988, a opala por si só ou como componente de uma rocha é, provavelmente, o 

material natural mais reativo.  

Embora exista consenso quanto à reatividade de certas formas de sílica, é 

ainda polémica  a definição de reatividade de um conjunto de rochas comuns como o 

quartzo microcristalino ou que mostram indícios de deformação. O relatório da 

“Concrete Society”, 1987, lista um determinado conjunto de rochas com baixa 

probabilidade de ocorrência de reatividade em que inclui, nomeadamente, andesitos, 

basaltos, dioritos, doleritos, granito, gnaisse, sienito, e microgranitos.   

As reações álcalis-sílica têm sido observadas em rochas que podem ser 

divididas em dois grupos conforme o tipo de sílica reativa envolvida: (1) grupo 

constituído por minerais de sílica pouco cristalina ou metaestáveis e vidro vulcânico e 

(2) grupo com diversas variedades de quartzo. O primeiro grupo é constituído por 

rochas vulcânicas contendo polimorfos de quartzo e vidro vulcânico. O segundo grupo 

é constituído por grauvaques, granitos, entre outros, e é caracterizado por apresentar 

quartzo microcristalino (constituído por numerosos pequenos cristais de quartzo), 

criptocristalino e/ou deformado (Grattan-Bellew, 1993; Lingard et al., 2011; Marfil e 

Maiza, 2006). 

O quartzo, mineral que ocorre em várias rochas ígneas, é comum apresentar 

extinção ondulante, não sendo, este facto por si só, uma indicação da existência de 

deformação da rocha. Nas rochas submetidas a tensões tectónicas intensifica-se a 

deformação no quartzo e acentua-se a extinção ondulante, enquanto que as maclas 

de feldspatos e os planos de clivagens das micas encurvam. Pode observar-se ainda 

quartzo microcristalino resultante da recristalização (Michel et al., 2003 ; Fernandes, 

2005 e 2006). 

O ângulo de extinção ondulante é determinado quando a zona extinta varia ao 

longo de um cristal, à medida que a platina é rodada, em observação ao microscópio 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

39 

 

 

ótico. Podem ser utilizados dois métodos para a medição do ângulo de extinção 

ondulante: um, mais simples e mais antigo, proposto por Hills e Corvalán 1964, em 

que é medida a posição do primeiro aparecimento e do último desaparecimento da 

sombra de extinção nos grãos de quartzo, e um segundo que mede o ângulo entre a 

primeira extinção e a posição de sombra quase invisível, ângulo que é lido numa 

platina graduada quando se faz a rotação da primeira para a segunda posição 

(Figura.4.1). Frequentemente utiliza-se este método procedendo-se em quatro fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1: Ilustração do procedimento para determinação do ângulo de extinção ondulante (Dolar-Mantuani 

in Swamy, 2003) 

 

- Posição A: aparecimento da primeira sombra de extinção 

- Posição B: primeira posição máxima extinção 

- Posição C: última posição máxima extinção 

- Posição D: desaparecimento da última sombra de extinção,  

sendo o ângulo dado por :  

[(C-A)+(D-B)]/2 

 

Como veremos a seguir foram vários os autores que estudaram a possibilidade 

de existir uma relação entre o grau de deformação dos grãos de quartzo, medido pelo 

seu ângulo de extinção ondulante, e a reatividade potencial das rochas. No entanto, de 

acordo com RILEM AAR-1, 2003, o ângulo de extinção ondulante, quando usado 

isoladamente, não deve ser considerado um critério válido para a classificação dos 

agregados quanto à reatividade potencial aos álcalis. 

Primeira posição máxima 

de extinção 

Última posição máxima 

de extinção 

Última sombra de 

extinção 

Primeira sombra de extinção 

no retorno 
A 

B 

C 

D 
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4.1.1. Rochas plutónicas reativas 

De Hills e Corvalán, 1964, através do estudo de rochas graníticas chilenas, 

concluíram que era possível relacionar o valor do ângulo de extinção ondulante de 

cristais de quartzo, o grau de deformação das suas malhas cristalinas e a intensidade 

dos processos de deformação. O estudo dos grãos de quartzo destas rochas chilenas 

mostrou uma correlação entre a intensidade da extinção ondulante e a idade da rocha, 

uma vez que para as rochas mais recentes o ângulo de extinção era menor. A 

diferença marcante na intensidade da extinção nos grãos de quartzo foi interpretada 

como resultado do grau de deformação tectónica das rochas graníticas de diferentes 

idades. 

Gogte em 1973, (in Swamy, 2003) identificou um conjunto de rochas no sul da 

Índia, entre as quais ocorrem granitos, como sendo potencialmente reativas devido à 

presença de quartzo deformado. Nestas rochas existia quartzo com extinção 

ondulante, muito fraturado e granulado, com cerca de 35 a 40% dos grãos com um 

ângulo de extinção entre os 18 e 20º. Ocorria ainda plagioclase e biotite que 

mostravam efeitos de deformação. Segundo o mesmo autor, rochas com menos de 

20% de quartzo deformado, ou em que o quartzo tinha extinção ligeiramente 

ondulante, mostravam-se inócuas quanto à reatividade. Concluiu assim que a 

reatividade potencial estava relacionada com a percentagem e efeitos de deformação 

no quartzo. 

Dolar-Mantuani, 1981 (in Fernandes, 2005 e 2006), referia que a 

caracterização do quartzo, em relação ao tamanho do grão, forma e identificação de 

inclusões, não era suficiente, devendo também ser medido quantitativamente o ângulo 

de extinção para avaliação da reatividade. A autora afirmava que dos minerais 

reativos, o mais difícil de identificar era o quartzo médio a grosseiro que ocorria, por 

exemplo, em granitos, granodioritos e gnaisses. No entanto, referia que embora 

houvesse nas rochas analisadas uma relação entre o aumento do valor médio do 

ângulo de extinção e a reatividade das rochas, este critério podia não ser rigoroso, 

dada a variabilidade do ângulo de extinção ondulante numa mesma lâmina, em função 

da orientação dos cristais, e da subjetividade do método. Concluiu, por fim, que 

parecia  haver indicação de que as rochas que apresentavam quartzo com ângulo de 

extinção inferior a 15º não eram reativas, mas que seria necessário aprofundar 

conhecimentos para determinar a partir de que ângulo seriam consideradas reativas, 

apresentado como referência o valor de 25º. 
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No relatório da “Concrete Society”, 1987, é sugerido que um agregado é 

potencialmente reativo quando contém mais de 30% de quartzo fortemente 

deformado, ou seja, quando apresenta ângulo de extinção médio de 25º. 

West, 1991, desenvolveu um trabalho sobre rochas graníticas da Grã-Bretanha 

onde concluiu que a medição do ângulo de extinção não se apresenta como um 

método seguro, mas apenas indicativo da reatividade de uma rocha, sendo necessário 

atender também à textura e dimensões dos cristais. 

Grattan-Bellew, 1992 (in Fernandes, 2005 e 2006), defende que a dimensão 

dos grãos de quartzo é o fator que condiciona a reatividade aos álcalis. A solubilidade 

do quartzo aumenta significativamente para dimensões do grão inferiores a 100μm, 

devido à maior superfície especifica exposta. O quartzo microcristalino será, muito 

provavelmente, o componente reativo em rochas que contêm quartzo deformado, 

como os granitos e os gnaisses miloníticos. O desenvolvimento de extinção ondulante 

é a manifestação da primeira fase de um processo que, se a tensão for muito elevada, 

pode levar um grão de quartzo a transformar-se num aglomerado de grãos de quartzo 

microcristalino. O ângulo de extinção ondulante não deve ser o único parâmetro a ser 

utilizado para avaliar a reatividade potencial, principalmente em rochas com reação 

lenta; em rochas que sofreram metamorfismo e deformação, pode ser um indicador de 

reatividade, uma vez que a extinção fortemente ondulante está quase sempre 

associada à existência de quartzo microcristalino. 

Grattan-Bellew, 1992 (in Swamy, 2003) encontrou agregados de rochas 

graníticas num viaduto em Toronto, no Canadá, onde era possível observar 

deterioração, que presumiu ser devida à reatividade destas rochas. Estes agregados 

apresentavam quartzo microcristalino ao longo dos limites dos grãos mais 

desenvolvidos de quartzo. 

Wigum, 1995, fez uma nova abordagem onde propôs quantificar a área da 

superfície média do quartzo através da medição do tamanho do grão em rochas 

catacláscticas, fazendo a estimativa da quantidade de quartzo microcristalino presente 

na rocha. A reatividade estava relacionada com a superfície específica total dos grãos, 

que é fortemente influenciada pelo desenvolvimento de sub-grãos. O mesmo autor 

refere que, quartzo em mirmequites, devido à sua baixa cristalinidade e instabilidade, 

deve ser considerado na avaliação da reatividade. 

À medida que os estudos foram sendo desenvolvidos, a utilidade do ângulo de 

extinção ondulante foi questionada e foi apontado como um possível indicador em vez 

de um recurso de diagnóstico da reação. Este facto deve-se à baixa relação 

encontrada entre o ângulo de extinção ondulante e a expansibilidade do betão com 
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agregados contendo quartzo deformado. O grau de deformação da malha cristalina e a 

experiência do petrógrafo não são os únicos fatores a afetar a determinação do valor 

do ângulo de extinção ondulante. Há a considerar a orientação dos grãos 

relativamente aos seus eixos óticos e o tamanho dos cristais, obtendo-se valores 

inferiores do ângulo de extinção em cristais mais pequenos (Grattan-Bellew, 2001 in 

Fernandes, 2005 e 2006). 

Segundo a RILEM AAR-1, 2003, a extinção ondulante do quartzo sugere a 

presença de quartzo micro e criptocristalino, mas a medição do ângulo de extinção 

ondulante não pode ser utilizada isoladamente para quantificar o grau de reatividade 

dos agregados. 

Leemann e Holzer, 2003 (in Fernandes, 2005) verificaram que os grãos de 

quartzo, quando imersos numa solução alcalina, eram dissolvidos da periferia para o 

interior e que os grãos muito deformados se mostravam reativos. Neste mesmo estudo 

os autores chegaram à conclusão que o feldspato apresentava indícios de dissolução 

em solução alcalina, assim como a biotite e a clorite, embora o grau de dissolução 

mostrasse que a reação era mais lenta do que no caso do quartzo. 

Segundo Swamy, 2003 certos granitos e gnaisses graníticos demonstravam 

reatividade quando usados em betão, tendo sido notado que muitas destas rochas 

apresentavam grãos de quartzo com sombras de deformação quando examinadas ao 

microscópio ótico. Uma outra observação feita pelo autor, foi a que a reatividade podia 

estar relacionada de uma forma geral com a intensidade da deformação, apesar de 

existirem exceções. 

Fernandes, 2005 através do estudo de dois casos em Portugal onde foram 

utilizados agregados graníticos chegou à conclusão que a reação seria, nestes casos, 

devida à reatividade dos cristais de quartzo deformado, mostrando extinção ondulante, 

isto porque em apenas um dos agregados foi observado quartzo microcristalino, e em 

pequena percentagem, baseando-se essencialmente na identificação de cristais de 

quartzo evidenciando extinção ondulante. 

Wenk et al., 2008, mostraram que existe uma relação quantitativa entre o grau 

de deformação e a reatividade das rochas graníticas e concluíram que existe uma 

correlação positiva entre a expansão e a densidade de deslocamento, sugerindo que 

os deslocamentos podem desempenhar um papel importante na determinação de 

reatividade. Os mesmos autores revelaram que a orientação preferencial de biotite 

podia ser utilizada para estimar o estado de deformação da rocha e, assim, a 

suscetibilidade das rochas que apresentam biotite e quartzo para a reação álcalis-

sílica. Segundo os autores o tamanho dos grãos é também um fator importante.  
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Na literatura sobre este tema, é comum ocorrerem associado às rochas 

graníticas os gnaisses graníticos, considerando que existe uma semelhança 

mineralógica mas diferenças texturais que conduzem a comportamento diferentes 

quanto à reatividade. Por exemplo, Grattan-Bellew, 1992 (in Fernandes, 2005 e 2006), 

defende que em rochas que contêm quartzo deformado como os gnaisses miloníticos, 

o quartzo microcristalino será o componente reativo.   

Conclui-se, assim, que a reatividade dos agregados de rochas plutónicas 

depende da dimensão dos grãos de quartzo e que pode ainda estar relacionada, de 

uma forma geral, com a intensidade da deformação, apesar de existirem exceções. A 

presença de quartzo microcristalino e quartzo deformado são indicadores da 

reatividade das rochas. 

 

4.1.2. Rochas vulcânicas reativas 

A reatividade dos agregados de rochas vulcânicas tem sido pouco estudada 

internacionalmente, embora os agregados de origem vulcânica sejam usados em 

algumas partes do mundo (Wigum et al., 2007).  

A avaliação da reatividade das rochas vulcânicas foi efetuada em vários países 

como a Islândia, Japão, Nova Zelândia, Turquia, Argentina, Austrália, Brasil  e China. 

Shayan e Quick, 1988 destacaram basaltos olivínicos contendo vidro de idade 

Terciária de Queensland, Austrália, por serem altamente reativos. A análise 

petrográfica revelou a presença de 1,6% de opala e de cerca de 34% de vidro com 

composição rica em Si, suspeitando que este conjunto de componentes era causador 

da reatividade. Concluíram por fim, que os 1,6% de opala seriam suficientes para 

tornar as rochas reativas.  

O estudo de rochas vulcânicas do Japão e da Nova Zelândia evidencia a 

existência de rochas sobressaturadas em sílica, que ocorre sob duas formas: (1) 

polimorfos de quartzo presentes em rochas claras e bem cristalizadas e (2) vidro 

vulcânico em rochas escuras e pouco cristalinas. Segundo Katayama et al., 1989 a 

rocha é considerada reativa quando a matriz apresenta maioritariamente vidro 

vulcânico e potencialmente reativa quando na rocha predominam minerais siliciosos. 

Através destes estudos, os autores observaram ainda que o vidro vulcânico que ocorre 

nos interstícios da matriz de uma rocha vulcânica é mais silicioso comparativamente 

com a composição da própria rocha e que o vidro vulcânico com composição riolítica e 

presente em rochas vulcânicas tende a ser altamente reativo. Segundo o mesmo 

autor, os basaltos com mais de 50% de sílica devem ser considerados como sendo 

potencialmente reativos.  
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Segundo Helgason, 1990, (in Wigum et al., 2007) na Islândia os tipos mais 

comuns de rochas reativas são as de composição intermédia a ácida, ou seja, 

andesito, dacito e riolito (frequentemente com uma matriz mais ou menos vítrea). 

Batic et al., 1994 informaram que basaltos da Argentina têm apresentado sinais 

de AAR. Os resultados indicaram que o componente envolvido na reação era a 

montemorilonite (ou esmectite) que ocorriam na matriz do basalto. 

Min et al., 1996 observaram ao microscópio ótico microestruturas de alguns 

agregados reativos utilizados na China, entre os quais estavam andesitos e basaltos, 

entre outros, e verificaram que ocorriam formas reativas como calcedónia, quartzo 

criptocristalino e microcristalino e quartzo deformado. Os mesmos autores referem que 

os basaltos chineses são considerados potencialmente reativos, sendo constituídos 

maioritariamente por feldspatos e possuindo cerca de 3 a 5% de calcedónia (Min et al., 

2004). 

Katayama et al., 1996 através de estudos em alguns basaltos da Islândia 

acreditaram que a elevada reatividade era devida à presença de opala secundária e 

calcedónia, em combinação com cristobalite primária e vidro riolítico. Concluíram ainda 

que os basaltos vítreos e com vidro vulcânico fresco não eram reativos, mas podiam 

apresentar-se potencialmente reativos quando eram altamente cristalinos e 

apresentavam vidro intersticial riolítico. 

Segundo Wakizaka, 2000 a reatividade das rochas vulcânicas deve-se à 

presença de polimorfos de quartzo e vidro vulcânico, que são afetados pela idade de 

formação da rocha. A solubilidade dos polimorfos de sílica é elevada quando 

presentes numa solução alcalina. A ocorrência de argilas como a esmectite 

desempenha um papel importante na reatividade, reduzindo a alcalinidade da solução. 

O mesmo autor afirma ainda que as rochas vulcânicas de caráter intermédio a ácido e 

que possuem uma matriz composta basicamente por vidro vulcânico são 

potencialmente reativas e conclui que o grau de alteração e a idade de formação da 

rocha controlam indiretamente a sua reatividade. 

A sílica reativa nas rochas vulcânicas encontra-se, essencialmente, sob a 

forma de polimorfos de quartzo (tridimite e cristobalite) e vidro vulcânico, como é 

referido por vários autores (Wakizaka, 2000; Medeiros, 2001). No entanto, existem 

outros minerais constituintes das rochas vulcânicas, como micas e feldspatos, que 

podem contribuir para a concentração de álcalis no betão, afetando a formação de gel. 

Korkanç & Tugrul, 2005 chegaram à mesma conclusão que Wakizaka, 2000, 

estudando rochas vulcânicas da Turquia, da região de Anatólia Central. Concluíram 

que estas são potencialmente reativas quando apresentam caráter intermédio a ácido 
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e quando têm uma matriz composta basicamente por vidro vulcânico. Afirmaram ainda 

que as reações álcalis-sílica em basaltos são controladas pela presença de vidro 

vulcânico, numa percentagem total superior a 50% de sílica e minerais alterados. 

