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RESUMO 

Essa pesquisa foi desenvolvida objetivando estudar a reação do quartzito Itacolomi ao fogo. 

Os corpos de prova, como peças de cantaria e dimensões de 20x20x25cm, foram extraídos de 

sítios explorados em Ouro Preto, no século XVIII. Organizou-se um programa térmico de 

ensaios com incêndio-padrão com temperaturas de 20 a 1.000°C, segundo a NBR 5628:2001, 

de modo a investigar o comportamento térmico do quartzito Itacolomi, e observando-se a 

eventual ocorrência de fissuras e/ou fraturas e avaliar a resistência residual após seu resfria-

mento natural. Foram utilizadas para isso, as técnicas de análise de microscopia eletrônica de 

varredura associada a espectroscopia por dispersão de energia, difração de raios X, velocidade 

de pulso ultrassônico de ondas longitudinais e compressão uniaxial, todas aplicadas a amos-

tras e/ou diretamente nos corpos de prova. Nas análises foram tomados, por base, dados dos 

incêndios ocorridos em Ouro Preto e Mariana, por envolverem edificações históricas que con-

tinham obras em cantaria de quartzito Itacolomi. Para o desenvolvimento da parte experimen-

tal, fabricaram-se alguns dos equipamentos utilizados, tais como: forno (Forhelder); sistema 

de aquisição e registro de temperaturas (chama, forno e corpos de prova); unidade receptora e 

conversora de sinal, etc. Para visualização das curvas de incêndio, se utilizou do software In-

fotherm, juntamente com um sistema computacional. No Capítulo 6 de resultados, apresen-

tam-se algumas mudanças significativas que ocorreram em propriedades físicas, mecânicas, 

petrográficas do quartzito Itacolomi do Salto, do Pocinho e da Estrada Real, após comparação 

dos dados obtidos, antes e após eles terem sido ensaiados sob altas temperaturas (689,6°C, 

644,5°C e 690,8°C), no forno Grion, por ex.: identificação de elementos químicos (O, Si, Al, 

Fe, Ti, K, Mg, Ce, La, Zr, etc.)  e de minerais (mica, quartzo, hematita, zircão, muscovita, 

etc.), degradação (fissuras e fraturas), resistência à compressão (11,69 a 38,95MPa), integri-

dade física, etc. Após essa investigação prospectiva, pode-se afirmar qual quartzito Itacolomi 

seria considerado o mais adequado para ser trabalhado visando uma possível substituição de 

peças de cantaria, eventualmente expostas diretamente ao fogo durante um incêndio.  
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ABSTRACT 

The research presented herein aimed to study the reaction of Itacolomi quartzite to fire. The 

specimens, such as stonework pieces of dimensions of 20x20x25cm, were extracted from sites 

explored in Ouro Preto, in the State of Minas Gerais, Brazil, in the 18th century. A thermal 

program of standard fire tests with temperatures ranging from 10 to 1,000ºC was organized, 

according to NBR 5628:2001, in order to analyze the thermal behavior of the Itacolomi 

quartzite, observing the possible occurrence of fissures and/or fractures, as well as to assess 

residual strength after natural cooling. The scanning electron microscopy analysis techniques 

associated to energy-dispersive spectroscopy, X-ray diffraction, ultrasonic pulse speed of lon-

gitudinal waves and uniaxial compression were used for this purpose, all applied to samples 

and/or directly to the specimens. In the analysis, data from the fires occurred in Ouro Preto 

and Mariana were taken as a basis for involving historical buildings that contained Itacolomi 

quartzite stoneworks. For the development of the experimental part, some of the equipment 

was manufactured: oven (Forhelder); temperature data acquisition system (flame, oven, and 

specimens); signal converter and receiver unit, etc. To visualize the fire curves, both In-

fotherm software and a computer system were used. In Chapter 6, the results present some 

significant changes in physical, mechanical, and petrographic properties of Itacolomi quartzite 

from Salto, Pocinho and Estrada Real, when comparing the data before and after they were 

tested under high temperatures in the Grion oven (689.6°C, 644.5°C and 690.8°C), e.g., the 

identification of chemical elements (O, Si, Al, Fe, Ti, K, Mg, Ce, La, Zr, etc.) and minerals 

(mica, quartz, hematite, zircon, muscovite, etc.), degradation (fissures and fractures), com-

pressive strength (from 11.69 to 38.95MPa), physical integrity, etc. After this prospective 

investigation, it can be said which Itacolomi quartzite would be the most suitable for a possi-

ble replacement of stonework pieces in case of direct exposure to fire. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - INTRODUÇÃO GERAL 

Este trabalho fez uma investigação do comportamento do quartzito Itacolomi em incêndio-

padrão produzido em forno.  

A partir do grande incêndio ocorrido em Londres, em 1666, passou-se a usar os materiais 

pétreos nas construções de casarões, igrejas, teatros, pontes, etc. No Brasil colônia, o quartzito 

Itacolomi foi muito utilizado na confecção de obras em cantarias1, principalmente nas 

edificações históricas presentes nas cidades de Ouro Preto/MG e Mariana/MG. A segurança 

contra incêndio nessas construções era feita de forma convencional, com base em normas 

prescritivas, até a publicação da primeira edição da Instrução Técnica N° 35 pelo Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais.  

As normas prescritivas não consideravam as características próprias das edificações 

históricas, como o uso intensivo da madeira em pisos, forros e coberturas, e ligações de baixa 

rigidez como são tipicamente as de madeira-madeira (encaixes que se afrouxam com o calor 

do fogo) e madeira-pedra (ligações simplesmente apoiadas) (GOUVEIA, 2006). 

Modelos mais complexos de resistência dos materiais e da mecânica dos sólidos somente 

apareceram na primeira metade do século XIX. O uso da pedra e da madeira nas construções 

foi baseado em uma longa observação do seu comportamento em estruturas. Como as 

edificações barrocas têm peças massivas, em geral trabalhadas com tração ou compressão, e 

pequenos vãos, o colapso indica um limite de resistência que não deveria ser ultrapassado e o 

excesso de deformação aponta um limite de rigidez que não deveria ser violado.  

O ferro e, depois, o aço e o concreto armado substituíram, em muitas aplicações, a madeira e a 

pedra. Concreto e aço foram intensamente pesquisados como modelos de resistência dos 

materiais e de mecânica dos sólidos em edificações modernas, porém as edificações 

remanescentes do século XVIII impõem o problema da sua conservação e restauração, uma 

vez que foram afetadas pelas intempéries, pelo uso contínuo e pelas pragas. 

 
1 Cantaria: refere-se à arte de transformar blocos de pedra em pedras aparelhadas, lavradas e esquadrejadas 

segundo as técnicas da estereotomia (estudo minucioso das formas das pedras, através da análise das 

possibilidades de corte e entalhe pela geometria da peça). 
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O restauro e a conservação dessas edificações exigem o conhecimento das técnicas 

construtivas e dos materiais utilizados. A madeira pode ser completamente destruída por 

insetos ou pela umidade excessiva. Já as pedras podem apresentar desgaste por abrasão e 

deterioração química ou fadiga. É um grande desafio restaurá-las e não criar caricaturas do 

passado, em razão da imperiosa necessidade de atender ao seu uso atual.  

