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Resumo: O Granito Paleoproterozoico Bannach pertence à Suite Jamon, Domínio Rio Maria, porção sul da 

Província Carajás. Estudos geológicos apontam que a textura e a composição das diferentes fácies deste granito 

são os responsáveis pelo controle geomorfológico deste batólito, não havendo nenhum trabalho sobre a 

quantificação dos parâmetros físicos que justifique essa hipótese. Deste modo, esta pesquisa direciona-se para a 

determinação das características físicas envolvendo porosidade, densidade, velocidade compressional e 

velocidade cisalhante S1 e S2, além de testes geomecânicos para avaliar a resistências dessas rochas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Estudos voltados para o Granito Bannach como o de ALMEIDA (2005) e ALMEIDA 

et al. (2006) mostram que a textura das diferentes fácies é a responsável pela geomorfologia 

destes plutons, onde as fácies de granulação grossa ocupam domínios arrasados do relevo, 

enquanto aquelas mais finas constituem as regiões de morros e serras desses corpos. A 

composição mineralógica das fácies é outro fator que controla a geomorfologia, sendo que as 

fácies com maior conteúdo de máficos estão presentes em áreas topograficamente planas e as 

mais leucocráticas em regiões acidentadas.  

Essas observações são baseadas em dados geológicos e de campo, sendo assim este 

trabalho tem como seu princípio quantificar e mensurar as características físicas das rochas, 

sendo elas a porosidade, densidade, velocidade compressional e velocidade cisalhante S1 e S2 

e as características geomecânicos, calculando a resistências dessas rochas. Um estudo desta 

natureza contribui para entender a relação existente entre os processos erosivos e as 

características físicas das diferentes fácies e com isso explicar o controle da paisagem na área 

de ocorrência destes pluton. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras utilizadas neste estudo foram oriundas da dissertação de mestrado de J. A. 

C. ALMEIDA, realizada em 2005, a qual consistiu do estudo geológico, petrográfico e 

geoquímico da porção norte do batólito Bannach. Foram utilizadas neste trabalho 10 amostras 

representativas das diversas fácies do Granito Bannach, assim distribuídas: a) 1 amostra da 

fácies LMzF; b) 5 amostras da fácies LMzM; c) 3 amostras da fácies LMzG; d) 1 amostra da 

fácies (AB)MzG. Todas as amostras passaram por uma descrição petrográfica, porém foi 

adotado a mesma nomenclatura de classificação utilizada por ALMEIDA 2005. 

 As amostras foram preparadas no Laboratório de Preparação de Amostras do 

Departamento de Mineração e Geologia (DMG) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). As amostras foram serradas em formato cilíndrico com diâmetro de 1,5 polegada e 5 

cm de comprimento utilizando para isso uma plugadeira de bancada. Posteriormente, as 



amostras foram retificadas nas extremidades dos plugues para assegurar faces planas e 

perfeitamente paralelas, necessárias para realização dos ensaios. 

 Após a confecção dos plugues, as amostras foram levadas para o Laboratório de 

Petrofísica (UFCG), no qual mediu a densidade, o peso, a porosidade e as velocidades de 

ondas primárias e secundárias. 

 Outro teste realizado foi o de carga pontual (Point Load Test- PLT) através do 

equipamento da Martins & Campelo do modelo PLT/M-100 que é de posse da empresa 

VALE. O procedimento foi realizado com as mesmas 10 amostras selecionadas para análises 

dos parâmetros físicos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de densidade total (ρB) variam entre 2,52 a 2,62g/cm³ (Tabela 1), sendo 

compatíveis para granitos (HOEK 2000). Os maiores valores de ρB relacionam-se as fácies 

ABMzG, as quais são portadoras de anfibólio e biotita. Os valores da densidade dos grãos são 

maiores que a da densidade total, pois excluem os valores dos espaços vazios e dos fluídos 

presentes na rocha.  

Como esperado para granitos, a porosidade é baixa, sendo menor do que 1,85%, com 

exceção da amostra AD-48, que alcança valor de 3,09%. Não há uma relação clara entre o 

aspecto textural com a porosidade das rochas, ou seja, os valores das fácies de granulação 

grossa intercalam-se com aqueles das rochas de granulação fina e média.   