Marfil & Maiza, 2006 estudaram o comportamento de riolitos da Argentina e 

chegaram à conclusão que exibem comportamentos diferentes em relação à 

reatividade consoante o teor de vidro, a textura, o tamanho do grão e o grau de 

alteração. As rochas riolíticas totalmente recristalizadas com matriz grosseira não são 

reativas, logo são adequadas para aplicação como agregados em betão. Os produtos 

de alteração, tais como a silicificação com cristalização de minerais como o quartzo ou 

calcedónia tornam-nos potencialmente reativos. Se ocorrer vidro vulcânico alterado 

para minerais argilosos, o vidro vai contribuir com sílica e elementos alcalinos que 

conduzem a reações destrutivas no betão. 

Wigum et al., 2007 verificaram ainda que existem basaltos e riolitos reativos 

nas rochas da Islândia. Dos basaltos observados, basaltos toleíticos e basaltos 

alcalinos, a reatividade ocorre nos do primeiro tipo, isto por serem saturados em sílica 

que pode estar presente sob a forma de cristobalite e tridimite e apresentar matriz 

vítrea com sílica. No que diz respeito aos riolitos, foi afirmado pelos autores que as 

componentes reativas são os quartzos criptocristalinos e o vidro. Concluiram que a 

reatividade é elevada quando os basaltos se encontram muito alterados e os riolitos 

ligeiramente cristalizados. 

Çopuróglu et al., 2008 referiam que basaltos reativos, provenientes da Anatólia 

Ocidental, podiam tornar-se porosos após o vidro vulcânico, presente na matriz, ser 

submetido a um ataque de NaOH (1M a 4M, a 80ºC). O resultado traduzia-se na 

dissolução do vidro que, por sua vez, ia ter influência nas propriedades do agregado 

sob o ponto de vista da reatividade. Mais tarde, ensaios efetuados por aqueles 

autores, demonstraram que a dissolução do vidro vulcânico nos basaltos desencadeia 

uma série de reações : (1) formação de gel sílico-alcalino ao redor dos agregados, (2) 

aumento da permeabilidade e da porosidade da matriz, (3) redução das propriedades 

mecânicas do agregado e (4) formação adicional de gel no interior dos agregados 

(Çopuróglu et al., 2009). 

Na China foram sistematicamente investigadas as características minerais e 

texturais de alguns agregados, verificando-se que não são apenas as características 

minerais que afetam a reatividade, mas também a sua estrutura interna (Xiangyin, 

2008). 

Conclui-se, assim, que a reatividade dos agregados vulcânicos resulta da 

presença de tridimite, cristobalite e vidro vulcânico, sendo este último considerado 
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mais reativo se tiver composição riolítica. A presença de espécies reativas e de rochas 

sobressaturadas em sílica aliada à dissolução do vidro conduz à formação de gel 

sílico-alcalino, reações álcalis-sílica, e à redução das propriedades dos agregados 

afetando a qualidade do betão. As rochas basálticas vítreas e com vidro vulcânico 

fresco são consideradas não reativas, no entanto, podem apresentar-se 

potencialmente reativas quando a quantidade de sílica ultrapassa os 65%. 
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Capítulo 5. 

 Atlas Partner  
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5.1. Atlas Partner  

 
Devido ao grande número de estruturas danificadas que foram identificadas 

nas últimas décadas, em especial nos países do norte da Europa, um conjunto de 

técnicos de 14 países desenvolveu um projeto de investigação para estudo dos 

agregados para betão. Este projeto europeu, designado Projeto Partner, tinha como 

objetivo caracterizar os agregados mais utilizados na Europa de acordo com diferentes 

métodos de laboratório e comparar os resultados obtidos com o desempenho desses 

agregados em obra. 

A análise petrográfica, realizada segundo as recomendações AAR-1, 2003, 

visou a identificação das formas de sílica potencialmente reativas em cada tipo de 

rocha e teve uma componente interlaboratorial importante para estabelecimento de 

normas e critérios de caraterização de agregados face à sua reatividade. Em 

resultado, foi publicado um Atlas Petrográfico (Lorenzi et al. 2006) que contribuiu para 

ajudar os geólogos que trabalham no domínio das degradações do betão a identificar 

características relativas à reatividade potencial das rochas.  

Esse trabalho está atualmente a ser alargado a todos os continentes, 

procurando sistematizar as rochas que, a nível mundial, têm desenvolvido reações 

álcali-sílica em betão, quer em obra, quer em ensaios de laboratório.  

Na presente dissertação foram estudadas algumas dessas amostras de 

diferentes países de modo a compreender as caraterísticas que podem estar 

associadas à sua reatividade potencial, contribuindo assim para o desenvolvimento do 

conhecimento no nosso país. 

Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos das rochas descritas em Lorenzi 

et al 2006.  

 

5.1.1. Rochas Ígneas  

As rochas ígneas neste atlas são subdivididas em basaltos e vidro vulcânico, 

riolitos, granitos e dioritos porfiríticos. Nas Figuras 5.1 a 5.8 encontram-se fotos 

obtidas ao microscópio ótico de diferentes rochas ígneas e a respetiva descrição, tal 

como constam do atlas, com indicação das formas de sílica consideradas 

potencialmente reativas. 
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Figura 5.1 e 5.2 – Basalto toleítico: cristais alongados de plagioclase numa matriz de palagonite. O vidro é 

potencialmente reativo aos álcalis (N// e Nx 100x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 e 5.4 – Vidro vulcânico: Palagonite com fenocristais de feldspato. O vidro alterado é potencialmente reativo  

(N// e Nx 200x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 e 5.6 -  Fenocristais de feldspato encaixados dentro de uma matriz  criptocristalina, que é composta 

principalmente por quartzo e feldspatos. O quartzo criptocristalino é potencialmente reativo (N// e Nx 20x). 
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Figura 5.7 -  Granito com textura mirmequítica (Nx). 

 

Figura 5.8 - Granito com desenvolvimento de sub-

granulação (Nx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 e 5.10 -  Microdiorito rico em quartzo: clorite secundária e plagioclase alterada para sericite, incorporados 

numa matriz microcristalina (N// e Nx 20x). 
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Capitulo 6.  

Trabalho laboratorial  
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6.1. Material e métodos 

  
Neste trabalho fez-se a seleção de diferentes amostras a analisar e 

provenientes de diferentes países. Num total de 48 amostras de 14 países diferentes, 

tendo sido analisadas amostras de rocha e de betão. Nas Tabelas 6.1 e 6.2 

encontram-se respetivamente as designações das amostras de rocha e de betão. Em 

cada tabela é indicado o país de origem, o nome da amostra e aquele que será 

referido ao longo de todo o trabalho. De referir que de alguns locais existe mais do que 

uma lâmina, como por exemplo, Picote – Portugal ou Islândia. 

O método utilizado para avaliar o potencial de reatividade destas amostras foi a 

análise petrográfica. A análise petrográfica foi realizada através da análise de lâminas 

delgadas, utilizando o microscópio petrográfico de polarização em luz transmitida, que 

permite reconhecer as espécies transparentes, mas não a identificação dos minerais 

opacos. Para a identificação de cada espécie mineral é necessário proceder à 

observação em luz transmitida com nicóis paralelos e com nicóis cruzados, estimar a 

birrefringência, observar o pleocroísmo, analisar as figuras de interferência, entre 

outras (Anexo A). 

Os modelos dos microscópios utilizados nestas análises foram Leica DMLSP e 

NIKON Eclipse E400 POL, a câmara para fotografar os aspetos de maior relevo em 

cada amostra foi a Axion Cam MRC e o programa Axion Vision 3.1. 

O exame petrográfico foi realizado de acordo com as normas e especificações 

existentes em vigor, especificações LNEC E415 - 1993, LNEC E461 – 2007 e 

recomendações RILEM AAR-1 2003.  

De referir, que a classificação das plagioclases foi realizada através da 

medição da extinção simétrica (método de Michel-Lévy). 
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Tabela 6.1 : Amostras de rocha. 

 
País 

 
Amostra 

 
Lâmina 

 
Portugal – Miranda 

 
M1 

 
Miranda A 

 
Portugal – Miranda 

 
M2 

 
Miranda B 

 
Portugal – Picote 

 
10B 

 
Picote A 

 
Portugal – Picote 

 
11B 

 
Picote B 

 
Portugal – Picote 

 
12 B 

 
Picote C 

 
Singapura 

 
15485 B 

 
Singapura A 

 
Singapura 

 
15485 C 

 
Singapura B 

 
Singapura 

 
15485 A 

 
Singapura C 

 
Singapura 

 
15470 A 

 
Singapura D 

 
Singapura 

 
15470 B 

 
Singapura E 

 
Singapura 

 
15470 C 

 
Singapura F 

 
Islândia 

 
Islândia G 

 
Islândia G 

 
Argentina 

 
Prov. Missiones 

 
Argentina A 

 
Argentina 

 
Corrientes 

 
Argentina B 

 
Argentina 

 
Sierra Chata 

 
Argentina C 

 
Turquia 

 
TK16 

 
Turquia A 

 
Turquia 

 
15 

 
Turquia B 

 
Turquia 

 
17 

 
Turquia C 

 
China - Mongólia 

 
Mongólia 

 
China A 

 
Japão 

 
J1 

 
Japão A 

 
Japão 

 
J2 

 
Japão B 
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Tabela 6.2: Amostras de betão. 

 
País 

 
Amostra 

 
Lâmina 

 
Portugal -Régua 

 
M5-A2 

 
Régua A 

 
Portugal -Régua 

 
M2-E1 

 
Régua B 

 
Portugal -Régua 

 
1ªfase 

 
Régua C 

 
Portugal -Régua 

 
M2-A2 

 
Régua D 

 
Espanha 

 
G1 

 
Espanha A 

 
África do Sul 

 
SAO1 

 
África do Sul A 

 
Alemanha 

 
G1A 

 
Alemanha A 

 
Alemanha 

 
G2A 

 
Alemanha B 

 
Alemanha 

 
G1B 

 
Alemanha C 

 
Alemanha 

 
G2B 

 
Alemanha D 

 
Islândia 

 
A 

 
Islândia A 

 
Islândia 

 
B 

 
Islândia B 

 
Islândia 

 
C 

 
Islândia C 

 
Islândia 

 
D 

 
Islândia D 

 
Islândia 

 
E 

 
Islândia E 

 
Islândia 

 
F 

 
Islândia F 

 
Japão 

 
J1 

 
Japão C 

 
Japão 

 
J2 

 
Japão D 

 
Japão 

 
T. Katayama 

 
Japão E 

 
Noruega 

 
RN1 

 
Noruega A 

 
Austrália 

 
Aust 

 
Austrália A 

 
E.U.A. - Virgínia 

 
5a 

 
Virgínia A 

 
E.U.A. - Virgínia 

 
5b 

 
Virgínia B 

 
Suíça 

 
873406RQM2 

 
Suiça A 

 
Suíça 

 
873406RQM1 

 
Suiça B 

 
Suíça 

 
205/3 

 
Suiça C 

 
Suíça 

 
205/2 

 
Suiça D 
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6.2. Estudo petrográfico 

 
A análise petrográfica para estudo de agregados foi realizado em lâminas 

delgadas, com o objetivo de caracterizar a textura das rochas, identificar os principais 

minerais que as constituem e detetar a presença de componentes potencialmente 

reativos aos álcalis. Numa primeira análise procedeu-se ao agrupamento das 

amostras em função da sua textura nos seguintes grupos : 

-rochas plutónicas 

-rochas vulcânicas 

-rochas gnáissicas  

 

6.2.1. Rochas plutónicas  

1. Régua A 

A observação microscópica revela tratar-se de uma rocha de textura granular, 

caracterizada em termos de grau de cristalinidade como holocristalina e do tipo 

hipidiomórfica. É constituída pelos minerais essenciais quartzo, feldspatos potássicos 

e plagioclase e pelos minerais acessórios biotite, clorite, moscovite, apatite e zircão, 

pelo que se trata de um granito. 

O quartzo ocorre sob a forma de grãos de tendência subédrica a anédrica de 

dimensão variável, com bordos suturados, mostrando frequentemente extinção 

ondulante (Fotografia 6.1) cujo o ângulo varia entre 14º e 17º. Estes cristais ocorrem 

frequentemente em agregados inequigranulares e equigranulares e ocorre localmente 

subgranulação. 

O feldspato potássico ocorre sob a forma de ortoclase e microclina.  A 

ortoclase apresenta-se em cristais bem desenvolvidos, normalmente subédricos a 

anédricos que apresentam – pertites. Observa-se com frequência a macla de Carlsbad 

e sericitização. É ainda possível observar inclusões de plagioclase, moscovite e 

alguma clorite. A microclina ocorre em grãos subédricos e por vezes com inclusões de 

moscovite (Fotografia 6.2). 

A plagioclase ocorre frequentemente em cristais subédricos de orientação 

aleatória. Apresenta-se normalmente maclada segundo a lei da albite, mais raramente 

albite-Carlsbad, sendo possível observar alguns cristais com zonamento 

composicional. Trata-se de albite (An4) e oligoclase (An12) por apresentarem diferente 

dimensão e carateristicas texturais distintas, esta por vezes serecitizada. 
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Os cristais de biotite de forma lamelar são frequentes e com tendência 

subédrica, apresentando-se muitas vezes cloritizados. Contém com frequência 

inclusões de apatite e zircão, com halos pleocróicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.1- Quartzo em cristal anédrico com 

extinção ondulante (Nx). 

Fotografia 6.2- Cristais de microclina, moscovite e 

quartzo, por vezes globular (Nx). 

 

Em menor quantidade ocorre clorite com tendência subédrica de forma lamelar. 

É ainda possível observar moscovite, que se apresenta sob a forma de cristais 

subédricos a anédricos, sendo frequentemente secundária.  

 

2. Régua B 

A textura microscópica desta rocha é granular, sendo classificada no que se 

refere à cristalinidade como holocristalina, e em termos de morfologia é classificada 

como hipidiomórfica. É constituída por quartzo, feldspato potássico, plagioclase como 

minerais essenciais e biotite, clorite, moscovite e zircão como minerais acessórios, 

tratando-se de um granito. 

O quartzo apresenta-se frequentemente sob a forma anédrica e com dimensão 

variável. É frequente observar extinção ondulante (Fotografia 6.3), com ângulos entre 

8º e 12º, bordos suturados e em, algumas zonas, ondulados. É possível observar em 

alguns quartzos lamelas de deformação. 

O feldspato potássico dominante é a ortoclase. Apresenta-se em cristais bem 

desenvolvidos, normalmente subédricos, que apresentam, frequentemente, texturas 

de exsolução – pertites e estão sericitizados (Fotografia 6.4). Observa-se com 

frequência a macla de Carlsbad. Em menor quantidade ocorre microclina de forma 

subédrica.  

Os cristais de plagioclase ocorrem frequentemente na forma subédrica e 

maclada segundo a lei da albite, mais raramente albite-Carlsbad. A plagioclase trata-



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

59 

 

 

se de oligoclase (An12) e albite (An7), uma vez que além do ângulo de extinção, 

apresentam dimensões e características texturais diferentes. É possível ainda 

observar zonamentos composicionais e alteração da plagioclase em sericite – 

sericitização. Em alguns dos cristais observa-se formação de moscovite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.3- Quartzo com extinção ondulante (Nx). Fotografia 6.4- Plagioclase sericitizada e com 

formação de moscovite (Nx). 

 

Os cristais de biotite de forma lamelar são frequentes e com tendência 

subédrica, apresentam inclusões de zircão, com halos pleocróicos característicos. É 

possível observar muitas vezes cloritização.  

A clorite ocorre como grãos subédricos de forma lamelar. É ainda possível 

observar moscovite de forma subédrica com clivagens arqueadas e inclusões de 

quartzo e biotite. Neste granito ocorre como fases minerais secundárias a sericite e a 

moscovite. 

 

3. Régua C 

A observação microscópica desta rocha permite identificar a textura como 

sendo granular. No que se refere à cristalinidade é classificada como holocristalina e 

do ponto de vista de morfologia é classificada como hipidiomórfica. A rocha é 

constituída por quartzo, feldspato potássico, plagioclase como minerais essenciais e 

biotite, clorite, moscovite, apatite e zircão como minerais acessórios, dado se tratar de 

um granito. 

O quartzo ocorre sob a forma de cristais anédricos de dimensão variável e por 

vezes com bordos suturados e ondulados. É observável quartzo em agregados 

equigranulares. É possível observar a presença de quartzo com extinção ondulante de 

ângulo entre 9º e 12º (Fotografia 6.5). Por vezes tem inclusões de biotite. 
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O feldspato potássico presente é a ortoclase. Apresenta-se em cristais bem 

desenvolvidos, normalmente subédricos que apresentam frequentemente, texturas de 

exsolução – pertites. Observa-se com frequência a macla de Carlsbad e inclusões de 

biotite.  