Incêndios severos em edificações do Brasil colonial demonstram que é comum restarem 

apenas as fundações e partes das paredes. Frequentemente, quase toda a edificação é 

destruída. Os escombros da Igreja N. Sr.a do Carmo, de Mariana, e do Hotel Pilão, de Ouro 

Preto, após o incêndio de janeiro de 1999 e abril de 2003, respectivamente, são exemplos da 

magnitude dos danos causados pelo fogo. 

Em geral, após grandes incêndios, opta-se pelo aproveitamento do restante das estruturas da 

edificação como política de preservação da memória. Porém, é necessário certificar-se de que 

não foram afetadas pelo calor ao ponto de perder sua resistência mecânica ou de apresentar 

degradação interna (fissuração, por exemplo) não visível a olho nu. A análise apenas visual 

pode ser enganosa. A resistência das peças estruturais de madeira pode ser facilmente medida 

pela análise da seção transversal do carvão, mas a do quartzito exige programas experimentais 

adequados. 

Considera-se, para exemplificar, o relato de uma testemunha do incêndio da Igreja N. Sr.a do 

Carmo, que parece ser errôneo quanto à verdadeira causa do colapso estrutural atribuído à 

madeira: 

(...) Quando o telhado veio abaixo, as pesadas peças de madeira da parte 

principal, corroídas pelo fogo, desabaram, arrastando para o chão os altares 

laterais que estavam presos aos cantos frontais da nave, ladeando o arco-

cruzeiro (CALDEIRA, 2002)2. 

As peças de madeira mencionadas tinham apoio nas paredes de alvenaria, no contraforte do 

arco do cruzeiro. Uma hipótese que melhor justificaria a sua queda seria a movimentação 

desse apoio seguida da desestabilização das peças, uma vez que, sendo "pesadas" como se 

afirmou, só perderiam parte significativa de sua resistência em incêndios muito demorados. 

 
2 Ver o texto de Altino Barbosa Caldeira na revista Arquitextos. Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.027/759, Consultado em: 25/02/2015.  
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Por outro lado, registra a mesma testemunha que as paredes de pedra literalmente explodiam. 

Não seria essa uma forte indicação da ocorrência de fraturas ou mesmo da expansibilidade 

excessiva da alvenaria? 

Um projeto adequado de restauro ou de conservação de uma edificação que inclua a 

segurança contra incêndio deve também conter dados sobre o comportamento dos materiais 

envolvidos. Não se pode partir da hipótese de que, por mais incombustível que seja, o 

material apresente, em altas temperaturas, o mesmo comportamento que em temperatura 

ambiente, nem imaginar que, após ser submetido a incêndio, retome suas propriedades 

originais. 

A primeira edição da Instrução Técnica Nº 35/2005 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais, intitulada "Segurança contra Incêndio em Edificações Históricas", a despeito de não 

haver sido recebida com esse status, introduziu a Engenharia de Incêndio na elaboração de 

projetos de segurança contra incêndio de edificações históricas, como estabelecido no item 5 - 

Projetos Especiais: 

5.1 – Os objetivos desta Instrução Técnica também podem ser atingidos com o 

emprego de projetos especiais para uma edificação ou um conjunto de 

edificações.  

5.2 – Os objetivos de segurança contra incêndios adotados nos projetos 

especiais, bem como a metodologia e os seus fundamentos técnico-científicos, 

devem ser expostos em laudo técnico a ser submetido à aprovação do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.  

5.3 – Devem necessariamente ter projetos especiais às edificações nomeadas 

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, ouvidos os 

órgãos federais, estaduais e municipais de preservação do patrimônio 

histórico e o Ministério público.  

É evidente que "os projetos especiais" são projetos de Engenharia de Incêndio. O item 5.2 

deixa claro que os fundamentos técnico-científicos desses projetos devem ser expostos em 

laudos técnicos de investigações científicas que demandam métodos da engenharia de 

incêndio. Essas demandas, para dizer o mínimo, incluem dados reais do comportamento dos 

materiais sob fogo. Portanto, há necessidade de que a engenharia de materiais auxilie a 
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engenharia de incêndio com relação à segurança de edificações históricas, apresentando dados 

de reação dos mais diversos materiais ao fogo. Os projetos de segurança contra incêndios 

obtidos por outra via correm o risco de ser insuficientes, configurando flagrante ilusão. 

A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida objetivando estudar a reação ao fogo do 

quartzito Itacolomi em obras com cantaria. Corpos de prova foram extraídos de sítios 

explorados em Ouro Preto, no século XVIII. Organizou-se um programa térmico de ensaios 

com incêndio-padrão, segundo a NBR 5628:2001, de modo a investigar o comportamento 

térmico do quartzito Itacolomi, observar a eventual ocorrência de fissuras e fraturas, e avaliar 

a resistência residual após seu resfriamento natural. Foram utilizadas as técnicas de análise do 

material ao microscópio eletrônico de varredura e ao difratômetro de raios X para observar se 

mudanças microestruturais do quartzito ao fogo podiam ser associadas à ocorrência de 

fraturas. Nas análises foram tomados, por base, dados dos incêndios ocorridos em Ouro Preto 

e Mariana, por envolverem edificações que continham obras em cantaria de quartzito 

Itacolomi. 

Nas Figuras 1.1 e 1.2 veem-se as ombreiras e vergas em cantaria de quartzito Itacolomi de 

uma das fachadas das ruínas do antigo Hotel Pilão, e o estado atual de degradação das 

ombreiras, respectivamente, das portas de entrada de uma livraria instalada no Centro Cultural 

e Turístico do Sistema FIEMG (antigo Hotel), em Ouro Preto/MG. 

 

  
Figura 1.1 – Cantarias de quartzito Itacolomi de uma das fachadas das ruínas do antigo Hotel Pilão de 

Ouro Preto/MG. Fontes: Trópia, (2003) 
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Figura 1.2 – Degradação (fraturas de forma conchoidal3) das ombreiras em cantaria de quartzito 
Itacolomi, de portas do Centro Cultural e Turístico do Sistema FIEMG (antigo Hotel Pilão), em Ouro 

Preto/MG. Fonte: Autor, (2009) 

 

Nas Figuras 1.3 e 1.4 veem-se os bombeiros dando combate as chamas durante o incêndio da 

Igreja de Noss Senhora do Carmo, e o estado atual de degradação de ombreira em cantaria de 

quartzito Itacolomi (desplacamento e trincas em faces livres) de porta da sacristia e de colunas 

em cantaria, com perdas consideráveis, causadas provavelmente pelo fogo e pela água para 

controlar o incêndio, respectivamente, em Mariana/MG.  

 

  
Figuras 1.3 - Bombeiros dando combate às chamas durante o incêndio da Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, em Mariana/MG. 

 
3 Conchoidal: fraturas semelhantes à forma de uma concha marinha. 
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Figura 1.4 – Degradação de peças internas em cantaria, com perdas consideráveis, causadas 
provavelmente pelo fogo e pela água para controlar o incêndio da Igreja de N. Sr.a do Carmo em 

Mariana/MG. Fonte: Autor, (2009) 

 

1.2 – OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal deste estudo é o de investigar o comportamento térmico do quartzito 

Itacolomi, quando exposto diretamente ao fogo em um forno, nas condições reais de um 

incêndio-padrão, segundo a norma NBR 5628:2001, principalmente pela falta de dados em 

relação a sua reação ao fogo. Ele foi muito utilizado em obras de cantaria, ainda presentes em 

edificações históricas nas cidades de Ouro Preto e Mariana, localizadas no estado de Minas 

Gerais/Brasil.  