Tabela 1: Resultados dos testes físicos realizados nas amostras. ρG= densidade dos grãos; ρB 

= densidade total; Φ = porosi-dade em %; VP = Velocidade Compressional; VS = Velocidade 

Cisalhante. Todos os valores de velocidade foram calculados a 3000 psi. 

 
 

 Com os resultados obtidos pelo teste de carga pontual, os índices de resistência (Is (50)) 

das amostras foram calculados e são exibidos na Tabela 2. As medidas variam entre 2,96 a 

9,85 MPa, este último valor é considerado anômalo, pois a maioria das amostras exibem 

valores menores do que 6,5 MPa. A relação existente entre os índices de resistência e os 

aspectos texturais das rochas é evidente, onde nota-se que as fácies de granulação grossa 

apresentam valores desses índices comparativamente mais baixo (≤4,7 MPa) do que as fácies 

de granulação mais fina (≥5,3 MPa). 



Tabela 2: Resultados do teste de carga pontual nos granitos divididos em suas respectivas fácies. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os testes de PLT no conjunto estudado mostraram que o índice de resistência das 

amostras com textura grossa (ABMzG e LMzG) do Granito Bannach apresentam baixa 

resistência, com valores concentrados entre 2,96 a 4,70 MPa, ao passo que as rochas com 

granulação mais fina (LMzM e LMzF) são mais resistentes apresentando valores de 5,31 até 

9,85 MPa. Esses resultados contribuem significativamente para explicar o comportamento 

geomorfológico das fácies texturais do Granito Bannach, uma vez que as fácies de granulação 

grossa, por apresentar baixa resistência e maior suscetibilidade ao intemperismo físico e 

erosão, tendem a ocupar áreas topograficamente arrasadas e planas, ao passo que as fácies de 

granulação mais fina (LMzM e LMzF) são mais resistentes e menos suscetível à erosão, 

arquitetando as serras e morros do Granito Bannach. 

Estudos geológicos sobre granulação de rochas e o seu comportamento físico não são 

muito frequentes, principalmente dentro das rochas ígneas, porém, dentro da metalurgia e 

áreas afins, esses estudos já são bastante recorrentes. Os trabalhos pioneiros foram de HALL 

(1951) e PETCH (1953), onde eles perceberam que as dimensões dos cristais influenciam 

diretamente nas propriedades mecânicas de um material, em especial a dureza, a resistência 

à corrosão e o limite de escoamento.   

Levando em consideração esse pensamento, e que os minerais formadores das rochas 

do Granito Bammach contêm composição diferentes e não apresentam uma orientação 

preferencial (rochas isotrópicas), entende-se que os cristais do arcabouço mineral possuem 

diferentes orientações cristalográficas e, durante a deformação plástica, o escorregamento ou 

o deslocamento de discordâncias deve ocorrer ao longo dos contornos dos cristais, os quais 

funcionam como uma barreira a estes deslocamentos, por duas razões: a) Como os dois grãos 

possuem diferentes orientações cristalográficas, a discordância, ao passar de um grão A para 

um grão B, precisa alterar sua direção de deslocamento, o que se torna mais difícil a medida 

que as desorientações aumentam; b) A desordem atômica nos contornos de grão resulta na 

descontinuidade dos planos de escorregamento entre um grão e outro. Deste modo, uma rocha 

com grãos mais finos possui maior dureza e resistência mecânica do que rochas de granulação 

grosseira, pois os primeiros possuem maior número de contornos de grão.   

 Sendo assim este trabalho permitiu quantificar o grau de isotropia do Granito 

Bannach, através das razões das velocidades das ondas de cisalhamento S1 e S2, as quais 

refletiram em valores de 1±0,05. O comportamento isotrópico das diversas fácies do Granito 

Bannach, já havia sido definido por diversos autores (DUARTE, 1992; ALMEIDA, 2005; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristalografia


ALMEIDA et al., 2006) através de trabalhos de campo, os quais destacaram feições tais como 

ausência de vestígios de foliação ou lineação de caráter regional ou ligadas à sua colocação, 

presença de enclaves angulosos das rochas encaixantes e efeitos termais nas rochas adjacentes 

que causaram metamorfismo de contato da fácies hornblenda hornfels. No entanto, não havia 

na literatura nenhum trabalho que registrasse em números, o grau de isotropia desse granito e 

nem de outro pertencente à Suite Jamon.  
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