As plagioclases, de forma subédrica e zonadas, apresentam maclas segundo a 

lei da albite, mais raramente albite-Carlsbad. As plagioclases presentes são oligoclase 

(An12) e albite (An4). É possível observar sericitização das plagioclases, mais intensa 

no núcleo. Ocorre moscovite secundária sob a forma de “palhetas”. 

Nesta amostra foi observado, um tipo de textura secundária, a textura 

mirmequítica (Fotografia 6.6) que se caracteriza pelo intercrescimento de quartzo e 

plagioclase no contacto com feldspato potássico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.5- Quartzo com extinção ondulante (Nx).  Fotografia 6.6- Textura secundaria mirmequítica e 

cristal zonado de plagioclase com alteração mais 

intensa no núcleo (Nx). 

 

Os cristais de biotite são frequentes. Apresentam geralmente forma lamelar e 

tendência subédrica. Contêm com frequência inclusões de apatite e zircão, com halos 

pleocróicos. É possível observar a presença de biotite cloritizada e alguma clorite. 

Neste granito ocorre como fases minerais secundárias a moscovite e sericite. 

 

4. Régua D 

A observação microscópica desta rocha permite classificar a textura 

microscópica como granular, sendo uma rocha holocristalina no que ao grau de 

cristalinidade diz respeito. Os cristais apresentam, com frequência, bordos irregulares, 

sendo classificada como hipidiomórfica. A rocha é constituída predominantemente por 

quartzo, feldspato potássico e plagioclase, e apresenta como minerais acessórios 

biotite, moscovite, silimanite, apatite e zircão, pelo que se trata de um granito. 

O feldspato potássico dominante é a ortoclase, ocorrendo raramente 

microclina.  Apresenta-se em cristais bem desenvolvidos, normalmente subédricos que 
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apresentam frequentemente texturas de exsolução – pertites. Observa-se com 

frequência a macla de Carlsbad e contém inclusões de biotite. 

 A plagioclase ocorre frequentemente em cristais maclados segundo a lei da 

albite, com orientação aleatória (Fotografia 6.7). Trata-se de uma plagioclase sódica, 

albite (An3), que se apresenta sob a forma de cristais subédricos. É possível identificar 

sericitização da plagioclase. 

O quartzo ocorre em cristais subédricos e anédricos de dimensões variáveis 

com bordos retilíneos a suturados. Mostram frequentemente extinção ondulante 

(Fotografia 6.8) com ângulo médio é de 9º. É observável quartzo com inclusões de 

zircão e alguma subgranulação. 

Os cristais de biotite são frequentes e com tendência subédrica, apresentam 

inclusões de apatite e de zircão, com halos pleocróicos. Existem alguns cristais com 

nítida cloritização.  

A moscovite  apresenta forma lamelar e surge em aglomerados de grãos 

subédricos, ocorrendo por vezes entrecruzadas. Nesta rocha é ainda possível 

observar clorite de hábito lamelar. A silimanite ocorre em geral inclusa em grãos de 

quartzo e feldspato, sendo uma fase mineral secundária. É ainda possível observar 

fases minerais secundárias, como a moscovite e sericite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.7- Plagioclase com macla polissintéctica 

com alteração para sericite (Nx). 

Fotografia 6.8- Quartzo em cristal anédrico com 

extinção ondulante (Nx). 

 

5. Picote A 

A análise microscópica da lâmina delgada desta rocha permitiu identificar a 

textura como sendo granular, holocristalina. No que diz respeito à forma dos grãos a 

rocha é classificada como sendo hipidiomórfica por os grãos serem maioritariamente 

subédricos. Esta rocha é composta mineralogicamente por feldspato potássico, 
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quartzo, plagioclase como minerais essenciais e por moscovite, biotite, clorite, rútilo, 

silimanite, zircão e apatite como minerais acessórios, tratando-se de um granito. 

Os feldspatos potássicos apresentam por vezes maclas de Carlsbad e em 

alguns casos nota-se microclinização, ou seja, com desenvolvimento de macla em 

xadrez. Os feldspatos potássicos presentes são, então, a ortoclase e a microclina. 

Habitualmente observa-se a presença de pertites, e é ainda possível observar fraturas 

preenchidas por sericite acicular. Os cristais apresentam por vezes inclusões biotite e 

moscovite secundária. É usual a presença de microclina de forma subédrica. 

O quartzo que ocorre nesta rocha apresenta-se sob a forma de cristais 

subédricos. Alguns cristais ocorrem com extinção ondulante visível (Fotografia 6.9), 

sendo possível medir o ângulo, que varia entre 11 e 14º. Em algumas zonas é possível 

observar intercrescimentos que se devem à interpenetração de quartzo e feldspato e 

ainda a presença de mirmequites (Fotografia 6.10).  

As plagioclases apresentam-se macladas segundo as leis da albite, e mais 

raramente albite-Carlsbad, estas apresentam dimensões distintas e caracteristicas 

texturais diferentes permitindo classifica-las em oligoclase (An12) e albite (An4). Estas 

plagioclases ocorrem muitas vezes sericitizadas e apresentam forma subédrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.9- Quartzo com extinção ondulate (Nx). Fotografia 6.10- Textura mirmequítica (Nx). 

 

É possível observar a presença de micas, moscovite e biotite, sendo que esta 

última ocorre em pequena quantidade. A moscovite ocorre em torno dos feldspatos 

como pequenas palhetas e com ligeira orientação preferencial e ainda em cristais 

desenvolvidos. Por último, a biotite ocorre sob a forma de cristais subédricos lamelares 

com halos pleocróicos característicos, com inclusões de zircão.  

A clorite, de forma lamelar, ocorre por vezes em aglomerados de cristais 

subédricos com orientação aleatória e associada a moscovite. É comum observar-se a 
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Fotografia 6.11- Quartzo com extinção ondulante e 

moscovite alinhada nos bordos dos minerais principais 

(Nx). 

 

presença de relíquias de biotite em continuidade ótica em alguns cristais de clorite. É 

possível também observar a presença de inclusões de apatite. 

Nesta amostra é ainda possível observar a presença de rútilo e silimanite que 

formam palhetas no seio da moscovite. A presença de fases minerais secundárias 

esta expressa pela presença de moscovite, sericite, biotite e silimanite. 

 

6. Picote B 

A amostra apresenta uma textura granular e holocristalina. No que à 

cristalinidade diz respeito, em relação à forma dos cristais esta rocha é classificada 

como hipidiomórfica devido à forma subédrica dos cristais. É composta por minerais 

essenciais, o quartzo, o feldspato potássico e a plagioclase, e por minerais acessórios, 

clorite, moscovite, biotite, silimanite, opacos e apatite, pelo que se trata de um granito. 

O quartzo deste granito 

apresenta-se sob a forma de cristais 

subédricos onde é possível observar 

extinção ondulante (Fotografia 6.11) em 

alguns dos cristais com cerca de 18º. Os 

bordos em geral são suturados. Ocorre 

também em associação mirmequites com 

plagioclases. 

O feldspato potássico ocorre como 

microclina e ortoclase. A ortoclase 

apresenta macla de Carlsbad e forma 

subédrica. Ocorre muitas vezes fraturada, 

sendo essas fraturas preenchidas por sericite e biotite. A observação microscópica 

possibilita ver a alteração dos feldspatos, que se encontram sericitizados, sendo ainda 

observável a presença de pertites e pequenas inclusões de micas. A microclina 

destaca-se por apresentar macla em xadrez. 

A plagioclase ocorre sob a forma de minerais subédricos onde são visíveis 

maclas segundo a lei da albite. Ocorrem dois tipos de plagioclases oligoclase (An13) e 

albite (An7) que foram identificadas por apresentarem diferentes características 

texturais e dimensionais. Em alguns cristais é possível observar-se a presença de 

zonamentos composicionais e inclusões de moscovite e biotite. Os cristais de 

plagioclase mostram por vezes alguma alteração para sericite – sericitização. 

Os filossilicatos presentes neste granito são a clorite, moscovite e biotite. A 

clorite lamelar ocorre sob a forma de cristais subédricos e, por vezes, em aglomerados 

com moscovite. São observáveis inclusões de opacos e apatite. A moscovite lamelar 
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ocorre sob a forma subédrica aparecendo muitas vezes associada à clorite. É visível 

moscovitização da biotite e orlas simplectíticas. A moscovite e a clorite ocorrem por 

vezes em agregados de cristais contendo também silimanite. A biotite apresenta 

cristais subédricos e alterados para clorite – cloritização e contém inclusões de apatite. 

Ocorre ainda neste granito fases minerais secundárias como a silimanite que 

se observa em geral inclusa em moscovite e quartzo, e ainda moscovite e sericite. 

 

7. Picote C 

A rocha observada caracteriza-se microscopicamente por apresentar uma 

textura granular e por ser totalmente cristalina, sendo assim designada por 

holocristalina. A forma dos cristais é maioritariamente subédrica o que permite 

classificar como textura hipidiomórfica. Esta rocha é composta por feldspato potássico, 

quartzo, plagioclase como minerais essenciais e por clorite, silimanite e moscovite 

designados minerais acessórios, tratando-se de um granito. 

O feldspato potássico (ortoclase e microclina) ocorre, em geral em cristais 

subédricos e apresenta por vezes macla de Carlsbad. É comum observar a alteração 

deste para sericite – sericitização. São visíveis inclusões de clorite e plagioclase em 

alguns cristais de feldspato potássico. Destaca-se a presença de microclina onde é 

bem visível a macla em xadrez. 

O quartzo presente nesta rocha ocorre maioritariamente sob a forma subédrica. 

Estes cristais apresentam os bordos suturados, e contém inclusões de clorite. É visível 

extinção ondulante nos cristais. 

A plagioclase corresponde a albite (An2) e ocorre sob a forma de cristais 

subédricos onde são visíveis maclas segundo a lei da albite, e mais raramente albite-

Carlsbad. Alguns dos cristais de plagioclase apresentam inclusões de moscovite. 

Nesta rocha é ainda visível a presença de clorite que ocorre maioritariamente 

sob a forma de clorite vermicular. É ainda possível observar inclusões de epídoto em 

alguns cristais de clorite. Por fim, é observável a presença de silimanite que ocorre sob 

a forma acicular inclusa na moscovite. A silimanite presente, assim como alguma 

moscovite são fases minerais secundárias. 

 

8. Miranda A 

A observação microscópica desta rocha permitiu identificar a textura como 

sendo granular. No que diz respeito à forma dos cristais, a rocha é classificada como 

hipidiomórfica por os cristais apresentarem maioritariamente forma subédrica. É ainda 

possível classificar a rocha como holocristalina no que diz respeito ao grau de 

cristalinidade. É possível identificar quartzo, feldspato potássico e plagioclase como 
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minerais essenciais e moscovite, clorite, biotite e silimanite como minerais essenciais, 

posto isto é possível classificar a rocha como um granito. 

O quartzo ocorre sob a forma de minerais subédricos e apresenta bordos 

suturados. Alguns dos cristais apresentam extinção ondulante (Fotografia 6.12), sendo 

o ângulo de extinção médio de cerca de 15º. É possível observar a presença de 

mirmequites (Fotografia 6.13) no contacto do feldspato potássico com a plagioclase. 

O feldspato potássico dominante é a ortoclase que se apresenta sob a forma 

de cristais subédricos. É visível a presença de macla de Carlsbad em alguns dos 

cristais. Ocorre frequentemente alteração de feldspato para sericite – sericitização, 

sendo que em zonas em que a alteração é muito intensa ocorrem lamelas de 

moscovite. Em alguns dos cristais de feldspato potássico é possível observar a 

presença de pertites e inclusões de moscovite e biotite. É comum a presença de 

microclina onde é visível a macla em xadrez. 

Os cristais de plagioclase ocorrem maclados segundo a lei da albite, 

classificando-se como oligoclase (An13) e albite (An6), estes apresentam diferentes 

texturas e dimensões. A plagioclase ocorre normalmente sob a forma de cristais 

subédricos, sendo visíveis alguns com tendência euédrica, frequentemente 

sericitizados. 

No que se refere aos filossilicatos presentes, existe biotite, clorite e moscovite. 

A moscovite ocorre sob a forma de cristais subédricos de grandes dimensões que 

apresentam hábito lamelar. Associados a estas ocorrem cristais de clorite também de 

forma subédrica. A biotite ocorre esporadicamente inclusa no feldspato potássico e 

apresenta-se frequentemente cloritizada, sendo uma fase mineral secundária. Em 

alguns cristais de biotite é possível observar a presença de halos pleocróicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.12- Quartzo com extinção ondulante 

(Nx). 

Fotografia 6.13- Textura secundária mirmequítica e 

inclusão de biotite em feldspato potássico (Nx). 
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9. Miranda B 

A rocha observada apresenta uma textura granular e é classificada como 

holocristalina por ser constituída exclusivamente por material cristalino. No que diz 

respeito à forma dos cristais é classificada como hipidiomórfica por apresentar cristais 

em geral subédricos. Esta rocha é composta por minerais essenciais, quartzo, 

feldspato potássico, plagioclase e por minerais acessórios, biotite, moscovite, clorite e 

silimanite pelo que se trata de um granito. 

O quartzo ocorre sob a forma de cristais subédricos que apresentam bordos 

suturados, sendo visível em muitos dos cristais extinção ondulante com cerca de 13º 

(Fotografia 6.14). É possível observar nesta lâmina uma textura secundária do tipo 

mirmequítico (Fotografia 6.15). 

O feldspato potássico, ortoclase ocorre nesta rocha sob a forma de cristais 

subédricos com a macla de Carlsbad visível em alguns dos cristais. É comum a 

presença de pertites, assim como também ocorre frequentemente a sericitização deste 

mineral. É comum também observar a presença de microclina, onde a macla em 

xadrez ocorre bem desenvolvida. 

A plagioclase ocorre nesta lâmina sob a forma de minerais subédricos, sendo 

visível alguns euédricos. Este mineral apresenta-se zonado e maclado segundo as leis 

da albite e mais raramente albite-Carlsbad. Ocorrem nesta rocha cristais com 

diferentes texturas e dimensões classificando-se como albite (An7) e oligoclase (An12). 

A plagioclase presente ocorre frequentemente alterada para sericite – sericitizada, 

sendo a alteração mais intensa no núcleo dos cristais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.14- Quartzo com extinção ondulante 

(Nx). 

Fotografia 6.15-  Textura secundária mirmequítica 

(Nx). 

 
A biotite neste granito ocorre sob a forma de cristais subédricos de hábito 

lamelar, na sua maioria, sendo ainda possível observar algumas secções basais. 
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Ocorrem cristais de biotite a cloritizar e é possível observar inclusões de apatite e 

zircão com halos pleocróicos nítidos. 

A moscovite de hábito lamelar ocorre sob a forma de cristais subédricos, 

ocorrendo alguns com uma maior tendência euédrica. Associada à moscovite é muitas 

vezes observada clorite que ocorre sob a forma de cristais subédricos, estes cristais 

de clorite ocorrem também em torno de cristais de quartzo. Nesta amostra é ainda 

possível observar-se a presença de silimanite que ocorre como palhetas dispersas 

inclusas no quartzo e na moscovite.  

 

10. Espanha A 

A observação microscópica desta rocha permite identificar a textura como 

sendo granular, apresentando cristais de tendência subédrica, o que permite 

classificar a rocha como hipidiomórfica. No que se refere ao grau de cristalinidade esta 

é holocristalina. A rocha é constituída por quartzo, feldspatos potássicos e plagioclase 

como minerais essenciais e por biotite, clorite,  moscovite, apatite e zircão como 

minerais acessórios, tratando-se de um granito. 

O quartzo ocorre sob a forma de cristais anédricos e com os bordos suturados. 

Apresenta extinção ondulante, sendo que é difícil medir por apresentar subgranulação. 

É possível observar inclusões de biotite. São visíveis nesta amostra mirmequites 

(Fotografia 6.16). 

O feldspato potássico presente é a ortoclase. Apresenta forma subédrica e é 

possível observar pertites em forma de vénulas que nos indicam a presença de 

texturas de exsolução. 

A plagioclase é em geral subédrica e exibe maclas segundo a lei da albite. São 

visíveis indícios de sericitização em grande parte dos cristais. A plagioclase presente é 

a albite (An6). Em alguns casos é possível observar inclusos na plagioclase cristais 

euédricos de zircão e que mostra zonamento composicional (Fotografia 6.17). 

Os cristais de biotite são frequentes e com tendência subédrica. Apresentam-

se muitas vezes cloritizados e ocorrem, por vezes, como aglomerados de cristais 

subédricos. Ocorrem com frequência inclusões de apatite e zircão, com halos 

pleocróicos.  

Em menor quantidade ocorre clorite com tendência subédrica. É ainda possível 

observar pequenas quantidades de moscovite com forma lamelar e de tendência 

subédrica. 
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Fotografia 6.18- Quartzo com extinção ondulante e cristal 

anédrico de plagioclase(Nx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.16- Textura secundária mirmequítica e 

cristais de quartzo de pequena dimensão (Nx). 

Fotografia 6.17- Plagioclase zonada cortada por 

numerosas fraturas (Nx).  

 

 

11. África do Sul A 

A observação ao microscópio ótico revela uma rocha de textura granular, 

caracterizada em termos de grau de cristalinidade como holocristalina e do tipo 

hipidiomórfica. 