1.2.1 - Objetivos 

a) avaliar a reação ao fogo do quartzito Itacolomi, típico das edificações históricas do século 

XVIII, por meio de ensaios em incêndio-padrão segundo a NBR 5628:2001; 

b) observar fissuras nas peças submetidas ao programa térmico padrão normatizado pela NBR 

5628:2001, e verificar a possibilidade de sua associação à temperatura do interior da peça; 

c) determinar a resistência residual de corpos de prova de quartzito após submetidos ao 

incêndio-padrão e a resfriamento natural e 
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d) investigar possíveis alterações microestruturais que indiquem variação de propriedades 

térmicas e mecânicas. 

1.3 – JUSTIFICATIVA 

A especificidade das edificações do Barroco mineiro na sua organização arquitetônica, nos 

métodos construtivos e nos materiais empregados inviabilizou utilizar, neste trabalho e em 

outros da mesma natureza, dados da literatura técnica estrangeira por se tratar de edificações 

construídas com material brasileiro. Por exemplo, será que algum laboratório estrangeiro se 

dedicou a estudar o comportamento da "parede de taipa” ao calor do fogo? Ou a reação da 

pedra sabão de Ouro Preto ou do seu quartzito ao fogo? Onde encontrar os dados de inércia 

térmica das paredes das edificações do Barroco mineiro? Onde obter avaliações das 

propriedades físicas da aroeira abundantemente usada nas peças mais robustas de sustentação 

dos casarões históricos?  

Assim, esta pesquisa é fundamental no sentido de aplicar a Engenharia de Incêndio a projetos 

que envolvem a segurança das edificações históricas. Pela sua novidade em relação aos 

arcabouços normativos, nacional e estrangeiro, muitas das rotinas implementadas visam 

produzir dados específicos por meio da proposição de metodologias novas de ensaio e 

modelização que justificam a sua qualificação como pesquisa autêntica. O não emprego da 

Engenharia de Incêndio significa a adoção de normas prescritivas que podem ser totalmente 

inadequadas para edificações históricas.  

1.4 – A DESCOBERTA DO FOGO  

No princípio, o homem teve de aprender a utilizar a força do fogo em seu proveito, extraindo 

a energia dos materiais naturais, ou moldando a natureza em seu benefício, tornando-se o fogo 

o maior responsável pela sobrevivência do ser humano, pelo grau de desenvolvimento da 

humanidade.  

Durante muito tempo, o fogo foi usado na criação de armas para a defesa do homem contra os 

predadores, ou sob a forma de tochas rudimentares para assustar e encurralar a presa durante a 

caça. Essas tochas eram feitas de diversos tipos de madeira embebidas em óleo vegetal e 

animal. Com o fogo o homem aprendeu também a se proteger nos invernos rigorosos e 

também a cozinhar os alimentos em fogueiras, tornando-os mais saborosos e saudáveis 

(Figura 1.5).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocha_(objecto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_(material)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fogueira
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Figura 1.5 – Descoberta do Fogo. Fonte: GCN-Notícias, (2013) 

 

Na Idade Média, os alquimistas acreditavam que o fogo tinha propriedades de transformação 

da matéria, alterando determinadas propriedades químicas das substâncias, como a 

transformação de um mineral sem valor em ouro. O fogo é considerado uma das maiores 

descobertas do ser humano, pois ele abriu novos horizontes para a humanidade, ainda que 

associado ao risco de incêndio.  

1.5 – FASES DE ESTUDO NO USO DO FOGO 

1.5.1 – 1ª Fase 

Foi uma fase em que predominou o mito, ou seja, o medo do fogo. A preocupação do homem 

com os incêndios surgiu quando o homem começou a aprender a usá-lo para o 

desenvolvimento de inúmeras atividades como aquecimento e preparo de alimentos, fundição 

de metais, geração de vapor, etc. Esta fase terminou em 1674 d.C., logo após o grande 

incêndio que destruiu as partes centrais da cidade de Londres de 2 a 5 de setembro de 1666 

(Figura 1.6).  
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Figura 1.6 – Detalhe de um quadro de 1666 retratando o grande incêndio de Londres. Fonte: Grande 

incêndio de Londres, (2020) 

 

1.5.2 – 2ª Fase 

A característica principal dessa fase, que durou do ano de 1674 a 1800, foi a quando houve a 

determinação do uso de materiais e processos construtivos prescritos para a proteção contra 

possíveis incêndios. 

1.5.3 – 3ª Fase 

Essa fase iniciou-se em 1800 e chegou até 1980, quando então surgiram os primeiros códigos 

de proteção contra incêndio de âmbito nacional, afeto as edificações, destacando-se o de 1950 

nos Estados Unidos da América e, em outros países. No Brasil, mais especificamente na 

norma NBR 5628:1980, posteriormente substituída pela norma NBR 5628:2001 – 

Componentes construtivos estruturais – Determinação da resistência ao fogo, há a introdução 

do conceito de incêndio-padrão, na qual se prescreve o método de ensaio destinado a 

determinar a resistência ao fogo de componentes construtivos (materiais de construção), 

principalmente os que têm função estrutural em uma edificação.  

O período entre 1932 e 1979 aproximadamente, caracterizou-se pelo emprego do modelo de 

incêndio-padrão, que determina a curva-padrão de “temperatura-tempo”, ver Figura 1.7, e 

pelos ensaios de resistência de vigas e colunas isoladas ao fogo em laboratório de segurança 

contra incêndios no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).  
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Figura 1.7 – Curva incêndio-padrão (temperatura x tempo)da NBR5628. Fonte: NBR5628, (2001) 

 

1.5.4 – 4ª Fase  

Na década de 1980 surgiu a necessidade de aprofundar os estudos de proteção, segurança e, 

pânico contra incêndios em edificações, florestas, etc. Assim, por meio da Engenharia de 

Incêndio, se iniciaram esforços, no mundo, para a elaboração de novas normas técnicas, 

baseadas no comportamento dos materiais em situação de um incêndio. 

Embora se reconheçam as limitações do ensaio-padrão, ele é ainda utilizado em situações em 

que se buscam grandes coeficientes de segurança para edificações em incêndio, 

particularmente em casos de incêndios severos, p. ex.: edifícios altos, como os apresentados 

nas Figuras 1.8 e 1.9, nas quais pode-se ver fotografias de dois grandes incêndios ocorridos 

em edifícios altos na cidade de São Paulo/SP e, considerados tragédias pelo número de feridos 

e mortes ocorridas: (fig. 1.8) Edifício Andraus, em 24/02/1972, considerado o maior incêndio 
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da história da cidade, e (fig. 1.9)) Edifício Joelma, em 01/02/1974, o que levou a serem 

criadas, em meados de 1975, as primeiras normas que regulamentavam a segurança contra 

incêndio (SCI) em edifícios altos no Brasil.  

 

    

Figura 1.8 – Incêndio do edifício Andraus em 

24/02/1972, em São Paulo/SP. Fonte: Liasch, 

(2013)  

  

Figura 1.9 – Incêndio do edifício Joelma em 

01/02/1974, em São Paulo/SP. Fonte: 

Orlandini, (2013).  

 

1.6 – REVISÃO DA LITERATURA 

O efeito do calor gerado pelo fogo em rochas expostas a um incêndio é de grande 

importância, mas tem sido pouco estudado, como evidenciado por algumas literaturas que 

tratam do assunto.  