A rocha é constituída pelos minerais essenciais quartzo, feldspato potássico,  e 

plagioclase e por minerais acessórios, biotite, clorite, moscovite, epídoto, opacos, 

apatite, sericite e zircão pelo que se designa de granito. 

O quartzo ocorre sob a forma de 

cristais anédricos apresentando bordos 

suturados, e frequentemente, com 

extinção ondulante (Fotografia 6.18), 

com ângulo que varia entre 10º e 16º. 

Os cristais ocorrem por vezes em 

agregados inequigranulares e em 

algumas zonas fraturados. São ainda 

visíveis inclusões de zircão. 

O feldspato potássico presente 

nesta amostra é a ortoclase. Apresenta 

forma subédrica e exibe com frequência 

a macla de Carlsbad. É possível observar pertites em forma de vénulas que nos 

indicam a presença de texturas de exsolução. 
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A plagioclase é em geral subédrica, ocorre maclada segundo a lei da albite e 

por vezes, albite-Carlsbad. É classificada como albite (An4) e oligoclase (An12) por 

apresentarem diferentes texturas e dimensões os diferentes grãos.  

Os cristais de biotite lamelares são frequentes e com tendência subédrica. 

Ocorrem com frequência inclusões de apatite e zircão, com halos pleocróicos e ainda 

inclusões de minerais opacos. Alguns dos cristais de biotite apresentam palhetas de 

biotite secundária sobrepostas sobre estes e outros apresentam cloritização. É ainda 

visível em alguns cristais um ligeiro arqueamento e formação de kinks. Estes cristais 

ocorrem por vezes em aglomerados de cristais subédricos com padrão entrecruzado. 

Em torno de fenocristais de biotite é possível observar moscovite secundária que 

ocorre associada à biotite. 

Em menor quantidade ocorre clorite com tendência subédrica de forma lamelar 

e de pequeno tamanho. Nesta rocha é também possível observar a presença de 

cristais subédricos de epídoto. 

 

12. Singapura A 

A observação microscópica permitiu observar uma textura equigranular, e 

holocristalina. Esta rocha é constituída por quartzo, feldspato potássico, plagioclase 

como minerais essenciais e por clorite, epídoto, sericite, calcite, moscovite e silimanite, 

sendo que estes cristais são maioritariamente subédricos o que permite classificar a 

rocha como granito. 

O quartzo presente apresenta-se na forma de cristais subédricos e com os 

bordos suturados e ondulados. Alguns cristais apresentam extinção ondulante com 

ângulo médio de 23º. Os cristais de quartzo ocorrem ainda em agregados 

policristalinos e com subgranulação (Fotografia 6.19). É visível algum quartzo 

criptocristalino (Fotografia 6.20). 

 O feldspato potássico, ortoclase, de forma subédrica, apresenta macla de 

Carlsbad e ocorre sericitizado. Observam-se em alguns dos cristais texturas de 

exsolução – pertites e são ainda visíveis inclusões de clorite.  

A plagioclase presente nesta rocha ocorre sob a forma de cristais subédricos  e 

com a maclada segundo as leis da albite, sendo que em alguns dos cristais se nota 

um certo arqueamento dos planos de macla. As plagioclases presentes ocorrem com 

dimensões e carateristicas texturais diferentes classificando-se como oligoclase (An14) 

e albite (An7).  

Os cristais de clorite ocorrem em associação com minerais opacos e 

moscovite. Os cristais de epídoto ocorrem sob a forma de cristais subédricos 

resultantes da saussorização de plagioclase. São ainda visíveis cristais de calcite 
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dispersos na matriz da rocha. A moscovite ocorre em pequenos cristais de hábito 

lamelar dispersos na matriz. A silimanite ocorre geralmente inclusa em cristais de 

quartzo, plagioclase e feldspato potássico.  Como fases minerais secundárias, ocorre 

a silimanite, o epídoto e sericite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.19- Quartzo com subgranulação e 

sericite (Nx). 

Fotografia 6.20- Quartzo criptocristalino e calcite (Nx).

 

 

13. Alemanha A 

A textura microscópica desta rocha é granular, sendo uma rocha holocristalina. 

Os cristais apresentam, com frequência, bordos irregulares, sendo classificada como 

hipidiomórfica, com exceção para as plagioclases que apresentam algumas faces 

euédricas. A rocha é constituída predominantemente por quartzo, plagioclase e por 

quantidades menores de feldspato potássico. A biotite, moscovite, zircão, apatite e 

opacos ocorrem como acessórios pelo que se trata de um granodiorito. 

O quartzo ocorre em cristais subédricos e anédricos de dimensão variável com 

bordos suturados, e mostram frequentemente extinção ondulante (Fotografia 6.21) 

cujo ângulo varia entre 9º e 11º. É observável quartzo com subgranulação e quartzo 

criptocristalino (Fotografia 6.22). Estes cristais ocorrem frequentemente em agregados 

inequigranulares e equigranulares. 

A plagioclase ocorre frequentemente em cristais subédricos maclados segundo 

a lei da albite, mais raramente albite-Carlsbad, apresentando orientação aleatória. 

Trata-se de uma plagioclase que varia entre a oligoclase (An28) e a andesina (An32), 

que se apresenta sob a forma de cristais subédricos com dimensões e texturas 

diferentes. É possível também observar cristais com zonamento composicional e 

parcialmente alterados para sericite (sericitização). 
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Fotografia 6.21- Quartzo com extinção ondulante (Nx). 

 

 

Fotografia 6.22- Matriz fina contendo quartzo criptocristalino (Nx).

O feldspato potássico dominante é a ortoclase, ocorrendo raramente 

microclina.  Apresenta-se em cristais bem desenvolvidos, normalmente subédricos que 

apresentam frequentemente texturas de exsolução – pertites. Observa-se com 

frequência a macla de Carlsbad. 

Os cristais de biotite são frequentes e com tendência subédrica, apresentam 

inclusões de apatite e de zircão, com halos pleocróicos característicos. Existem alguns 

cristais com nítida cloritização. Alguns dos cristais mostram clivagens arqueadas ou 

com kinks. A moscovite  apresenta forma lamelar e ocorre como um agregado de 

cristais subédricos. Nesta rocha é ainda possível observar clorite de forma lamelar. 

 

14. Alemanha B 

A observação ao microscópio ótico revela uma rocha de textura granular, 

caracterizada em termos de grau de cristalinidade como holocristalina e do tipo 

hipidiomórfico. A rocha é constituída essencialmente por quartzo, plagioclase e em 

menor quantidade feldspato potássico, como minerais acessórios apresenta biotite, 

clorite, moscovite, apatite, zircão rútilo e opacos, sendo esta rocha designada de 

granodiorito. 

O quartzo ocorre sob a forma de cristais anédricos apresentando bordos 

suturados, e frequentemente com extinção ondulante com ângulo de 17º. Estes 

cristais ocorrem por vezes como agregados inequigranulares, sendo ainda possível 

observar quartzo criptocristalino e quartzo com subgranulação (Fotografia 6.23). 

A plagioclase é em geral subédrica e exibe maclas segundo as leis da albite ou 

albite-Carlsbad e zonamentos composicionais (Fotografia 6.24). São visíveis os 

indícios de sericitização em grande parte das plagioclases. A plagioclase pode ser 

classificada como oligoclase (An29) e andesina (An32) por ser visível dois tipos de 

cristais no que se refere à dimensão e textura. 
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O feldspato potássico nesta rocha é a ortoclase e apresenta forma subédrica e 

com frequência a macla de Carlsbad. É possível observar pertites em forma de 

vénulas que nos indicam a presença de texturas de exsolução. 

Os cristais de biotite têm maioritariamente tendência subédrica e apresentam-

se muitas vezes cloritizados. Ocorrem com frequência inclusões de apatite e zircão, 

com halos pleocróicos. 

Em menor quantidade ocorre clorite com tendência subédrica de hábito lamelar 

e onde muitas vezes é possível observar arqueamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.23- Quartzo com recristalização 

dinâmica  e cristais de moscovite exibindo orientação 

preferencial  (Nx). 

Fotografia 6.24- Plagioclase zonada e com alteração 

mais intensa no núcleo (Nx). 

 

É ainda possível observar pequenas quantidade de moscovite que se 

apresenta sob a forma de cristais subédricos. Localmente, os cristais de moscovite 

mostram uma orientação preferencial, acompanhada pela presença de quartzo 

subgranulado. Estas características e a presença de planos de clivagem arqueadas 

indicam que esta rocha terá sofrido deformação. Nesta rocha é também possível 

observar a presença de cristais de epídoto sob a forma de cristais subédricos e 

minerais opacos dispersos. 

 

15. Alemanha C 

A textura microscópica desta rocha é granular, sendo classificada como 

holocristalina no que se refere à cristalinidade e em termos de morfologia é 

classificada como hipidiomórfica. A rocha é constituída por quartzo, plagioclase e em 

menor quantidade feldspato potássico, como minerais acessórios ocorre biotite, clorite, 

moscovite, zircão e apatite, tratando-se de um granodiorito. 

O quartzo ocorre frequentemente sob a forma anédrica e com dimensão 

variável. É frequente observar extinção ondulante, com ângulos de 15º, bordos 
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suturados e em, algumas zonas, serrilhados. Em menor quantidade ocorre quartzo 

com subgranulação (Fotografia 6.25).   

Os cristais de plagioclase ocorrem frequentemente na forma subédrica e com 

maclas segundo a lei da albite, sendo classificados como oligoclase (An12). É possível 

ainda observar zonamentos composicionais e sericitização da plagioclase. 

 O feldspato potássico presente é a ortoclase. Apresenta-se em cristais bem 

desenvolvidos, normalmente subédricos que apresentam, frequentemente, texturas de 

exsolução – pertites (Fotografia 6.26). Observa-se com frequência a macla de 

Carlsbad e pequenos cristais ao longo dos bordos dos cristais de ortoclase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.25- Quartzo com subgranulação e 

pequenos cristais de plagioclase com alteração (Nx). 

Fotografia 6.26- Feldspato potássico com textura de 

exsolução -  pertites (Nx). 

 

Os cristais de biotite de forma lamelar são frequentes e com tendência 

subédrica, apresentam inclusões de apatite e de zircão com halos pleocróicos 

característicos.  

A clorite ocorre como agregado de cristais subédricos de forma lamelar 

aparecendo especialmente associadas a cristais subédricos de moscovite. 

 

16. Alemanha D 

A observação microscópica permite identificar a textura como sendo granular. 

No que se refere à cristalinidade é classificada como holocristalina e do ponto de vista 

de morfologia é classificada como hipidiomórfica. A rocha é constituída por quartzo, 

plagioclase e em menor quantidade feldspato potássico, como minerais acessórios 

ocorre clorite, biotite, moscovite e zircão, pelo que se trata de um granodiorito. 

O quartzo ocorre sob a forma de cristais anédricos de dimensão variável e por 

vezes com bordos suturados. É observável  quartzo com subgranulação e como 

agregados equigranulares. Em algumas zonas é ainda possível observar quartzo 
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microcristalino e textura mirmequítica (Fotografia 6.27). Nesta rocha ocorre quartzo 

com extinção ondulante de ângulo entre 11º e 17º (Fotografia 6.28). 

As plagioclases, de forma subédrica, apresentam maclas segundo as leis da 

albite e albite-Carlsbad, ocorrendo oligoclase (An11). É possível observar alguma 

alteração nas plagioclases – sericitização.  

O feldspato potássico é a ortoclase, que se apresenta em cristais bem 

desenvolvidos, normalmente subédricos. Ocorrem frequentemente pertites e observa-

se com frequência a macla de Carlsbad. 

Os cristais de biotite são frequentes, apresentam geralmente forma lamelar e 

tendência subédrica, contêm abundantes inclusões de zircão, com halos pleocróicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.27- Textura mirmequítica (Nx). 

 

 

Fotografia 6.28- Quartzo com extinção ondulante e 

com bordos marcados pela presença de pequenos 

cristais de plagioclase (Nx). 

 

Em menor quantidade ocorrem cristais lamelares de clorite com tendência 

subédrica, sendo observada em alguns casos em fraturas no quartzo. É ainda possível 

observar pequenas quantidade de moscovite nos espaços intergranulares do feldspato 

potássico. 

 

17. Singapura B 

A observação microscópica desta rocha permite classificá-la quanto à textura 

como granular, e quanto ao grau de cristalinidade como holocristalina. No que se 

refere à forma dos cristais a rocha é classificada como hipidiomórfica devido à maioria 

dos cristais se apresentarem sob a forma subédrica. Esta rocha é constituída por 

quartzo, plagioclase e em menor quantidade feldspato potássico, como minerais 

acessórios ocorre clorite, biotite, alanite, esfena e epídoto, tratando-se de um 

granodiorito. 
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O quartzo surge sob a forma de cristais subédricos onde é visível por vezes 

extinção ondulante. Ocorre ainda a textura secundária mirmequítica (Fotografia 6.29). 

A plagioclase presente nesta rocha encontra-se sob a forma de cristais 

subédricos maclados segundo as leis da albite. A plagioclase presente é a oligoclase 

(An12). Estes cristais ocorrem frequentemente alterados para sericite – sericitização. 

O feldspato potássico nesta rocha é a ortoclase que ocorre com macla de 

Carlsbad visível. Alguns dos cristais apresentam sericitização, sendo ainda possível 

observar texturas de exsolução – pertites. Alguns dos cristais de feldspato apresentam 

inclusões de clorite e de plagioclase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.29- Cristais anédricos e mirmequites (Nx).

  

Estão ainda presentes clorite e biotite. A primeira ocorre sob a forma de cristais 

subédricos inclusa em cristais de plagioclase e entre cristais de feldspato e 

plagioclase. A biotite de forma lamelar ocorre em cristais euédricos a subédricos 

aparecendo muitas vezes cloritizada, entre cristais de feldspato ou como cristais mais 

desenvolvidos. 

Ocorrem ainda dispersos cristais de esfena, alanite e epídoto de forma 

subédrica. 

 

6.2.2. Rochas vulcânicas  

1. Islândia A 

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade da rocha como hipocristalino e a textura como porfirítica, ou seja uma 

textura caracterizada pela presença de cristais de maiores dimensões (fenocristais) 

dispersos na matriz. Os fenocristais, com alguma tendência subédrica, são 

constituídos fundamentalmente por olivina e piroxenas, e em menor quantidade por 

plagioclase. Contém ainda palagonite e vidro vulcânico, tratando-se de um basalto.  
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Os minerais ocorrem maioritariamente sob a forma subédrica que permite classificar a 

textura como hipidiomórfica. 

A plagioclase, o mineral mais abundante na matriz, apresenta-se sob a forma 

de cristais subédricos, com dimensão variável. Apresentam maclas segundo as leis da 

albite e albite-Carlsbad, classificando-se como andesina (An44). Os espaços entre 

plagioclases são ocupados por piroxenas, olivina e vidro vulcânico (Fotografia 6.30). 

A olivina está presente em fenocristais, ocorrendo de modo geral em cristais 

individuais euédricos a subédricos. Exibem com muita frequência fraturas que lhe são 

características e são ainda visíveis alguns cristais com forma esquelética. 

As piroxenas presentes apresentam-se sob a forma de fenocristais e 

microcristais na matriz. As piroxenas identificadas são e a augite, enstatite, hiperstena 

e pigeonite.  Por vezes, os cristais de piroxena evidenciam contornos muito irregulares 

com interpenetrações com a matriz. A augite ocorre quer em secções basais 

euédricas, onde é possível observar os dois sistemas de clivagem a 90º, quer em 

secções alongadas. A maioria dos cristais apresenta-se sob a forma subédrica. A 

hiperstena presente apresenta-se sob a forma de cristais maioritariamente subédricos, 

observam-se algumas secções basais que apresentam duas direções de clivagem 

bem visíveis que fazem um ângulo quase reto. A enstatite ocorre em cristais de 

tendência subédrica, sendo ainda visível alguns euédricos. Quanto à pigeonite ocorre 

sob a forma anédrica. 

A palagonite ocorre neste basalto dispersa na matriz e em torno de outros 

minerais. A matriz desta rocha apresenta vidro vulcânico (Fotografia 6.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.30- Plagioclase com piroxenas e vidro a 

ocupar espaços (N//). 

Fotografia 6.31- Matriz contendo vidro vulcânico(N//).
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2. Islândia B 

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade desta rocha como hipocristalino. Em relação à textura ocorrem setores 

com textura intergranular e outros com textura glomeroporfírica, sendo ainda visível a 

textura de fluxo traquítica, onde é observada orientação dos cristais de plagioclase. Na 

textura intergranular os espaços entre plagioclases são ocupados por cristais de 

piroxenas e na textura glomeroporfírica ocorrem fenocristais reunidos em aglomerados 

separados de outros grupos pela matriz. 

Esta rocha é constituída por plagioclase, piroxenas (augite e enstatite) e olivina 

como minerais essenciais e como minerais acessórios palagonite e esmectite, 

tratando-se de um basalto.  

A plagioclase apresenta-se sob a forma de cristais subédricos, com dimensão 

variável e apresenta-se maclada segundo as leis da albite. Os cristais são de andesina 

(An36). É ainda possível observar fenocristais de plagioclase. 

As piroxenas presentes apresentam-se sob a forma de fenocristais e 

microcristais na matriz. A augite ocorre em cristais anédricos, quer em secções basais, 

onde é possível observar os dois sistemas de clivagem a 90º, quer em secções 

alongadas. A enstatite forma cristais de tendência subédrica, sendo visíveis as duas 

direções de clivagens em muitos dos cristais. 

 A olivina ocorre de modo geral em cristais individuais subédricos. Exibem com  

frequência fraturas que lhe são características e são ainda visíveis alguns cristais com 

formas esqueléticas. Por vezes, além de fenocristais, também ocorrem microcristais 

na matriz. 

Por fim é possível observar a presença de um mineral de argila, a esmectite 

(Fotografia 6.32) que ocorre em espaços intersticiais e ainda de palagonite (Fotografia 

6.33) dispersa na matriz vulcânica e, muitas vezes, em torno de outros minerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.32- Esmectite a ocupar espaços entre 

piroxenas e plagioclase(Nx). 

Fotografia 6.33- Palagonite (N//). 
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3. Islândia D 

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade desta rocha como hipocristalino, em relação à textura ocorrem setores 

de textura equigranular e de textura intergranular. Na textura intergranular os espaços 

entre plagioclases são ocupados por cristais de piroxenas, minerais de argila e vidro 

vulcânico. Esta rocha é constituída maioritariamente por plagioclase, piroxenas (augite 

e hiperstena) e como minerais acessórios apresenta zircão, esmectite e palagonite, 

pelo que se trata de um basalto. 

A plagioclase ocorre sob a forma de cristais subédricos, com dimensão 

variável. Apresenta cristais com zonamento composicional e cristais maclados 

segundo as leis da albite, classificando-se como andesina (An32). É comum a 

ocorrência de fenocristais de plagioclase na matriz. 

Associados às plagioclases ocorrem microcristais de piroxena  como as augites 

e as hiperstenas. A augite ocorre sob a forma de cristais anédricos, em secções 

alongadas ou em secções em secções basais, onde é possível observar os dois 

sistemas de clivagem a 90º. A hiperstena apresenta-se sob a forma de cristais 

subédricos, observam-se algumas secções basais que apresentam duas direções de 

clivagem bem visíveis que fazem um ângulo aproximadamente reto. 

A esmectite e a palagonite ocorrem em geral em volta de outros minerais 

presentes na matriz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.34- Matriz com plagioclase, piroxenas, esmectite e vidro (Nx). 

 

4. Islândia E 

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade desta rocha como hipocristalino e a textura como porfirítica, ou seja uma 

textura caracterizada pela presença de cristais de maiores dimensões (fenocristais) 
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dispersos na matriz, e como intergranular, onde os espaços entre plagioclases são 

ocupados por cristais de piroxenas e olivina. São ainda observáveis minerais 

acessórios esmectite, zircão, apatite e palagonite, tratando-se de um basalto.  

A plagioclase ocorre como o mineral mais abundante na matriz apresentando-

se sob a forma de cristais subédricos, com dimensão variável que apresentam maclas 

polissintécticas. 

A olivina está presente em fenocristais, ocorrendo de modo geral em cristais 

individuais euédricos a subédricos. Exibem com muita frequência fraturas, que lhe são 

características, e são ainda visíveis alguns cristais com forma esqueléticas. 

As piroxenas presentes apresentam-se sob a forma de fenocristais e 

microcristais na matriz. Por vezes, os cristais de piroxena evidenciam contornos muito 

irregulares com interpenetrações com a matriz. A augite ocorre em secções basais, 

onde é possível observar os dois sistemas de clivagem a 90º, e em secções 

alongadas. A maioria dos cristais apresentam-se sob a forma subédrica. A enstatite 

ocorre em cristais de tendência subédrica, sendo ainda visíveis alguns euédricos. A 

hiperstena apresenta-se sob a forma de cristais maioritariamente subédricos e 

anédricos. Observam-se algumas secções basais que apresentam duas direções de 

clivagem bem visíveis que fazem um ângulo quase reto.  

É ainda possível observar-se a presença de um mineral de argila que ocorre na 

matriz, a esmectite, que apresenta uma forma em geral fibrosa, e ainda palagonite que 

ocorre em torno de minerais e a preencher fraturas (Fotografia 6.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.35- Vidro com veio preenchido por palagonite (N//). 

 

5. Islândia F  

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade desta rocha como sendo hipocristalino. A textura deste basalto é 

classificada como porfirítica, ou seja uma textura caracterizada pela presença de 
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cristais de maiores dimensões (fenocristais) dispersos na matriz. Os fenocristais com 

alguma tendência  subédrica são constituídos fundamentalmente por piroxenas e, em 

menor quantidade, por alguma plagioclase (Fotografia 6.36). Esta rocha é constituída 

pelos minerais já referidos, e ainda por minerais acessórios como a palagonite e 

esmectite, pelo que esta rocha é classificada como um basalto. 

A plagioclase apresenta-se sob a forma de cristais subédricos, com dimensão 

variável. Mostra zonamento composicional e maclas segundo as leis da albite que 

permitem classificar a plagioclase como andesina (An36).  

A augite ocorre sob a forma de cristais subédricos e anédricos quer em 

secções basais, onde é possível observar os dois sistemas de clivagem a 90º, quer 

em secções alongadas. Apresentam-se sob a forma de fenocristais e microcristais na 

matriz. Por vezes, os cristais evidenciam contornos muito irregulares com 

interpenetrações com a matriz.  

A hiperstena apresenta-se sob a forma de cristais maioritariamente anédricos. 

Observam-se algumas secções basais que apresentam duas direções de clivagem 

que fazem um ângulo quase reto. A aegirina-augite ocorre sob a forma de cristais 

anédricos dispersos pela matriz.  

Por último, a esmectite, um mineral de argila que ocorre a ocupar espaços 

entre cristais de plagioclase e piroxenas, e palagonite, que geralmente se encontra em 

torno de outros minerais ou dispersa na matriz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.36- Matriz com plagioclase, piroxenas, esmectite e vidro vulcânico (Nx). 

 

6. Islândia G 

A observação microscópica desta rocha permite classificar a textura como 

intergranular, onde os espaços entre plagioclases são ocupados por piroxenas e 

olivina. Quanto ao grau de cristalinidade esta rocha é classificada como hipocristalina.  
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A rocha é constituída por plagioclase, augite, olivina e enstatite que 

apresentam em geral forma subédrica, classificando-se como basalto. 

A plagioclase ocorre sob a forma de cristais subédricos, com dimensão 

variável. Apresenta cristais com zonamento composicional e cristais com maclas 

segundo as leis da albite. É classificada como andesina (An48). Os minerais ocorrem 

na matriz sem uma orientação preferencial. 

Associado às plagioclases ocorrem microcristais de piroxena (augite e 

enstatite). A augite surge na forma de cristais subédricos a anédricos, em secções 

alongadas ou em secções basais, onde é possível observar os dois sistemas de 

clivagem a 90º. Quanto à enstatite ocorre em cristais de tendência subédrica, sendo 

visíveis as duas direções de clivagens em muitos dos cristais. A olivina está presente 

como fenocristal ocorrendo de modo geral em cristais individuais anédricos que 

exibem, com muita frequência, fraturas que lhe são características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.37- Matriz composta por piroxenas, plagioclase e vidro vulcânico(Nx). 

 

 

7. Argentina A 

Na lâmina delgada desta rocha é possível observar uma textura intergranular, 

sendo hipocristalina no que diz respeito à cristalinidade e hipidiomórfica em relação à 

forma dos cristais, por estes serem maioritariamente subédricos. 

A rocha é constituída por minerais essenciais como a plagioclase, augite, e 

enstatite e por minerais acessórios opacos, esmectite e ainda vidro vulcânico, o que 

permite classificar a rocha como basalto. 

A plagioclase em cristais subédricos a anédricos (Fotografia 6.38) apresenta 

maclas segundo as leis da albite, permitindo identificar labradorite (An54) e bitownite 

(An71) por apresentarem diferentes tamanhos e características texturais. Estes cristais 

ocorrem como fenocristais em agregados compostos por plagioclases e piroxenas. É 
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possível observar em algumas destas plagioclases a inclusão de outros minerais como 

o zircão. 

No que se refere às piroxenas é possível observar augites de pequenas 

dimensões e com forma anédrica, em agregados com plagioclase, e enstatite com 

tendência anédrica.  

Nesta amostra é ainda possível observar opacos anédricos e um mineral de 

argila, a esmectite, que ocorre com alguma frequência entre outros minerais. Existe 

ainda vidro vulcânico que ocupa espaços intergranulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.38 -  Fenocristal de plagioclase com macla polissintéctica  e vidro vulcânico a ocupar espaços 

intersticiais (Nx). 

 

8. Argentina B 

A textura microscópica desta rocha é do tipo intergranular, sendo uma rocha 

hipocristalina. Os cristais apresentam, com frequência, bordos irregulares. É 

constituída por plagioclase, olivina, augite, enstatite como minerais essências e por 

opacos, esmectite como acessórios e ainda vidro vulcânico, pelo que é designada por 

basalto. 

A plagioclase, em cristais subédricos, apresenta maclas segundo as leis da 

albite, identificando-se devido ao diferente tamanho dos cristais como labradorite 

(An56) e maioritariamente andesina(An40).  

Nesta rocha é possível observar olivinas com forma essencialmente anédrica, 

ocorrendo alguns cristais de forma subédrica e muito fraturados. 

É ainda possível observar piroxenas do grupo das ortopiroxenas e do grupo 

das clinopiroxenas, pertencendo ao primeiro a enstatite e ao segundo a augite. Estas 

piroxenas apresentam forma subédrica e ocorrem entre cristais de plagioclase. 
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Observam-se minerais opacos de tendência subédrica e um mineral de argila 

identificado como sendo esmectite. Por fim, observa-se vidro vulcânico que ocupa 

zonas intergranulares (Fotografias 6.39 e 6.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.39- Matriz com plagioclase, piroxenas, 

esmectite e opacos (N//). 

Fotografia 6.40-  Matriz com plagioclase, piroxenas, 

esmectite e opacos (Nx). 

 

9. Turquia A 

A observação microscópica desta rocha permite identificá-la como tendo uma 

matriz porfirítica, ocorrendo em algumas zonas uma orientação dos cristais que 

permite classifica-la como textura traquítica. Petrograficamente é possível identificar 

nesta rocha plagioclase, augite, hiperstena, olivina e vidro vulcânico, classificando-se a 

rocha como basalto. 

A plagioclase apresenta-se sob a forma de cristais subédricos a euédricos e 

apresenta maclas segundo as leis da albite, ocorrendo zonamento composicional. A 

plagioclase é identificada em andesina (An43) e labradorite (An62) por ter 

características texturais diferentes e tamanho diferente. Ocorrem geralmente 

microcristais na matriz sendo ainda observável a presença em fenocristais (Fotografia 

6.41). 

A augite ocorre sob a forma de cristais anédricos, em secções alongadas ou 

em secções em secções basais, onde é possível observar os dois sistemas de 

clivagem a 90º. A hiperstena apresenta-se sob a forma de cristais subédricos. 

Observam-se algumas secções basais que apresentam duas direções de clivagem, 

bem visíveis, que fazem um ângulo quase reto. 

A olivina está presente como fenocristal ocorrendo de modo geral em cristais 

individuais subédricos. Exibem com muita frequência fraturas que lhe são 

características e são ainda visíveis alguns cristais com formas esqueléticas. 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

84 

 

 

Fotografia 6.43- Fenocristal de plagioclase em matriz com 

vidro vulcânico (N//). 

 

A matriz é predominantemente constituída por vidro vulcânico de cor 

acastanhada e isotrópica em Nx (Fotografia 6.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.41- Fenocristais de plagioclase (Nx). 

 

 

 

Fotografia 6.42-  Matriz composta por plagioclase, 

piroxena e vidro vulcânico (N//). 

 

10. Turquia B 

A observação microscopia desta rocha permite identificar a textura como sendo 

porfirítica e seriada. Apresenta-se como uma rocha hipocristalina, e é composta por 

plagioclase, augite, enstatite como minerais essenciais e por hornblenda verde, 

hiperstena, olivina como minerais acessórios e ainda vidro vulcânico, pelo que se 

classifica como basalto. 

A plagioclase apresenta variadas dimensões, desde pequenas a muito 

desenvolvidas (Fotografia 6.43), e tem formas em geral subédricas, podendo também 

apresentar tendência anédrica. Os cristais de plagioclase apresentam-se na sua 

maioria maclados segundo as leis da albite, ocorrendo alguns com zonamento 

composicional. Estes cristais  encontram-se com orientação aleatória na matriz vítrea. 

A plagioclase presente em maioria é 

andesina (An45), ocorrendo ainda em 

menor quantidade labradorite (An54), estas 

distinguem-se devido ao tamanho ser 

diferente.  

A hiperstena  ocorre geralmente sob 

a forma subédrica podendo ser visíveis 

alguns cristais de tendência euédrica. Em 

alguns casos é possível observar a secção 

basal com duas direções de clivagens. 

A augite ocorre sob a forma 
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Fotografia 6.44- Fenocristais em matriz com vidro vulcânico 

(N//). 

 

subédrica a anédrica em secções alongadas ou em secções em secções basais. Em 

menor quantidade existe enstatite e hornblenda verde cujos cristais apresentam uma 

tendência subédrica. 

A olivina forma fenocristais em geral subédricos. Exibem com muita frequência 

fraturas que lhe são características e alguns cristais apresentam inclusões de outros 

minerais. 

 

11. Turquia C 

A observação microscópica desta rocha permitiu identificá-la como tendo uma 

textura porfirítica e seriada. É classificada quanto à cristalinidade como sendo 

hipocristalina sendo composta por plagioclase, hiperstena, augite, olivina como 

minerais essenciais e por minerais acessórios como o feldspato potássico, zircão e 

ainda vidro vulcânico, classificando-se como basalto.  

A plagioclase encontra-se sob a 

forma de cristais  euédricos e 

subédricos onde é possível observar 

maclas segundo a lei da albite. As 

plagioclases classificam-se como 

andesina (An44) e labradorite (An64), 

uma vez que apresentam dimensões 

diferentes e características texturais 

distintas. Com menor frequência 

ocorrem cristais com zonamento  

composicional.  

O feldspato potássico (sanidina) ocorre nesta rocha sob a forma de cristais 

subédricos alongados, sendo visíveis em alguns dos cristais fraturas preenchidas por 

outros minerais. 

Ocorrem cristais de olivina com tendência subédrica e apresentando fraturas 

irregulares. É possível observar ainda  hiperstena que ocorre sob a forma subédrica, 

podendo observar-se em algumas a secção basal com as direções de clivagem, e 

augite com tendência subédrica a anédrica em secções alongadas ou em secções 

basais. O zircão apresenta forma cristalográfica bem definida.  

A matriz desta rocha apresenta além dos minerais já referidos vidro vulcânico 

(Fotografia 6.44). 
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Fotografia 6.45- Fenocristais de plagioclase em matriz 

com vidro vulcânico (Nx). 

 

12. China A 

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade desta rocha como hipocristalino e a textura como inequigranular onde os 

espaços entre as plagioclases são ocupados por vidro. 

Esta rocha é constituída por plagioclase, vidro vulcânico, e por minerais 

acessórios como opacos, calcite, e esmectite, tratando-se de um basalto. 

A plagioclase ocorre como o 

mineral mais abundante na matriz 

apresentando-se sob a forma de cristais 

subédricos, com dimensão variável 

(Fotografia 6.45). Apresentam maclas 

segundo a lei da albite, e características 

texturais distintas, classificando-se os 

cristais como andesina (An46) e 

labradorite (An52). Observam-se cristais 

com zonamento composicional na 

amostra. Os cristais de plagioclase na 

matriz ocorrem distribuídos aleatoriamente, aparecendo em algumas zonas com uma 

certa orientação. 

Ocorrem dispersos pela matriz minerais opacos de forma em geral subédrica e 

calcite secundária. 

É ainda possível observar-se a presença de um mineral de argila que ocorre na 

matriz, a esmectite. 

 

13. Japão A 

A observação microscópica desta lâmina permite classificar o grau de 

cristalinidade desta rocha como hipocristalino e a textura como intergranular, onde os 

espaços entre plagioclases são ocupados por cristais de piroxenas. 

Esta rocha é constituída pelos minerais acessórios opacos, zircão, olivina, vidro 

vulcânico e carbonatos, pelo que a rocha é designada de basalto.  

A plagioclase é o mineral mais abundante na matriz apresentando-se sob a 

forma de cristais subédricos, com dimensão variável, que apresentam maclas segundo 

a lei da albite. É classificada como labradorite (An57). Ocorrem ainda cristais com 

zonamento composicional. 