Hajpál e Török (1998) relataram os resultados da pesquisa em monumentos históricos 

construídos com arenito, investigando o comportamento do material em desastres naturais, tal 

como um incêndio, onde o fogo provoca alterações nas propriedades petrológicas e 

petrofísicas dos materiais, causando problemas de estabilidade dos edifícios após se 

incendiarem. Como conclusão, observaram que a comparação dos resultados pode fornecer 

informações úteis sobre a possibilidade de substituir o arenito degradado ou se deve escolher 

outro método de restauração adequado para a parte danificada do edifício histórico.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDjitmV4sYCFUkPkAodQcID4w&url=http%3A%2F%2Fwww.ricardoorlandini.net%2Fcomentarios%2Fver%2F40411%2Fandraus_joelma_renner_e_andorinhas_coisas_do_passado&ei=cPWoVfDrOcmewATBhI-YDg&bvm=bv.97949915,d.Y2I&psig=AFQjCNExd9r0wllWRYmmIV6xII6MDY-Muw&ust=1437222551444425
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Hajpál (2002) apresenta os resultados de pesquisas recentes em que se estudou os efeitos do 

fogo ou das altas temperaturas em monumentos e prédios históricos de arenitos, alemães (7) e 

húngaros (3), com diferentes tipos de cimento, visando a restauração e a proteção deles de 

desastres naturais, tal como o incêndio. Observou-se os seguintes danos provocados pelo 

fogo: mudança de cor; escamação; descamação; fissuras; arredondamento das bordas e 

desagregação. Os testes petrológicos e petrofísicos indicaram que a textura e a composição 

mineral dos arenitos são alteradas por meio de aquecimento, influenciando, assim, a 

resistência e a durabilidade do material. Ao comparar os resultados, obteve-se informações 

úteis na substituição do material pétreo histórico ou ao escolher o método mais adequado de 

restauração da parte danificada da edificação de arenito.  

Gómez-Heras et al. (set./2004) apresentam um panorama de questões metodológicas a serem 

levadas em conta no estudo da degradação, em microescala, que ocorre na rocha em 

decorrência do fogo, dando a devida importância à perda que os incêndios urbanos causam 

nos edifícios históricos, principalmente porque há reconhecidamente uma lacuna no 

conhecimento dos efeitos gerados pelo fogo nos materiais de construção. Nesse trabalho, os 

autores chamam a atenção para temas como: a seleção adequada do tipo de amostras a serem 

utilizadas; as diferentes metodologias analíticas e sua relação com as propriedades reológicas 

do material; a importância dos danos em microescala e os avanços na busca de métodos 

adequados para o teste laboratorial de pequenas amostras. 

Gómez-Heras et al. (jan./2004) avaliaram as alterações mineralógicas e texturais em matrizes 

de arenito silicioso (argiloso) e calcária de edifícios danificados por incêndio no passado, 

utilizando-se das técnicas analíticas de: microscopia de polarização; microscopia eletrônica de 

varredura com análise eletrônica de dispersão de raios X;  difração de raios X; espectroscopia 

de infravermelho com transformada de Fourier; análise térmica diferencial; 

espectrocolorimetria e  porosimetria de intrusão de mercúrio, com objetivo de comparar as 

áreas afetadas e não afetadas. Os resultados mostraram que o constituinte do arenito mais 

afetado após um incêndio é a matriz, e não os grãos da estrutura, que não são afetados. A 

matriz calcária não foi gravemente afetada e a matriz argilosa sofreu as mudanças mais 

intensas. O fogo produziu processos de desidratação de minerais de argila, como esmectita e 

paligorsquita. As temperaturas foram altas o suficiente para produzir variações na morfologia 

e na porosidade da pedra, embora não fossem altas o suficiente para promover a 

desidroxilação irreversível dos minerais.  
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Török e Hajpál (2005) estudaram o efeito do incêndio e das altas temperaturas sobre as 

propriedades físicas e a composição mineralógica de arenitos alemães e húngaros, comumente 

utilizados em monumentos. O estudo se deu em amostras cilíndricas desses arenitos a 

temperaturas crescentes, desde a temperatura ambiente até o aquecimento a 150°C, 300°C, 

450°C, 600°C, 750°C e 900°C. Utilizando-se de várias técnicas de caracterização, 

demonstraram que a resistência às altas temperaturas depende dos diferentes tipos de cimento 

e do tamanho dos grãos do mineral.  

Gómez-Heras et al. (2008) apresentam neste artigo que a irradiação a laser é a única técnica 

adequada para simular a "queima" de materiais de construção, uma vez que oferece um 

aquecimento físico semelhante ao do fogo, repetibilidade dos experimentos e, acima de tudo, 

utiliza menor quantidade de amostra. Ela permite uma quantidade alta de energia concentrada 

em uma pequena área, permitindo que testes em microescala sejam realizados em pequenas 

amostras retiradas de edifícios históricos, com observação de fissuras e alterações 

mineralógicas e químicas. Os autores informam ser essa técnica, de fácil realização, ao 

contrário das técnicas de simulação de incêndio utilizadas até o momento (testes com fornos e 

chamas reais), que apresentam várias limitações, por ex.: a falta de repetibilidade, a utilização 

de muitas amostras, etc. 

Gómez-Heras et al. (2009) fizeram uma revisão de pesquisas sobre danos provocados por 

incêndio em construções em pedra, destacando-se a necessidade de maior conscientização 

para a ameaça que o fogo representa, dos efeitos imediatos e das questões de gestão a longo 

prazo dos recursos naturais (estruturas de pedra que sofreram incêndio). A partir de relatos 

anteriores sobre observações macroscópicas, os cientistas passaram a desenvolver várias 

técnicas para abordar a investigação de diferentes aspectos dos danos que o fogo ocasiona à 

pedra, tais como: o aquecimento a alta temperatura em fornos, irradiação a laser e ensaios 

com chama real.  

Zhang et al. (2010) pesquisaram sobre a fragmentação térmica de rochas fenoscandianas: 

gabro, granito e xisto. com dimensões de 600 x 500 x 300mm, em uma pequena fornalha. As 

curvas tempo x temperatura no forno não seguiram, durante os testes, a curva tempo x 

temperatura de hidrocarboneto (HC) devido à falta de fornecimento de calor suficiente. No 

entanto, como elas estavam entre a curva HC e a curva de incêndio padrão (ISO 834-1) e o 

fornecimento de calor foi consistente entre os diferentes blocos de rocha, as curvas foram 

consideradas representativas e comparáveis nos testes. Eles observaram que os tipos de rocha 
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testados apresentaram comportamentos diferentes e únicos. O granito mostrou uma 

fragmentação explosiva, o gabro apresentou apenas um processo superficial temporário e o 

xisto estratificado apresentou falhas ao longo das camadas. Essas diferentes respostas entre 

esses três tipos de rocha podem ser atribuídas à mineralogia (diferentes minerais, anisotropia 

de expansão) e textura da rocha. 