A olivina está presente como fenocristal ocorrendo de modo geral em cristais 

individuais subédricos. Exibe com muita frequência fraturas que lhe são características 

e são ainda visíveis alguns cristais com formas esqueléticas. 
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Os cristais de piroxena evidenciam contornos muito irregulares com 

interpenetrações com a matriz (Fotografia 6.46). A hiperstena apresenta-se sob a 

forma de cristais maioritariamente subédricos e anédricos. Observam-se algumas 

secções basais que apresentam duas direções de clivagem nítidas que fazem um 

ângulo quase reto. A augite ocorre em secções basais, onde é possível observar os 

dois sistemas de clivagem a 90º, e em secções alongadas. A maioria dos cristais 

apresentam-se sob a forma subédrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.46- Cristais de plagioclase e piroxenas nos espaços intergranulares (Nx). 

 

Os cristais de zircão ocorrem em geral com a forma muito bem definida, ou 

seja, com forma euédrica. É ainda possível observar minerais opacos dispersos na 

matriz e alguns carbonatos. Ocorre ainda vidro com desvitrificação. 

 

14. Japão B 

A textura microscópica desta rocha é caracterizada por apresentar os espaços 

entre plagioclases ocupados por cristais de outros minerais, sendo que algumas zonas 

é visível uma certa orientação dos minerais. Quanto ao grau de cristalinidade esta 

rocha apresenta-se como hipocristalina. Os minerais presentes nesta rocha ocorrem 

geralmente sob a forma de cristais subédricos. A rocha é constituída essencialmente 

por plagioclase e augite, como acessórios ocorrem opacos e ainda vidro com 

desvitrificação, sendo esta rocha classificada como basalto. 

A plagioclase apresenta-se sob a forma de cristais subédricos, com dimensão 

variável e apresenta zonamento composicional e maclas segundo as leis da albite. A 

plagioclase é classificada como andesina (An45). 

A augite ocorre sob a forma de cristais subédricos e anédricos a ocupar 

espaços entre as plagioclases (Fotografia 6.47). Por  vezes são visíveis secções 
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Fotografia 6.48- Fenocristais em matriz com vidro 

vulcânico (N//). 

 

basais, onde é possível observar os dois sistemas de clivagem a 90º, e secções 

alongadas.  

Ocorrem ainda minerais opacos entre os cristais de plagioclase e vidro a 

desvitrificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.47- Cristais de plagioclase, piroxenas e vidro vulcânico nos espaços intergranulares (Nx). 

 

15. Japão E 

A observação microscópica desta rocha permite classificar o grau de 

cristalinidade como hipocristalino e a textura como intergranular, onde os espaços 

entre plagioclases são ocupados por cristais de piroxenas. 

Esta rocha é constituída pelos minerais já referidos que são os essenciais, e 

ainda por olivina, opacos e hornblenda minerais acessórios, pelo que esta rocha é 

classificada como basalto. Os minerais ocorrem maioritariamente sob forma subédrica. 

A plagioclase ocorre como o mineral mais abundante na matriz apresentando-

se sob a forma de cristais subédricos, com dimensão variável, que apresentam maclas 

segundo a lei da albite. As plagioclases são classificadas como sendo andesina (An44). 

São visíveis plagioclases com zonamento 

composicional e com lamelas de 

deformação. 

A olivina ocorre de modo geral em 

cristais individuais subédricos. Exibem com 

muita frequência fraturas que lhe são 

características e são ainda visíveis alguns 

cristais com forma esqueléticas. 

As piroxenas apresentam-se sob a 

forma de fenocristais e microcristais na 

matriz. Por vezes, os cristais de piroxena 

evidenciam contornos muito irregulares 
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com interpenetrações com a matriz. A augite ocorre em secções basais onde é 

possível observar os dois sistemas de clivagem a 90º, e em secções alongadas. A 

maioria dos cristais apresentam-se sob a forma anédrica. A enstatite ocorre em cristais 

de tendência subédrica, sendo ainda visíveis alguns euédricos. A hiperstena 

apresenta-se sob a forma de cristais maioritariamente subédricos ocorrendo alguns 

com tendência euédrica. Observam-se algumas secções basais que apresentam duas 

direções de clivagem bem visíveis que fazem um ângulo quase reto.  

Os cristais de hornblenda e opacos ocorrem em geral com a forma subédrica 

na matriz, podendo observar-se aglomerados contendo estes dois minerais e 

plagioclase.

16.Japão C 

A observação microscópica desta rocha permite identificar a textura como 

sendo traquítica (Fotografia 6.49 e 6.50), ocorrendo orientação dos minerais. Em 

relação à cristalinidade é definida como hipocristalina. A rocha é constituída por 

bronzite e vidro vulcânico, sendo que os cristais apresentam na sua maioria uma 

forma euédrica, classificando-se como um andesito bronzitico. 

A bronzite ocorre nesta rocha sob a forma de cristais geralmente euédricos 

orientados numa matriz composta por vidro vulcânico. Esta é uma variedade de 

enstatite ferrífera que devido à alteração parcial adquiriu um bronze sub-metálico. 

Apresenta uma composição intermédia relativamente à enstatite (MgSiO3) e hiperstena 

((Fe, Mg)2Si2O6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.49- Textura traquítica (N//). Fotografia 6.50- Textura traquítica (Nx). 

 

17.Japão D 

A observação ao microscópio ótico revela uma rocha de textura traquítica 

(Fotografia 6.51 e 6.52), caracterizada em termos de grau de cristalinidade como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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hipocristalina. A rocha é constituída por bronzite e vidro vulcânico, pelo que se 

classifica como andesito bronzitico. Os cristais ocorrem em geral com uma forma 

euédrica. 

A bronzite ocorre nesta rocha de forma orientada na matriz, tendo os cristais 

formas euédricas. A matriz é composta por vidro vulcânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.51- Matriz vítrea com cristais de bronzite 

(N//). 

Fotografia 6.52- Textura traquítica (Nx). 

 

18. Islândia C 

A observação microscópica desta rocha permite classificar a textura como 

sendo porfirítica, ou seja uma textura caracterizada pela presença de cristais de 

maiores dimensões (fenocristais) dispersos na matriz. No que se refere ao grau de 

cristalinidade é classificada como holocristalina em algumas partes e como 

hipocristalina. Nesta rocha estão presentes quartzo e feldspato potássico como 

minerais essenciais e zircão, palagonite como minerais acessórios e ainda por vidro 

vulcânico desvitrificado, classificando-se esta rocha como um riolito. 

O quartzo ocorre nesta lâmina sob a forma de cristais subédricos e na forma de 

quartzo criptocristalino. Os cristais de quartzo apresentam extinção ondulante e são 

visíveis alguns com subgranulação. Em algumas zonas da lâmina é visível quartzo 

com textura granofírica que se caracteriza pela penetração de minerais de feldspato 

potássico e quartzo.  

O feldspato potássico nesta rocha é a ortoclase que ocorre em formas 

subédricas. 

Nesta rocha é ainda observável a presença de zircão de forma euédrica. 

Ocorre ainda vidro desvitrificado (Fotografia 6.53) e palagonite que existe 

geralmente a envolver outros minerais. 

 

 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.53- Vidro desvitrificado (N//). 

 

19.  Noruega A 

Esta rocha através da observação microscópica pode ser classificado quanto à 

textura como porfirítica, e apresenta-se como holocristalina no que diz respeito à 

cristalinidade. Os minerais essenciais presentes nesta rocha são o quartzo e feldspato 

potássico, ocorrendo minerais acessórios desde zircão, opacos, sericite, calcite e 

moscovite, tratando-se de um riolito. 

A matriz desta rocha é essencialmente composta por quartzo cripto e 

microcristalino (Fotografia 6.54 e 6.55), ocorrendo ainda agregados cristalinos 

equigranulares com os bordos suturados. É ainda possível observar fenocristais de 

quartzo dispersos na matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.54- Quartzo micro a criptocristalino na 

matriz (Nx). 

Fotografia 6.55- Quartzo criptocristalino na matriz e 

em fenocristais (Nx).  

 

O feldspato potássico ocorre neste riolito sob a forma de cristais euédricos e 

subédricos. Alguns apresentam a macla de Carlsbad. É possível ainda observar-se 
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Fotografia 6.56- Quartzo microcristalino (Nx). 

 

alguns cristais de microclina, com a macla em xadrez característica. São visíveis 

agregados de cristais contendo microclina e quartzo. 

Ocorrem nesta rocha cristais de zircão de forma euédrica  e opacos de forma 

anédrica. São ainda visíveis moscovites de tendência subédrica, que ocorrem entre os 

cristais de quartzo, dispersas na matriz. Por último são ainda observáveis cristais de 

sericite e calcite. 

 

20. Argentina C 

Esta rocha pode ser classificada quanto à textura como porfirítica, e apresenta-

se como hipocristalina  no que diz respeito à cristalinidade. Nesta rocha foi possível 

identificar quartzo, feldspato potássico como minerais essenciais e plagioclase, clorite, 

biotite e vidro vulcânico como minerais acessórios, classificando-se como um riolito. 

O quartzo apresenta-se sob a forma de cristais subédricos, ocorrendo alguns 

com tendência anédrica. Geralmente apresentam extinção paralela e ocorrem com 

subgranulação. É ainda possível observar a presença de quartzo micro a 

criptocristalino (Fotografia 6.56). 

Os cristais de plagioclase ocorrem 

maioritariamente de forma subédrica. 

Estes apresentam-se maclados segundo 

as leis da albite, sendo classificados 

como oligoclase (An12).   

O feldspato potássico (ortoclase) 

ocorre sob a forma de cristais subédricos, 

apresentando sericitização em alguns 

cristais. É possível observar alguns 

cristais com fracturação. 

Os filossilicatos como a biotite e a 

clorite apresentam forma em geral subédrica sendo visível em alguns minerais um 

arqueamento das clivagens.  

21. Singapura D 

A observação microscópica desta rocha permitiu classificá-la quanto à textura 

como porfirítica. No que se refere ao grau de cristalinidade é designada como  

holocristalina. A rocha apresenta os cristais maioritariamente subédricos. Nesta rocha 

estão presentes cristais essencialmente de quartzo e feldspato potássico ocorrendo 

minerais acessórios de plagioclase, zircão e clorite, pelo que esta rocha classifica-se 

como riolito. 
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O quartzo ocorre sob a forma de cristais subédricos ou sob a forma de quartzo 

cripto e microcristalino (Fotografia 6.57). É visível também a presença de agregados 

cristalinos inequigranulares com inclusões de clorite e quartzo com extinção ondulante 

com ângulo de 11º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.57- Quartzo microcristalino (Nx). Fotografia 6.58- Clorite vermicular (N//).  

 

O feldspato potássico (ortoclase) ocorre geralmente distribuído aleatoriamente 

na matriz e sob a forma de cristais subédricos. É visível em alguns dos cristais a 

presença da macla de Carlsbad. 

A plagioclase maclada segundo a lei da albite, classifica-se como albite (An9).  

Ocorrem ainda minerais lamelares subédricos de clorite e ainda clorite 

vermicular (Fotografia 6.58). É possível também observar alguns cristais de zircão de 

forma euédrica. 

 

22. Singapura E 

A observação microscópica desta lâmina permitiu determinar a textura desta 

rocha como sendo porfirítica e holocristalina no que diz respeito ao grau de 

cristalinidade. A rocha é composta por minerais essências, quartzo e feldspato 

potássico e por minerais acessórios plagioclase, esfena e clorite, classificando-se 

como riolito. 

O quartzo ocorre sob a forma de quartzo micro e criptocristalino (Fotografia 

6.60), ocorrendo ainda cristais de quartzo de forma subédrica dispersos na matriz e de 

bordos suturados. São ainda visíveis nesta amostra veios preenchidos por quartzo 

(Fotografia 6.59). 

O feldspato potássico (ortoclase) ocorre na forma de cristais subédricos de 

forma aleatória na matriz, em alguns é visível a presença de macla de Carlsbad. 
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Fotografia 6.61- Quartzo microcristalino (Nx). 

 

A plagioclase presente nesta rocha ocorre maioritariamente sob a forma de 

cristais subédricos onde é possível observar a macla polissintéctica. Estes cristais são 

classificados como oligoclase (An12) e albite (An3) por apresentarem diferentes 

tamanhos e características texturais distintas. Muitas das plagioclases mostram 

sericitização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.59- Veio preenchido por quartzo (Nx). Fotografia 6.60- Quartzo microcristalino e fenocristal 

de feldspato com fraturas e alguma alteração (Nx)

 

Ocorrem ainda cristais de esfena de forma euédrica e alguns de forma 

subédrica e cristais de clorite entre outros minerais de forma subédrica. 

 

23. Singapura F 

A textura microscópica desta rocha é porfirítica, sendo uma rocha 

holocristalina. Os cristais apresentam, com frequência, bordos irregulares. A rocha é 

constituída predominantemente por quartzo e feldspato potássico e por minerais 

acessórios de plagioclase e clorite, classificando-se como riolito. 

O quartzo ocorre na forma cripto e 

microcrislatina (Fotografia 6.61), 

formando mais de metade da matriz. 

Ocorrem ainda dispersos pela matriz 

cristais subédricos. 

O feldspato potássico (ortoclase) 

ocorre em cristais subédricos onde é 

visível por vezes macla de Carlsbad. 

Muitos destes cristais sofrem alteração 

para sericite - sericitização. 

A plagioclase nesta rocha esta 
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presente sob a forma de cristais subédricos onde são visíveis maclas segundo a lei da 

albite. É classificada como oligoclase (An12) e albite (An6), uma vez que apresentam 

distintas características texturais. Os cristais de plagioclase ocorrem frequentemente 

sericitizados. 

Nesta rocha observaram-se pequenos cristais lamelares de clorite. 

 

24.  Austrália A 

 A observação microscópica desta rocha permite classificar a textura como  

porfirítica, ou seja uma textura caracterizada pela presença de cristais de maiores 

dimensões (fenocristais) dispersos na matriz. A rocha é classificada como 

holocristalina no que diz respeito ao grau de cristalinidade. No que se refere aos 

cristais apresentam-se na  forma anédrica. Observa-se nesta rocha quartzo e 

feldspato potássico e ainda o mineral acessório epídoto, tratando-se de um riolito. 

A matriz desta rocha é composta por quartzo microcristalino e criptocristalino 

(Fotografia 6.62). Ocorrem ainda cristais de quartzo de forma anédrica dispersos na 

matriz. 

O feldspato potássico (ortoclase) 

ocorre nesta rocha em cristais subédricos a 

anédricos sendo visível em alguns dos 

cristais a macla de Carlsbad. Em alguns 

dos cristais nota-se alteração para sericite -  

sericitização. 

O epídoto ocorre sob a forma de 

cristais subédricos a anédricos, formando 

agregados policristalinos.  

 

 

25. Singapura C 

 A rocha classifica-se quanto ao grau de cristalinidade como holocristalina. Esta 

rocha é composta essencialmente por plagioclase e apresenta como minerais 

acessórios a clorite, calcite e opacos, tendo uma textura dolerítica, portanto, 

classificada como um “dolerito”. 

A plagioclase surge geralmente muito alterada, sendo pouco nítida a macla 

polissintéctica, não permitindo medir o ângulo de extinção. A preencher os espaços 

entre as plagioclases ocorrem cristais de clorite de pequenas dimensões e minerais 

opacos (Fotografia 6.63 e 6.64). 

Fotografia 6.62- Quartzo microcristalino (N//). 
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A calcite preenche veios que ocorrem ao longo da lâmina, e por vezes 

encontram-se alguns cristais dispersos na amostra.  

É ainda possível observar nesta rocha cristais de clorite de forma subédrica a 

anédrica que se distribuem aleatoriamente na rocha. Os opacos ocorrem a preencher 

espaços entre outros minerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.63-  Matriz com feldspato alterado e 

clorite (N//). 

Fotografia 6.64- Matriz com feldspato alterado e 

clorite (Nx).  

 

6.2.3.Gnaisses 

 

1. Virgínia A 

A rocha apresenta uma textura granolepidoblástica. Em relação à forma dos 

minerais é classificado como hipidiomórfico por apresentar cristais essencialmente 

subédricos. 

Esta rocha é composta essencialmente por feldspato potássico, plagioclase e 

quartzo, e apresenta como minerais acessórios, biotite, clorite, silimanite, epídoto, 

moscovite, esfena, apatite, calcite, zircão e cordierite, classificando-se como um 

gnaisse. 

O quartzo apresenta-se sob a forma de cristais subédricos onde é possível 

observar extinção ondulante com cerca de 24º (Fotografia 6.65). Os bordos destes 

cristais são em geral suturados e é ainda possível observar inclusões de clorite. 

O feldspato potássico (ortoclase) apresenta macla de Carlsbad visível. Os 

cristais apresentam em geral forma subédrica. A observação microscópica possibilita 

ver a alteração do feldspato, que se encontra sericitizado, sendo ainda observável a 

presença de pertites e pequenas inclusões de micas. São visíveis mirmequites em 

alguns dos cristais (Fotografia 6.66). 
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A plagioclase ocorre sob a forma de cristais subédricos onde são visíveis 

maclas segundo as leis da albite. Estas plagioclases são classificadas como albite 

(An2). Os cristais de plagioclase mostram por vezes alguma alteração para sericite – 

sericitização. 