Saiang (2011) apresenta os resultados de uma série de estudos laboratoriais realizados para 

investigar a influência do calor sobre as propriedades físicas e mecânicas em amostras das 

rochas: diabásio, granito e xisto quartzítico, tratadas termicamente em condições controladas, 

a níveis de 400°C, 750°C e 1.100°C e, não tratadas. Essa rochas são normalmente encontradas 

na Escandinávia e onde há túneis ferroviários escavados nelas. Nessas amostras, ela 

investigou as propriedades mecânicas e físicas por meio de testes mecânicos e testes 

microscópicos em lâminas delgadas. Concluiu claramente que os tipos de rocha se comportam 

de forma diferente em diferentes níveis de temperatura, tendem a depender da composição 

mineral e da distribuição das microfissuras, pois à medida que a temperatura aumenta, os 

minerais formadores da rocha sofrem mudanças em sua estrutura química e se alterem da fase 

original em que existiam. Com essas mudanças de fase ocorrem diferentes reações, como 

recristalização, perda de água ligada ao cristal, expansão térmica e microfissuração de grãos 

minerais, bem como o desenvolvimento de vazios. Essas alterações microscópicas foram 

constatadas pelas variações observadas no comportamento de resistência e rigidez das 

amostras nos ensaios mecânicos.  

Saiang e Miskovsky (2012) pesquisaram o efeito das altas temperaturas sobre as propriedades 

mecânicas do diabásio, do granito e do xisto quartzítico a 400°C, 750°C e 1.100°C, e também 

em amostras sem aquecimento  A razão principal do estudo foi entender o comportamento de 

uma massa de rocha de um túnel, no qual possa ocorrer um incêndio em seu interior. 

Amostras dos tipos de rocha acima mencionados foram tratadas termicamente nas 

temperaturas mostradas acima, resfriadas lentamente até a temperatura ambiente e então 

submetidas a compressão uniaxial e testes brasileiros. Para análises microscópicas, cortes 

finos foram extraídos das amostras tratadas termicamente, consequentemente, ajudou a 

entender o comportamento mecânico observado nos resultados dos ensaios mecânicos. Em 

suma, o comportamento mecânico das amostras de rocha dependia do nível de temperatura e 

das mudanças mineralógicas e físicas que ocorram nessas temperaturas. 
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Ozguven e Ozcelik (2013) apresentam este estudo visando compreender o efeito do calor de 

um incêndio e de altas temperaturas sobre algumas propriedades do calcário e do mármore, 

por serem pedras naturais amplamente utilizadas nas construções. Nesse estudo, utilizaram 

oito pedras naturais, sendo quatro amostras de pedra calcária e quatro de mármore, de 

diferentes origens e texturas, as quais foram expostas às temperaturas de 200°C, 400°C, 

600°C, 800°C e 1.000ºC em um forno. Após cada exposição, as propriedades da rocha foram 

determinadas e comparadas com as propriedades à temperatura ambiente. Foram levadas em 

consideração na comparação a mudança de cor, a recepção ao polimento, a mudança física 

diária, a variação de pH e a temperatura da solução de resfriamento. Como resultado deste 

estudo, são discutidos os aspectos positivos e negativos das mudanças de propriedades que 

ocorrem em pedras naturais expostas a diferentes temperaturas. 

Bisby, Gales e Maluk (2013) realizaram uma revisão contemporânea sobre testes de incêndio 

estruturais não padronizados em grande escala, feitos ao redor do mundo, durante as últimas 

décadas. Eles observam que houve, nos últimos anos, o ressurgimento de inúmeros testes de 

incêndio de elementos estruturais não padronizados, após cerca de um século de predomínio 

do teste de incêndio-padrão. Isso tem levado a comunidade de pesquisadores e de órgãos 

reguladores a enfrentarem diversos problemas. Hoje há um crescente número de instalações, 

construídas e/ou concluídas sob medida, para testes de incêndio não padronizados. Fizeram 

também uma revisão das análises de necessidades de pesquisas semelhantes realizadas ou 

apresentadas durante os últimos dez anos. O objetivo geral dos autores foi destacar lacunas no 

conhecimento e ajudar a orientar futuras pesquisas em engenharia de incêndio estrutural, 

particularmente pesquisas experimentais em grande escala.  

Yehia e Kashwani (2013) apresentam uma visão geral do desempenho de estruturas de 

concreto, de aço e de compósitos, expostas a temperaturas extremas como as de um incêndio. 

Além disso, discutem o desempenho de materiais avançados, como o Fibre Reinforced 

Polymer (FRP) e o Concrete Filled Tubular (CFT), quando expostos a altas temperaturas. 

Demonstram a necessidade de empreender esforços de pesquisa, além de códigos (normas) e 

especificações, para fornecer diretrizes de mudança nas propriedades dos materiais quando 

expostos a temperaturas elevadas.  

Janvier-Badosa et al. (2016) apresentam uma proposta de avaliação do estado de degradação 

de materiais rochosos sujeitos ao fogo, estudando as alterações de cor (colorimetria), uma 

metodologia in situ que compara a cor da pedra de um monumento que sofreu um incêndio e 
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o mesmo material submetido a altas temperaturas em laboratório. Afirmam os autores que a 

relação entre a cor e as propriedades mecânicas pode ser estabelecida, permitindo assim uma 

estimativa do nível de temperatura atingido pelo material durante o incêndio e, portanto, seu 

nível de degradação. O material estudado pelos autores foi a rocha tuffeau, um calcário usado 

na construção ou restauração de muitos monumentos históricos do vale do Loire, na França. 

Os testes laboratoriais foram realizados em amostras da rocha aquecidas a diferentes 

temperaturas, de 100°C a 900°C. A medição da colorimetria foi acoplada às medidas de 

velocidade da onda P. A validação do método colorimétrico de diagnóstico foi feita em pedras 

de uma parte do castelo de Chambord danificada pelo fogo. 

Howind, Zhu e Hughes (2016) apresentam um estudo em apoio ao exame de danos causados 

pelo incêndio ocorrido em 2014, na Escola de Arte Charles Rennie Mackintosh – Glasgow. 

Nesse estudo, consideraram os efeitos causados pela aparente heterogeneidade dentro do 

arenito (mesmo quando proveniente da mesma pedreira), atendendo assim as consequências 

do calor para a estabilidade estrutural do edifício. Relacionaram os valores de propriedades 

mecânicas: resistência à compressão, velocidade de pulso do ultrassom (UPV) e dureza da 

superfície, bem como as propriedades petrofísicas (densidade aparente, capacidade de 

absorção de água e porosidade) medidas em amostras de arenito queimadas a temperaturas de 

300°C, 450°C, 600°C, 750°C e 900°C. Fizeram também uma tentativa de correlacionar os 

atributos analisados/determinados de maneira não destrutiva da resistência mecânica e do 

nível de dano estrutural com o conjunto de investigações de alterações mineralógicas e 

texturais, para permitir melhor julgamento do grau de dano após a queima. Ficou claro que as 

amostras de pedras queimadas começaram a deteriorar-se significativamente além da 

temperatura de 450°C. Os autores concluíram que, do ponto de vista da ciência dos materiais, 

houve uma discrepância entre UPV, resultados de resistência à compressão e valores de 

recuperação de Leeb (dureza da superfície).  
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CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DE INCÊNDIO  

2.1 – INTRODUÇÃO  

Os princípios básicos dos estudos da Engenharia de Incêndio são os fundamentos da Química, 

da Física e da Matemática, tendo em vista seu principal objeto de estudo: o fogo. Entre seus 

objetivos, está obviamente a segurança contra incêndio (SCI) de edificações, que, dos pontos 

de vista estrutural e comportamental, envolve a prevenção do incêndio, a proteção contra o 

incêndio e o combate do incêndio.  