Os filossilicatos presentes neste gnaisse são clorite, moscovite e biotite. A 

clorite lamelar ocorre sob a forma de cristais subédricos e por vezes em aglomerados 

com moscovite. Observam-se inclusões de opacos e apatite. A moscovite lamelar 

ocorre sob a forma subédrica em agregados de minerais micáceos, de quartzo e 

feldspato. A biotite ocorre na sua maioria sob a forma lamelar, sendo também visíveis 

algumas na secção basal. Estes minerais apresentam-se como cristais subédricos e 

com algumas inclusões de zircão e apatite. 

A silimanite ocorre em geral associada aos feldspatos e ao quartzo, ocorrendo 

na forma fibrosa. Existem ainda minerais de epídoto de forma subédrica, esfena de 

forma euédrica e subédrica e alguma calcite e cordierite dispersas na matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.65-  Quartzo com extinção ondulante  e 

bordos suturados (Nx). 

Fotografia 6.66- Mirmequite (Nx).  

 

2. Virgínia B 

A rocha observada apresenta uma textura granolepidoblástica onde ocorre uma 

orientação preferencial dos minerais. No que se refere à forma dos minerais a textura 

é classificada como hipidiomórfica por apresentar cristais essencialmente subédricos. 

É composta essencialmente por feldspato potássico, plagioclase e quartzo, e 

apresenta como minerais acessórios biotite, silimanite, epídoto, moscovite, esfena e 

apatite, pelo que se trata de um gnaisse. 

O feldspato potássico (ortoclase) com macla de Carlsbad visível em alguns 

cristais apresenta-se com forma subédrica. Observa-se alteração dos feldspatos, que 

se encontram sericitizados, sendo ainda observável a presença de pertites. É visível 
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no feldspato potássico textura micrográfica em que o aspeto é semelhante aos 

carateres cuneiformes. 

A plagioclase ocorre sob a forma de cristais subédricos onde são visíveis 

maclas segundo a lei da albite ou albite-Carlsbad, muitas vezes deformadas. São 

classificadas como oligoclase (An12). Os cristais de plagioclase aparecem por vezes 

com alguma alteração para sericite – sericitização. A macla polissintéctica ocorre em 

algumas situações deformada, notando-se um arqueamento ou uma espécie de kinks.  

O quartzo apresenta-se sob a forma de cristais subédricos onde é possível 

observar extinção ondulante e bandas de deformação (Fotografia 6.67) e os bordos 

em geral são suturados. Ocorre ainda subgranulação do quartzo (Fotografia 6.68). 

A biotite ocorre sob a forma lamelar e sem orientação apresentando-se como 

cristais subédricos. 

A silimanite ocorre em geral inclusa em cristais de feldspato e quartzo, 

ocorrendo na forma fibrosa. Ocorre esfena de forma euédrica e moscovite de forma 

subédrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.67-  Quartzo com bandas de deformação 

(Nx). 

 

Fotografia 6.68- Quartzo com subgranulação e 

quartzo microcristalino nos bordos dos blastos mais 

desenvolvidos (Nx). 

 

3. Suíça A 

A análise microscópica da lâmina delgada permitiu identificar a textura como 

sendo granolepidoblástica, por apresentar cristais lamelares orientados a limitar 

cristais sem orientação. No que diz respeito à forma dos cristais a rocha é classificada 

como sendo hipidiomórfica por os cristais serem maioritariamente subédricos. 

Esta rocha é composta essencialmente por feldspato potássico e quartzo, e por 

clorite, moscovite, biotite, sericite, zircão, apatite, silimanite, epídoto e granada como 

minerais acessórios pelo que a rocha é classificada como gnaisse, nota-se ainda 

bandado gnáissico típico destas rochas. 
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O feldspato potássico (ortoclase) ocorre neste gnaisse em cristais com 

tendência subédrica onde são visíveis cristais macla de Carlsbad e sericitização. 

O quartzo que ocorre neste gnaisse apresenta-se sob a forma de cristais 

subédricos com os bordos em geral suturados. Alguns cristais ocorrem com extinção 

ondulante, sendo ainda visível bandas de deformação (Fotografia 6.69). Ocorre 

frequentemente quartzo com subgranulação e com inclusões de silimanite e apatite e 

ainda quartzo com recristalização dinâmica (Fotografia 6.70). 

Nesta rocha observa-se clorite, moscovite e biotite. A moscovite ocorre de 

forma orientada delimitando quartzo com subgranulação, e como inclusão em algumas 

zonas. É possível observar moscovite com arqueamento e alguma com uma tendência 

de formação de kinks. Por vezes, ocorrem em cristais de grandes dimensões 

entrecruzados com outros de dimensões mais pequenas. A clorite de forma lamelar 

ocorre, por vezes, em agregados de cristais subédricos com orientação aleatória e 

com alguma moscovite e biotite. Por último, a biotite ocorre sob forma de cristais 

subédricos lamelares com halos pleocróicos característicos, com inclusões de zircão e 

apatite, e cloritizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.69-  Quartzo com subgranulação e 

bandas de deformação (Nx). 

Fotografia 6.70- Quartzo com recristalização 

dinâmica  (Nx).

 
São ainda observados nesta amostra cristais de sericite que ocorrem nas 

zonas onde existe quartzo e ainda cristais subédricos de epídoto e granadas 

subédricas e euédricas.  

 

4. Suíça B 

A rocha apresenta uma textura granolepidoblástica, por apresentar micas 

orientadas a limitar minerais sem orientação, como o quartzo. No que diz respeito à 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

100 

 

 

forma dos cristais a rocha é classificada como hipidiomórfica, por os cristais serem 

maioritariamente subédricos. 

Esta rocha é constituída por feldspato potássico e quartzo como minerais 

essenciais e silimanite, moscovite, zircão, granada, biotite, apatite e clorite como 

minerais acessórios, pelo que se trata de um gnaisse com bandado gnáissico. 

O feldspato potássico (ortoclase) ocorre neste gnaisse em cristais com 

tendência subédrica onde são visíveis cristais macla de Carlsbad e sericitização. 

O quartzo ocorre nesta rocha em cristais subédricos que apresentam os bordos 

suturados. É comum observar-se quartzo com subgranulação (Fotografia 6.71 e 6.72), 

ocorrendo algum com uma determinada orientação preferencial. Alguns cristais de 

quartzo contêm inclusões de zircão. 

Ocorrem neste gnaisse com frequência filossilicatos orientados desde a clorite, 

moscovite e biotite. A moscovite lamelar encontra-se nesta rocha orientada 

contornando cristais de quartzo. Ocorre sob forma de cristais subédricos e em alguns 

casos encurvada. A clorite de forma lamelar ocorre em cristais subédricos sendo 

visíveis kinks em alguns dos cristais. A biotite ocorre sob forma de cristais subédricos 

na matriz. Ocorre com hábito lamelar e planar, sendo maioritariamente planar. 

São observados neste gnaisse cristais de silimanites de forma subédrica e com 

hábito prismático e granadas de forma subédrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.71-  Quartzo com orientação preferencial 

e subgranulação (Nx). 

 

 

Fotografia 6.72- Quartzo com subgranulação 

contornado por micas (Nx). 

 
5. Suíça C 

 
A análise microscópica desta rocha, permitiu identificar a textura como sendo 

granolepidoblástica, por apresentar minerais lamelares orientados a limitar minerais 

sem orientação. Em relação à forma dos cristais a rocha é classificada como sendo 

hipidiomórfica por os cristais serem maioritariamente subédricos. 
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Esta rocha é composta por feldspato potássico, plagioclase e quartzo como 

minerais principais, e clorite, moscovite, biotite, sericite, silimanite e apatite como 

minerais acessórios tratando-se de um gnaisse com bandado gnaissico.  

O feldspato potássico (ortoclase) ocorre neste gnaisse em cristais com 

tendência subédrica onde são visíveis cristais macla de Carlsbad e sericitização. 

A plagioclase ocorre sob a forma de cristais subédricos, com dimensão 

variável. Apresenta cristais com diferentes tamanhos com maclas segundo as leis da 

albite, que são classificados como oligoclase (An11) e albite (An2). É comum observar a 

alteração destes minerais para sericite – sericitização. 

O quartzo apresenta-se sob forma de cristais subédricos com os bordos em 

geral suturados, ocorrendo alguns com os bordos serrilhados. São visíveis alguns 

cristais com extinção ondulante (Fotografia 6.74). Ocorre frequentemente quartzo com 

subgranulação e estirado (Fotografia 6.73). 

A moscovite ocorre neste gnaisse de forma orientada a delimitar quartzo com 

subgranulação e ocupando espaços entre minerais. 

A clorite de forma lamelar ocorre em cristais subédricos com orientação. Os 

cristais apresentam vários tamanhos e algum arqueamento das clivagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.73-  Feldspato potássico com pertites e 

quartzo com subgranulação(Nx). 

 

Fotografia 6.74- Quartzo com extinção ondulante e 

filossilicatos com clivagens arqueadas(Nx). 

 

A biotite ocorre sob a forma de cristais subédricos lamelares onde são visíveis 

alguns dos cristais com arqueamento das clivagens. 

É ainda observada nesta amostra sericite que ocorre nas zonas onde existe 

quartzo e ainda cristais subédricos de silimanite. 
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6. Suíça D 

A rocha apresenta uma textura granoblástica em que os minerais não 

apresentam uma orientação preferencial. Quanto à forma dos cristais esta rocha é 

classificada como hipidiomórfica por a maioria dos seus cristais serem subédricos. 

Esta rocha é composta por feldspato potássico, quartzo e plagioclase, silimanite, 

biotite, clorite, diópsido, epídoto, zircão e moscovite como minerais acessórios, pelo 

que se trata de um gnaisse com bandado gnaissico. 

O feldspato potássico (ortoclase) desta rocha apresenta-se com macla de 

Carlsbad em alguns dos cristais, são visíveis pertites e sericitização da maioria dos 

cristais. 

O quartzo ocorre nesta rocha em cristais subédricos que exibem extinção 

ondulante. Os bordos dos cristais de quartzo ocorrem suturados e ondulados. São 

visíveis agregados policristalinos e com subgranulação (Fotografia 6.75). É ainda 

possível observar-se a presença de quartzo microcristalino e criptocristalino 

(Fotografia 6.76). 

A plagioclase apresenta forma subédrica e maclas segundo as leis da albite, 

classificando-se como albite (An3). A plagioclase ocorre geralmente sericitizada.  

A biotite ocorre nesta rocha com hábito lamelar e em secções basais em 

cristais subédricos, ocorrendo alguma cloritização. Este cristais seguem muitas vezes 

o contorno de outros cristais, ocorrendo arqueamento das clivagens. O mesmo 

acontece com os cristais de moscovite que se encontram muitas vezes com 

arqueamento das clivagens. Este cristais ocorrem em cristais subédricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6.75-  Quartzo com subgranulação(Nx). 

 

 

Fotografia 6.76- Quartzo criptocristalino (Nx). 

A clorite ocorre neste gnaisse em cristais subédricos de hábito lamelar 

dispersos na matriz. É ainda visível nesta rocha a presença de silimanite como 
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inclusão em cristais de feldspato. Os cristais de epídoto e diópsido ocorrem com forma 

em geral subédrica dispersa na matriz. 
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6.3. Análise e discussão de resultados 
 
 

O estudo petrográfico efetuado permitiu identificar as formas de sílica 

potencialmente reativas e os minerais potencialmente fornecedores de álcalis 

presentes em cada amostra analisada. A análise efetuada seguiu as indicações das 

especificações LNEC E415-1993, LNEC E461-2007 e recomendação RILEM AAR-1, 

2003. 

Na tabela 6.3 estão identificados os tipos de rochas observadas em cada uma 

das amostras.  

Tabela 6.3: Amostras observadas e tipo de rocha identificado 

Amostra 
Tipo de rocha 

 

 
Régua D 

 
granito 

 
Picote A 

 
granito 

 
Picote B 

 
granito 

 
Picote C 

 
granito 

 
Miranda A 

 
granito 

 
Miranda B 

 
granito 

 
Espanha A 

 
granito 

 
África do Sul A 

 
granito 

 
Singapura A 

 
granito 

 
Alemanha A 

 
granodiorito 

 
Alemanha B 

 
granodiorito 

 
Alemanha C 

 
granodiorito 

 
Alemanha D 

 
granodiorito 

 
Singapura B 

 
granodiorito 

 
Islândia A 

 
basalto 

 
Islândia B 

 
basalto 

 
Islândia D 

 

 
basalto 
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Islândia E 

 
basalto 

 
Islândia F 

 
basalto 

 
Islândia G 

 
basalto 

 
Argentina A 

 
basalto 

 
Argentina B 

 
basalto 

 
Turquia A 

 
basalto 

 
Turquia B 

 
basalto 

 
Turquia C 

 
basalto 

 
China A 

 
basalto 

 
Japão A 

 
basalto 

 
Japão B 

 
basalto 

 
Japão E 

 
basalto 

 
Islândia C 

 
riolito 

 
Noruega A 

 
riolito 

 
Argentina C 

 
riolito 

 
Singapura D 

 
riolito 

 
Singapura E 

 
riolito 

 
Singapura F 

 
riolito 

 
Austrália A 

 
riolito 

 
Japão C 

 
andesito 

 
Japão D 

 
andesito 

 
Singapura C 

 
dolerito 

 
Virgínia A 

 
gnaisse 

 
Virgínia B 

 
gnaisse 

 
Suíça A 

 

 
gnaisse 
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Suíça B 

 
gnaisse 

 
Suíça C 

 
gnaisse 

 
Suíça D 

 
gnaisse 

 

As rochas identificadas como granodioritos (tabela 6.4) apresentam na sua 

constituição ortoclase, microclina, micas e oligoclase, que são minerais potencialmente 

fornecedores de álcalis segundo especificação LNEC E 415-1993. 

Em relação às formas de sílica potencialmente reativas, os granodioritos 

apresentam quartzo deformado com extinção ondulante, quartzo com subgranulação 

com bordos suturados, quartzo criptocristalino, quartzo microcristalino e mirmequites. 

Neste contexto, estas rochas, contêm componentes potencialmente reativos e são 

consideradas rochas potencialmente reativas (classe II) segundo RILEM AAR-1, 2003 

e também LNEC E461, 2007. 

 

Tabela 6.4: Reatividade dos granodioritos analisados. 

Lâmina 
Potencialmente 

Reativa 
Formas de sílica potencialmente 

reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 
Alemanha A 

 
 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação e quartzo 

criptocristalino. 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K) e  
oligoclase (Na). 

 
Alemanha B 

 
 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação e quartzo 

criptocristalino. 

Ortoclase (K),  micas (K) 
e  oligoclase (Na). 

 
Alemanha C 

 
 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação. 

Ortoclase (K), micas (K) 
e oligoclase (Na). 

 
Alemanha D 

 
 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação, quartzo 

microcristalino e mirmequites. 

Ortoclase (K), micas (K) 
e oligoclase (Na). 

 
Singapura B 

 

√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e 

mirmequites. 

Ortoclase (K), micas (K) 
e oligoclase (Na). 

√- Sim    ×- Não 
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Segundo a especificação LNEC E 415-1993 as rochas identificadas como 

granitos (tabela 6.5) contêm minerais potencialmente fornecedores de álcalis: 

ortoclase, microclina, albite, oligoclase e micas.  

No que se refere aos componentes potencialmente reativas, ocorre nos 

granitos quartzo deformado com extinção ondulante, quartzo com bordos suturados, 

com subgranulação, quartzo criptocristalino e mirmequites. De referir que todos os 

granitos analisados são classificados como potencialmente reativas, pois todos 

apresentam componentes potencialmente reativas. 

De acordo com as Especificações LNEC E 461, 2007, a análise petrográfica 

dos granitos deve ser complementada com ensaios de laboratório em prisma de betão, 

ou seja, os granitos devem ser considerados classe II. No entanto, segundo as 

recomendações RILEM AAR-1, 2003, os granitos Régua B, Picote C e África do Sul A  

não são considerados potencialmente reativas, ou seja, será classificado como classe 

I, uma vez que a extinção ondulante não é, segundo esta recomendação, só por si 

considerada indício de reatividade. 

 
Tabela 6.5: Reatividade dos granitos analisados. 

Lâmina 
 

Potencialmente 
Reativa 

Formas de sílica potencialmente 
reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 
Régua A 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação. 

 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), albite 

(Na) e oligoclase (Na). 

 
Régua B 

 
x 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante. 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), albite 

(Na) e oligoclase (Na). 
 

 
Régua C 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante, 

mirmequites. 

Ortoclase (K), micas (K), 
albite (Na) e oligoclase 

(Na). 
 

 
Régua D 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação. 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), e albite 

(Na). 

 
Picote A 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante, 

mirmequites. 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), albite 

(Na) e oligoclase (Na). 
 

 
Picote B 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante, 

mirmequites. 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), albite 

(Na) e oligoclase (Na). 
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Picote C 

 
x 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante. 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), e albite 

(Na). 

 
Miranda A 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante, 

mirmequites. 
 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), albite 

(Na) e oligoclase (Na). 

 
Miranda B 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante, 

mirmequites. 
 

Ortoclase (K), microclina 
(K), micas (K), albite 

(Na) e oligoclase (Na). 

 
Espanha A 

 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante, 

mirmequites. 

Ortoclase (K), micas (K) 
e  albite (Na) . 

 
África do Sul 

A 

 
x 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante. 