Para a concretização da SCI, alguns requisitos são fundamentais: estudos sobre o fogo e 

incêndios; elaboração de normas e leis sobre incêndios de edificações e áreas de risco; 

vistorias em sistemas de proteção contra incêndios; técnicas e táticas de combate a incêndios, 

atendimento de emergências com produtos perigosos, etc. 

A prevenção efetiva de incêndios exige mais estudos específicos da influência do fogo sobre 

os materiais constituintes de uma edificação. No Brasil existem normas técnicas, instruções 

técnicas, legislações (decretos, decretos-lei, portarias, etc.) relacionadas à SCI. Grande parte 

destas normas é originária da National Fire Protection Association (NFPA) dos Estados 

Unidos da América – organismo de estudos e normatização de assuntos relacionados a 

incêndios (prevenção, proteção, combate, educação pública, etc.).  

2.2 – LINHAS DE PESQUISA  

A Engenharia de Incêndio compreende três linhas de pesquisa:  

• comportamento de materiais em altas temperaturas; 

• comportamento de estruturas de aço em incêndio e  

• modelamento de incêndios: desenvolvimento e propagação de calor e fumaça.  

2.2.1 – Comportamento de materiais em altas temperaturas  

A primeira linha de pesquisa tem um forte componente experimental que visa obter dados 

fundamentais para o projeto das edificações e para o desenvolvimento de modelos analíticos, 

principalmente de materiais estruturais (aço e concreto) e de materiais de acabamento.  
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Esse tema, dentro da linha de pesquisa proposta, tem uma perspectiva de interação com a área 

da Engenharia de Materiais, uma vez que poderá ensejar mudanças nas suas propriedades 

físicas e químicas, visando ao uso com segurança.  

2.2.2 – Comportamento de estruturas de aço em incêndio  

A segunda linha de pesquisa tem por objetivo participar de um esforço mundial, visando ao 

modelamento do comportamento estrutural em incêndio. Esse modelamento, após os grandes 

ensaios realizados em Cardington/UK, deve necessariamente ser tridimensional, porque é a 

interação entre as subestruturas fria e aquecida a responsável por grande parte da resistência 

do edifício ao fogo.  

Os desafios conhecidos por outros grupos de pesquisa internacionais, como os da 

Universidade de Sheffield, Reino Unido, exigem contribuições no aperfeiçoamento do 

incremento da temperatura, no processo de solução dos grandes sistemas de equações, no 

modelamento da ação das armaduras como diafragmas sob altas temperaturas e no 

modelamento da resposta estrutural na fase de resfriamento.  

2.2.3 – Modelamento de incêndios: desenvolvimento e propagação  

Outro tema a ser pesquisado é o emprego da dinâmica computacional de fluidos na 

propagação do fogo e na movimentação de fumaça em ambientes em chamas, seja em uma 

simples edificação ou em grandes edifícios ou túneis, etc. Essa pesquisa tem sua base na 

quantificação da razão de liberação de calor de um incêndio compartimentado.  

2.3 – INCÊNDIOS  

Nos dias de hoje, sabe-se que o fogo é um fenômeno físico e químico que resulta da reação de 

um combustível misturado a um comburente, caracterizado pela emissão de calor e luz.  

O que são os incêndios? Os incêndios são fenômenos aleatórios, onde a sua temperatura (T) é 

uma função do tempo (t), da densidade da carga de incêndio (qfi), da ventilação, da geometria 

dos materiais, etc.  

Segundo Gouveia (2017), não se pode pensar o incêndio como sendo apenas fogo, seja 

descontrolado como em um incêndio não programado, seja controlado como em um incêndio 

experimental (incêndio-padrão).  Ele propõe um novo conceito para incêndio, como sendo: o 
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resultado da interação entre o fogo, a edificação e os usuários, interação esta que se 

desenvolve por meio de múltiplos fenômenos químicos, físicos, biológicos, e psíquicos, 

mutuamente influenciáveis e ocorrentes, na sua maioria, em um tempo muito curto. 

De acordo com Gouveia (2006), uma das formas de se descrever um incêndio, é por meio de 

uma curva temperatura x tempo. Em um incêndio-padrão a temperatura média do forno, 

derivada dos termopares especificados no capítulo 4, deve ser monitorada e controlada de 

modo que a equação 2.1 é a utilizada na determinação da elevação padronizada da 

temperatura do forno em função do tempo, determinando-se assim a curva-padrão [1] da 

norma ISO834-1:1999 (Figura 2.1): 

T = 345 log (8 t + 1) + 20                                             (eq. 2.1)  

Onde, 

• T é a temperatura média do forno em graus Celsius, no instante t; 

• t é o tempo, em minutos. 

 

  

Figura 2.1 – Curva-padrão (temperatura x tempo) da ISO 834-1. Fonte: ISO 834-1 (1999) 
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Outra forma, é com relação a severidade de um incêndio indiretamente medida pela 

temperatura máxima que ele atinge, e mede também o efeito do incêndio sobre as pessoas, 

bens e o ambiente.  

As sociedades modernas estão encarando a problemática dos incêndios sob novas 

perspectivas, a das medidas preventivas. Estas são atualmente as soluções mais eficazes frente 

aos riscos de incêndios.  

A Engenharia de Incêndio fundamenta-se: 

• nas causas de incêndios;  

• nas leis que regem o comportamento de incêndios e  

• no efeito do fogo sobre elementos construtivos.  

Atualmente o risco de incêndio se apresenta nas mais diversas formas, dependendo do 

ambiente onde ele ocorre, do tipo de combustível envolvido, de suas causas, e das suas 

consequências. No que se refere ao local onde ocorre o incêndio, são considerados 

normalmente as edificações sem ou com acesso público (edifícios altos, casas, lojas, hospitais, 

galpões, etc.), independentemente do material construtivo, instalações industriais, meios de 

transporte (veículos, navios, aeronaves, etc.), e matas e florestas.  

 O incêndio ocorre normalmente em função da negligência de pessoas que não se preocupam 

com os cuidados básicos de manutenção do local, principalmente em relação às instalações 

elétricas de suas casas, por serem moradias construídas de forma improvisada, sem os devidos 

projetos e as mínimas condições necessárias de segurança e, tendo como consequências os 

incêndios, que frequentemente fazem vítimas (mortos ou feridos) e ocorrem danos materiais.  

Uma das premissas da engenharia de incêndio é que, se é verdade de que os inícios de 

incêndios são aleatórios e, muitas vezes, escapam ao controle, é também verdade que a 

severidade deles depende em grande parte dos projetos de segurança (GOUVEIA, 2006)..  

A Figura 2.2 e 2.3 ilustram muito bem, por meio de fotografias, o quanto um incêndio é 

considerado de severidade alta ou mediana, respectivamente. No caso da Igreja de N. Sra. do Carmo, 

em Mariana, apesar de ter quase destruído todo o seu interior, a situação poderia ter sido pior, com a 

destruição da edificação, se esse incêndio não tivesse sido controlado (Figura 2.2). Já o incêndio do 

Hotel Pilão, em Ouro Preto, destruiu toda a edificação, basta ver as consequências das chamas 
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nos materiais, de modo que foi necessário à sua completa reconstrução, causando uma perda 

irreparável de parte da história, em particular a Ouropretana (Figura 2.3). 