Ortoclase (K), micas (K), 
albite (Na) e oligoclase 

(Na). 

 Singapura A 
 
 
√ 

Quartzo deformado com 
extinção ondulante e bordos 

suturados, quartzo com 
subgranulação e quartzo 

criptocristalino. 

Ortoclase (K), micas (K), 
albite (Na) e oligoclase 

(Na). 

 
As rochas identificadas como riolitos (tabela 6.6) apresentam na sua 

constituição minerais como ortoclase, microclina, micas, albite e oligoclase que são 

referidos na especificação LNEC E 415-1993 como sendo minerais potencialmente 

fornecedores de álcalis. Do ponto de vista da reatividade, estas rochas apresentam-se 

como potencialmente reativas porque contêm quartzo deformado com extinção 

ondulante, quartzo com bordos suturados, com subgranulação, quartzo criptocristalino 

e microcristalino e vidro vulcânico que são considerados potencialmente reativas. 

Neste contexto, estas rochas, contêm componentes potencialmente reativas e são 

consideradas rochas potencialmente reativas (classe II). 

 
Tabela 6.6: Reatividade dos riolitos analisados. 

Lâmina 
 

Potencialmente 
Reativa 

Formas de sílica potencialmente 
reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 

Islândia C 

 

√ 

Quartzo deformado com 

extinção ondulante, quartzo com 

subgranulação, quartzo 

criptocristalino e vidro vulcânico. 

Ortoclase (K). 

Noruega A 
 

√ 

Quartzo criptocristalino, quartzo 

microcristalino e vidro vulcânico. 

Ortoclase (K) e 

microclina (K). 

Argentina C 
 

√ 

Quartzo com subgranulação, 

quartzo microcristalino. 

Ortoclase (K), micas (K) 

e oligoclase (Na). 

 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

109 

 

 

Singapura D 
 

√ 

Quartzo deformado com 

extinção ondulante, quartzo 

criptocristalino e quartzo 

microcristalino. 

 

Ortoclase (K) e 

albite(Na). 

Singapura E 
 

√ 

Quartzo criptocristalino e 

quartzo microcristalino. 

Ortoclase (K), oligoclase 

(Na) e albite(Na). 

Singapura F 
 

√ 

Quartzo criptocristalino e 

quartzo microcristalino. 

Ortoclase (K), oligoclase 

(Na) e albite(Na). 

Austrália A 
 

√ 

Quartzo criptocristalino e 

quartzo microcristalino 
Ortoclase (K). 

 

As rochas identificadas como basaltos (tabela 6.7) apresentam-se como rochas 

potencialmente reativas (classe II) que ostentam na sua constituição vidro vulcânico e 

palagonite, materiais considerados como potencialmente reativas. No que se refere 

aos minerais potencialmente fornecedores de álcalis apenas uma das amostras 

apresenta sanidina, nas restantes não ocorrem minerais fornecedores de álcalis, 

segundo a especificação LNEC E 415-1993. 

 
Tabela 6.7: Reatividade dos basaltos analisados. 

Lâmina 
 

Potencialmente 
Reativa 

Formas de sílica potencialmente 
reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 
Islândia A 

 
√ 

 
Vidro vulcânico e palagonite. 

 

× 
 

Islândia B 
 
√ 

 
Vidro vulcânico e palagonite. 

 

× 
 

Islândia D 
 
√ 

 
Vidro vulcânico e palagonite. 

 

× 
 

Islândia E 
 
√ 

 
Vidro vulcânico e palagonite. 

 

× 
 

Islândia F 
 
√ 

 
Vidro vulcânico e palagonite. 

 

× 
 

Islândia G 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Argentina A 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Argentina B 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Turquia A 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Turquia B 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Turquia C 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

Sanidina (K). 
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China A 

 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Japão A 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Japão B 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Japão E 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Os andesitos bronzíticos (tabela 6.8) apresentam uma matriz 

predominantemente constituída por vidro vulcânico, sendo por isso considerados 

potencialmente reativas (classe II). 

 

Tabela 6.8: Reatividade dos andesitos analisados. 

Lâmina 
 

Potencialmente 
Reativa 

Formas de sílica potencialmente 
reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 
Japão C 

 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

Japão D 
 
√ 

 
Vidro vulcânico. 

 

× 
 

O dolerito identificado (Tabela 6.9) neste trabalho apresenta-se como uma 

rocha não reativa, uma vez que na sua constituição não ocorrem minerais suscetíveis 

para a ocorrência de reações álcalis-silica.  

 

Tabela 6.9: Reatividade do dolerito analisado. 

Lâmina 
 

Potencialmente 
Reativa 

Formas de sílica potencialmente 
reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 
Singapura C 

 

× 
 

× 
 

× 
 

Por último, os gnaisses (tabela 6.10) analisados ostentam minerais que são 

classificados como potencialmente fornecedores de álcalis segundo as especificações 

LNEC E 415-1993, como a ortoclase, micas, albite e oligoclase. 

Em relação à reatividade todos os gnaisses são classificados como 

potencialmente reativas (classe II), uma vez que, na sua constituição ocorre material 

considerado potencialmente reativa como o quartzo deformado com extinção 

ondulante, quartzo com bordos suturados, com subgranulação, quartzo criptocristalino 

e microcristalino. 
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Tabela 6.10: Reatividade dos gnaisses analisados. 

Lâmina 
 

Potencialmente 
Reativa 

Formas de sílica potencialmente 
reativa 

Minerais 
potencialmente 

fornecedores de álcalis 

 

Virgínia A 

 

√ 

Quartzo deformado com extinção 

ondulante. 

Ortoclase (K), micas (K) e 

albite (Na). 

 

Virgínia B 

 

√ 

Quartzo deformado com extinção 

ondulante e quartzo com 

subgranulação. 

Ortoclase (K), micas (K) e 

oligoclase (Na). 

 

Suíça A 

 

√ 

Quartzo deformado com extinção 

ondulante e bordos suturados, 

quartzo com subgranulação. 

 

Micas (K). 

 

Suíça B 

 

√ 

Quartzo com subgranulação e 

bordos suturados. 

Micas (K). 

 

Suíça C 

 

√ 

Quartzo deformado com extinção 

ondulante com bordos suturados 

e  quartzo com subgranulação. 

Ortoclase (K), micas (K), 

albite (Na) e oligoclase 

(Na). 

 

Suíça D 

 

 

√ 

Quartzo deformado com extinção 

ondulante e bordos suturados, 

quartzo com subgranulação, 

quartzo criptocristalino e quartzo 

microcristalino 

Ortoclase (K), micas (K) e 

albite (Na). 
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Capítulo 7.  

Considerações finais 
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7.1. Considerações finais  

No presente trabalho procurou fazer-se uma análise das características dos 

agregados que podem influenciar o comportamento do betão com base no estado 

atual do conhecimento sobre as reações álcalis-agregado.  

Procurou-se sublinhar o papel da petrografia na caracterização dos agregados, 

em especial na identificação de materiais suscetíveis a provocar reações álcalis-

agregado. 

Fez-se, de seguida, uma referência às rochas ígneas não deformadas e 

deformadas com a respetiva classificação e às texturas que podem ocorrer nestas 

rochas. 

Este trabalho visou identificar agregados para betão, ígneos não deformados e 

deformados, provenientes de vários países e considerados potencialmente reativos 

quer em resultado do seu comportamento em obra quer em ensaios de laboratório. 

Foram selecionadas quarenta e oito amostras de catorze países diferentes, tendo sido 

analisados granitos, granodioritos, basaltos, riolitos, andesitos bronziticos, doleritos e 

gnaisses.   

O trabalho laboratorial incidiu sobre a análise petrográfica, por constituir o 

primeiro método a ser utilizado na caracterização de um agregado para betão, quanto 

à reatividade potencial ao álcalis, de acordo com o estabelecido nas normas nacionais 

e internacionais em vigor. A análise petrográfica é, talvez, aquela que apresenta uma 

razão benefício/custo mais elevada uma vez que permite, de forma rápida, uma 

análise mineralógica e textural da rocha. No entanto, apresenta limitações, uma vez 

que depende da experiência do petrógrafo, por vezes existem dificuldades na 

identificação de alguns minerais e não fornece informação sobre a possível  

expansibilidade do betão. 

Atendendo à bibliografia disponível sobre as rochas ígneas não deformadas e 

deformadas, o estudo petrográfico teve como principal objetivo, para além da 

identificação mineralógica e textural, detetar e identificar possíveis formas de sílica 

considerada reativas e minerais potencialmente fornecedores de álcalis. 

O estudo petrográfico efetuado às amostras de granito permitiu identificar 

quartzo deformado com extinção ondulante, quartzo com bordos suturados, com 

subgranulação, quartzo criptocristalino e mirmequites que são classificados segundo 

as especificações e normas utilizadas como formas potencialmente reativas. No 

entanto, estas rochas são problemáticas quando apresentam apenas quartzo com 

extinção ondulante, uma vez que esta caraterística não é aceite universalmente como 

indicativa de reatividade potencial. Os granodioritos apresentam quartzo deformado 
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com extinção ondulante, quartzo com subgranulação com bordos suturados, quartzo 

criptocristalino, quartzo microcristalino e mirmequites na sua constituição. No entanto, 

no que se refere à extinção ondulante dos cristais de quartzo, não é referido nas 

normas um ângulo mínimo a partir do qual cristais devem ser considerados 

potencialmente reativos. Os valores mais referidos na literatura encontram-se entre 15 

e 25º, não sendo, no entanto, reconhecidos pelas normas. De referir que na literatura 

as mirmequites são consideradas como potencialmente reativas devido à sua baixa 

cristalinidade e instabilidade. 

No que aos basaltos diz respeito, identificou-se de um modo geral vidro 

vulcânico e palagonite, que segundo as normas nacionais e internacionais são formas 

potencialmente reativas. Nos andesitos bronziticos ocorre também vidro vulcânico que 

tal como já foi referido é considerado uma forma potencialmente reativa. 

A análise dos riolitos permitiu identificar nestas rochas quartzo deformado com 

extinção ondulante, quartzo com subgranulação com bordos suturados, quartzo 

criptocristalino, quartzo microcristalino e vidro vulcânico, que são formas referidas nas 

normas utilizadas como potencialmente reativas.  

Na literatura, a presença de vidro vulcânico na matriz é referida como um 

indício de reatividade potencial, principalmente se este se encontrar em grande 

quantidade e se tiver composição riolitica, o que lhe confere alta reatividade. Em 

futuras abordagens, deverá ser feito o esclarecimento da composição deste vidro, para 

assim chegar a uma conclusão mais concreta. 

Em relação aos gnaisses, o estudo petrográfico permitiu identificar quartzo 

deformado com extinção ondulante, quartzo com subgranulação com bordos 

suturados, quartzo criptocristalino e microcristalino que são classificados como formas 

potencialmente reativas segundo as normas nacionais e internacionais. Segundo a 

literatura o ângulo de extinção ondulante em rochas que sofreram metamorfismo e 

deformação, pode ser um indicador de reatividade, uma vez que a extinção fortemente 

ondulante está quase sempre associada à existência de quartzo microcristalino. 

Constata-se que de todas as amostras analisadas apenas uma não é 

considerada reativa, o dolerito que não apresenta na sua constituição nenhuma forma 

considerada potencialmente reativa pelas normas. 

Posto isto, é possível fazer um escalonamento desde o grupo de rochas 

considerado potencialmente mais reactivas para o menos reactivo. No que às rochas 

plutónicas diz respeito os granodioritos são considerados potencialmente mais 

reactivos do que os granitos por apresentarem deformação mais intensa. Realce-se o 

fato de a Especificação LNEC E 461, 2007 ser bastante conservativa quanto aos 

granitos, exigindo sempre a realização de ensaios de laboratório adicionais para a 



FCUP 
Caraterização petrográfica de agregados ígneos para betão 

116 

 

 

caracterização da reatividade potencial. Em relação às rochas vulcânicas os riolitos 

são considerados mais reactivos que os basaltos e os andesitos, por apresentarem 

uma maior percentagem de sílica na sua constituição predomimantemente sob a forma 

criptocristalina. Os gnaisses são provavelmente o tipo de rocha considerado 

potencialmente mais reativo, por apresentar elevado grau de deformaçãoque se reflete 

nos cristais de quartzo estirados, com lamelas de deformação e, frequentemente, 

subgranulação. 

De referir ainda que as rochas plutónicas (granitos e granodioritos) apresentam 

na sua totalidade minerais potencialmente fornecedores de álcalis, e que nas rochas 

vulcânicas apenas os riolitos e o basalto Turquia C tem na sua constituição feldspatos 

alcalinos. Em relação aos gnaisses todos eles apresentam minerais potencialmente 

fornecedores de álcalis. Os minerais identificados nas rochas estudadas e que podem 

fornecer álcalis são a sanidina, a ortoclase, a microclina, a albite, a oligoclase e as 

micas. 
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Anexo A  

 

 



 
Mineral 

 
 

Cor Extinção Birrefringência Sinal óptico 

 
Quartzo 

 
Incolor 

Uniforme ou ondulante 
(quando a rocha foi sujeita 

a esforços tectónicos) 

Baixa (0.009); cores de polarização: 
cinzentos e brancos de 1ª ordem 

Uniaxial positivo 

 
Ortoclase* 

 
Incolor Paralela à clivagem 

 
Baixa 

 
Biaxial negativo 

 
Microclina 

 
Incolor Oblíqua (5 a 15º) Baixa (0.006-0.010) Biaxial negativo 

 
Sanidina* 

 
Incolor 

 
Obliqua (0º a 9º) 

 
Baixa (0.006-0.008) Biaxial negativo 

 
Plagioclase 

 
Incolor 

Oblíqua, varia de acordo 
com o tipo de plagioclase 

Baixa Biaxial positivo 

 
Hiperstena 

 

Esverdeada ou 
rosada 

Paralela  
Baixa (0.010-0.016), cinzentos e 

amarelos de 1ª ordem 
Biaxial negativo 

 
Enstatite  

 
Incolor Paralela Baixa (0.008-0.009) Biaxial positivo 

 
Bronzite 

 
 

Incolor  Paralela  Baixa Biaxial negativo 

Anexo A: Principais características ópticas dos minerais analisados. 



 
Augite 

 

Incolor, tons de 
castanho ou verde 

Oblíqua (36 a 45º) Moderada a alta (0.018-0.033) Biaxial positivo 

 
Pigeonite 

 
Incolor  Oblíqua (22 a 45º) Moderada (0.021-0.033) Biaxial positivo 

 
Hornblenda 

 
Verde ou castanha Oblíqua (10 a 27º) Moderada (0.019-0.026) Biaxial negativo 

 
Biotite 

 

Vários tons de 
castanho, verde, 

amarelo e vermelho 

Paralela à direcção de 
clivagem 

Alta (0.033-0.059) Biaxial negativo 

 
Moscovite 

 
Incolor 

Paralela à direcção de 
clivagem 

Alta (0.037-0.041), cores de 
polarização de 2ª ordem 

Biaxial negativo 

 
Clorite 

 
Vários tons de verde Oblíqua (0 a 9º) 

Baixa (0.02), pode apresentar cores 
de interferência anômalas, com 

matizes azuis, não observadas na 
carta de cores. 

Biaxial negativo 

 
Apatite 

 
Incolor  Paralela  

Baixa (0.003 a 0.004), cinzentos de 1ª 
ordem 

Uniaxial negativo 

 
Zircão 

 
Incolor  Paralela  Muito alta (0.060-0.062) Uniaxial positivo 

 
Rútilo 

 
Amarelado Paralela  Extrema (0.286-0.287) Uniaxial positivo 

 
Silimanite 

 
 

Incolor  

 
Reta nas secções 

alongadas, simétrica na 
secção basal 

 

Moderada (0.020-0.023) Biaxial positivo 



 * A Sanidina pode ser diferenciada da ortoclase pelo ângulo 2V  

 

 
Epídoto 

 

Incolor a tons de 
verde, rosa e 

amarelo 
Paralela  

Moderada a alta (0.014-0.045), core 
de polarização de 2ª ordem 

Biaxial negativo 

 
Calcite 

 
Incolor  

Simétrica às direcções de 
clivagem 

Extrema (0.172) Uniaxial negativo  

 
Alanite 

 
Castanho  Paralela Alta (0.01-0.03) Biaxial Negativo 

 
Esfena 

 
Incolor  

As secções rômbicas têm 
extinção simétrica  

Muito elevada(0.092-0141), cores de 
polarização muito esbatidas 

Biaxial positivo 

 
Olivina 

 
Incolor  Paralela 

Alta (0.037-0.041), cores de 
polarização de 2ª ordem 

Biaxial positivo ou negativo 

 
Esmectite 

 

Amarela ou 
esverdeada 

Oblíqua  Alta (0.040) Biaxial negativo 

 
Cordierite 

 

Incolor, amarela ou 
cinza 

Paralela  
Baixa (0.007-0.011), cores de 

polarização de 1ª ordem, amarelos a 
brancos 

Biaxial positivo ou negativo 

 
Granada 

 

Incolor, rosa, 
castanha, verde 

pálido 
Ausente, mineral isotrópico Nula, mineral isotrópico  Mineral isotrópico  