 

   

Figura 2.2 – Quadro de fotografias tiradas por ocasião do incêndio ocorrido em 20/01/1999, 

considerado de severidade mediana. Fonte: Autor, (2016) 

 

 

 

Figura 2.3 – Ruínas do Hotel Pilão no dia seguinte ao incêndio, ocorrido em 14/04/2003, considerado 

de severidade alta. Fonte: Trópia, (2003) 
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Para compreender como os incêndios se iniciam e propagam, é necessário entender 

inicialmente, como ocorre a combustão, uma vez que todo incêndio está relacionado à 

presença do fogo, embora sejam bem distintos.  

2.4 – A COMBUSTÃO 

Do ponto de vista da SCI, define-se combustão como sendo uma reação exotérmica de uma 

substância combustível com um oxidante usualmente acompanhada por chamas e/ou 

incandescência e/ou emissão de fumaça (ISO 8421-1:1987).  

Do ponto de vista químico, o fogo desenvolvido simultâneo de luz e calor, decorrente da 

combustão, é uma reação química que se processa entre uma substância combustível, como 

pedaços de madeira, papel, tecido, borracha, etc., e um comburente, como o oxigênio do ar, ao 

ser aquecido. Quanto melhor essa mistura entre o combustível e o comburente, menor é a 

energia de ativação necessária para iniciar a combustão. 

Pode-se dizer que o fogo é a parte visível de uma combustão. Consequentemente, o fogo 

pode-se apresentar fisicamente como chamas ou brasas, em função do tipo de combustível, de 

forma isolada ou em conjunto.  

Os combustíveis sólidos de origem orgânica submetidos ao calor liberam gases voláteis que 

se queimam como chamas, e a fuligem (carbono) pode ser reaquecida e queimar novamente a 

altas temperaturas. Alguns sólidos como a parafina e as gorduras se liquefazem e se 

transformam em vapores, queimando-se unicamente como chamas. Há outros sólidos que se 

queimam diretamente e apresentam-se incandescentes, como os materiais pirofóricos. Os 

materiais pirofóricos conhecidos são: magnésio (Mg), alumínio (Al), urânio (U), sódio (Na), 

potássio (K), lítio (Li), zircônio (Zr), cálcio (Ca), titânio (Ti) (SEITO et al., 2008). 

2.4.1 – Pirólise  

A pirólise (do grego pyr, pyrós = fogo + lýsis = dissolução), também conhecida como 

decomposição térmica, é o processo de ruptura da estrutura molecular original que compõe a 

matéria em consequência da ação do calor em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. 

Esse processo é muito utilizado na carbonização da madeira. O calor é um tipo de energia de 

ativação necessária para iniciar uma reação química. Para haver essa reação, é necessária uma 
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quantidade mínima de energia para fazer com que o material sólido combustível entre em 

pirólise.  

Quando as substâncias combustíveis sólidas são expostas a um determinado nível de energia 

de ativação elas sofrem pirólise por causa dessa energia, e assim, à medida que os produtos 

gasosos (gás e vapor) se misturam ao oxigênio do ar, forma-se uma  mistura inflamável (ou 

mistura explosiva). Essa mistura na presença de uma fonte de energia ativante (faísca, chama, 

centelha) se inflama, gerando o fogo (SEITO et al., 2008).  

A Figura 2.4 exibe uma ilustração do processo de pirólise, onde se observa móveis, ainda não 

atingidos pelas chamas, começando a desprender gases combustíveis pelo aquecimento do 

ambiente, esta cena típica, representa uma pirólise no início de um incêndio em um ambiente 

construído, antes da sua generalização.  

 

 

Figura 2.4 – Ilustração do processo de pirólise. Fonte: CBMDF, (2009) 

 

2.4.2 – Elementos essenciais da combustão  

Combustíveis – são substâncias capazes de serem queimadas, que alimentam uma combustão 

e servem de campo de propagação do fogo. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. A 

combustibilidade (capacidade de entrar em combustão) é maior no estado gasoso. Na 
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natureza, encontram-se materiais orgânicos (madeira, papel, algodão, tinta, álcool, gasolina, 

etc.), que são todos combustíveis, e inorgânicos, geralmente incombustíveis nas condições 

normais de temperatura (21oC) e pressão (1,0atm). Para caracterização e controle do processo 

de combustão é fundamental que se conheça a composição química do combustível. 

Os combustíveis sólidos e líquidos se transformam primeiramente em gases ou vapores antes 

de se combinarem com o oxigênio para originar a combustão. A maioria libera gases voláteis 

e queimam. Segundo Bizzo (2003), eles têm em sua composição química (típica): carbono 

(C); hidrogênio (H); oxigênio (O); nitrogênio (N); enxofre (S) e outros (Tabela 2.1).  

 

Tabela 2.1 – Composição típica de alguns combustíveis  

Combustível C H O N, S e outros 

Gás Natural ~75 ~25 − − 

Petróleo 84~86 11~14 0~3 0~5 

Carvão Mineral 78~95 ~7 1~15 1~5 

Lenha 49 6 43 ~1 

                     Fonte: Bizzo, (2003) 

 

Então, todo combustível se gaseifica combinando-se com o oxigênio e formando assim uma 

mistura. Quando na mistura houver quantidade insuficiente de gás combustível, a mistura é 

considerada “muito pobre” e não queima ou se, da mesma forma, a concentração do gás for 

muito alta, a mistura é considerada “muito rica” e não queima. 

Em qualquer combustão e nomeadamente de um gás combustível, é necessário satisfazer as 

condições de uma mistura, em que o gás combustível e o oxigênio do ar se misturem em 

determinada porcentagem.  

Uma mistura de ar e combustível gasoso só se torna inflamável quando a porcentagem desses 

elementos está na faixa do limite de inflamabilidade. No caso dos vapores de gasolina, esta 

faixa varia entre 1,3 e 6,3%, sendo o restante de ar. Para o monóxido de carbono, esses 

valores já variam entre 12,5 e 74%, designados limites inferior e superior de inflamabilidade.  

A ocorrência de uma explosão em um ambiente depende da faixa de inflamabilidade da 

mistura gás combustível e ar, que varia em função do material inflamável. Os limites inferior 
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e superior de inflamabilidade são geralmente registrados em condições normais de 

temperatura e pressão, ao nível do mar e se apresenta em porcentagem do volume de 

combustível sob a forma de vapor contido na mistura (Tabela 2.2).  

 

Tabela 2.2 – Limites inferior e superior de inflamabilidade 

  
                   Fonte: CBMDF, (2009) 

 

Assim pode-se definir: 

• Faixa de inflamabilidade: é o intervalo compreendido entre o limite inferior e 

superior de inflamabilidade, sendo este o máximo de inflamação; 

• Limite inferior de inflamabilidade: é a quantidade mínima em porcentagem do 

volume de combustível sob a forma de vapor em um ambiente, que, misturado 

com o ar, forma uma mistura inflamável e  
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• Limite máximo de inflamabilidade: é a quantidade máxima em porcentagem do 

volume de combustível sob a forma de vapor em um ambiente, que, misturado 

com o ar, forma uma mistura inflamável. 

Se houver aumento de temperatura e de pressão, ocorrerá a redução do limite inferior e 

aumento do limite superior em torno de 1%, aumentando assim a faixa de inflamabilidade e, 

consequentemente, o risco de explosão. Caso haja a diminuição da temperatura e da pressão, 

ocorrerá o efeito inverso. Condições anormais de temperatura e pressão indicam a importância 

de atentar-se para a mistura gás combustível e ar no ambiente. Logo abaixo se apresenta um 

comparativo da faixa de inflamabilidade de alguns gases comuns em porcentagem de volume 

(Figura 2.5). 

  

  

Figura 2.5 – Comparativo da faixa de inflamabilidade de gases comuns.  

Fonte: CBMDF, (2009) 

 

Comburentes – são elementos necessários à existência das chamas e intensificam a 

combustão. O comburente natural mais comum é o oxigênio, que é um gás inodoro, incolor e 

insípido, e pode ser retirado do ar atmosférico pela liquefação do ar ou pela sua decomposição 

elétrica da água, ou ser oriundo de compostos ricos em oxigênio em sua estrutura molecular 

(p. ex.: óxido de magnésio, pólvora, etc.). Quando aquecidos, liberam oxigênio que alimenta a 

própria combustão.  

Ele é um elemento do ar atmosférico, no qual apresenta aproximadamente 21%. Os demais 

componentes são o nitrogênio com 78% e 1% de outros gases (CO2, Ar, H2, He, Ne, Kr) 

(Figura 2.6).  
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Figura 2.6 – Gráfico da composição aproximada do ar atmosférico (modificado pelo autor). Fonte: 

Composição do ar.jpg, (2008)  

 

Existem muitos tipos de oxidantes (comburente), os mais usuais são ar e O2. Dentre os 

diferentes tipos de comburentes, um exemplo é o cloro, que é um gás mais pesado que o ar, de 

cor amarelo-esverdeada, venenoso, corrosivo, largamente utilizado na purificação da água, no 

branqueamento e em outros processos industriais. Não é inflamável, mas pode causar 

incêndio e explosões quando em contato com certas substâncias (p.ex.: amônia, terebintina e 

metais pulverizados), ou seja, comporta-se como oxidante. 

Agente ígneo (calor) – é um elemento energético do fogo responsável pelo início da 

combustão, pela vaporização dos combustíveis sólido ou líquido e por manter a temperatura 

durante a combustão, dando, assim, continuidade à liberação de mais calor, mantendo-se e 

incentivando a propagação do fogo.  

O calor fornecido por essas fontes caloríficas ao sistema não se equipara à energia liberada 

durante a combustão. É uma forma de energia de ativação (fonte de calor) da combustão 

gerada pela transformação de outra energia, através de processo físico ou químico. Do ponto 

de vista físico, é a energia térmica em trânsito, gerada pela vibração molecular entre os corpos 

a diferentes temperaturas, que faz com que o combustível sólido ou líquido desprenda gases 

combustíveis e se inflamem. As fontes caloríficas podem ser na prática o calor ambiente; a 

chama de uma vela; o calor provocado pelo choque, atrito e/ou compressão; a energia radiante 

de uma superfície aquecida; o calor das reações químicas exotérmicas; a energia elétrica; etc.  

21% 

78% 

1% 
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A Figura 2.7 apresenta uma fotografia, onde é possível observar que a chama “envolve” a 

madeira, a certa distância, queimando os gases combustíveis liberados por esta e não 

diretamente sua superfície. 

 

  

Figura 2.7 - Chama envolvendo um pedaço de madeira. Fonte: CBMDF, 2009) 

 

Na combustão, pode-se dizer que o calor é responsável pela: 

• produção de vapores dos combustíveis em materiais sólidos e líquidos (pirólise);  

• ignição dos materiais combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e  

• propagação e crescimento das chamas, pela manutenção de um ciclo contínuo 

(reação em cadeia) de produção de vapor de combustível e de energia para ignição 

desse material, favorecendo a continuidade da combustão em um incêndio. 

A Tabela 2.3 apresenta algumas fontes de calor iniciadoras de incêndios relacionadas com 

suas respectivas temperaturas (estimadas).  

 

Tabela 2.3 – Fontes de calor iniciadoras de incêndio e suas temperaturas (estimadas)  

Fonte de calor Temperatura °C Fonte de calor Temperatura °C 

Vela 700 – 1.400 Cigarro 300 – 400 

A 15cm da chama da vela 200 Fósforo 800 

Arco elétrico 4.000 Lâmpada 170 – 200 

                                                                                                                                                                   (continua)  
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                                                                                                                                                    (continuação) 

Fonte de calor Temperatura °C Fonte de calor Temperatura °C 

Chama de álcool 1.200 – 1.700 Madeira queimando 1.000 – 1.400 

Chama de fósforo 1.500 Oxiacetileno 2.000 – 3.000 

Chama de gás 1.000 – 1.500   

          Fonte: CBMDF, (2009). 

 

Reação em cadeia – na combustão não se dá uma transição direta dos reagentes da mistura 

combustível/comburente para outros produtos, mas há uma passagem por uma série de 

produtos intermediários. Aquilo que normalmente se descreve com uma equação global de 

reações de combustão corresponde, na realidade, a um conjunto de reações elementares 

sequenciais, uma reação em cadeia, em que se distinguem princípio, meio e fim. Essa reação 

nada mais é do que uma queima autossustentável, com liberação de luz, calor, fumaça e gases. 

A cadeia de reações é a união dos três itens descritos, gerando uma reação química e produtos 

intermediários instáveis, chamados radicais livres, prontos a combinar-se com outros 

elementos, gerando novos radicais, estes estáveis.  

No incêndio, quando o calor irradiado das chamas atinge o combustível e este é decomposto 

em partículas menores, que se combinam com o comburente e se queimam, irradiam outra vez 

calor para o combustível, formam um ciclo constante (ciclo de uma reação em cadeia), e desta 

forma o processo de sustentabilidade da combustão se mantem pela presença de radicais 

livres, promovendo a sustentação e propagação do fogo (Figura 2.8).  

 

 

Figura 2.8 – Ciclo da reação em cadeia. Fonte: Waldhelm Neto, (2011). 

´ 
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2.4.3 – Classificações da combustão  

A combustão geralmente envolve a liberação de luz na forma de chamas e energia térmica na 

forma de calor em quantidades suficientes para ser perceptível.  

No início da combustão, o nível de energia pode ser em torno de 1.000kW/m3, que é 

suficiente para aquecer 1g de água em 1ºC por segundo. Nas reações sustentáveis (reações em 

cadeia) de um incêndio, a energia pode atingir densidade muito maior, em torno de 

1010kW/m3. A temperatura nessa zona de reação pode atingir 2.000ºC em combustíveis 

líquidos e 1.000ºC em combustíveis sólidos (incandescência).  

A combustão pode ser classificada, quanto à sua velocidade de reação (lenta; viva; muito viva 

e instantânea), quanto à proporção de oxigênio e quanto à formação de produtos (completa e 

incompleta). Existe, ainda, um tipo de combustão espontânea, que será abordada em separado, 

em função de suas particularidades (CBMDF, 2009). 

Velocidade de reação – a velocidade de reação de uma combustão depende do grau de 

divisão da matéria, ou seja, da velocidade com que se processa essa reação química 

(exotérmica). Essa velocidade pode ser variável devido aos seguintes fatores: concentração ou 

estagnação de calor; a natureza dos combustíveis; a relação superfície/massa do material 

combustível e a presença de substâncias catalisadoras; disponibilidade de oxidante; taxa de 

mistura dos reagentes; etc.  

• Concentração ou estagnação de calor - causa aumento na velocidade de reação em 

função da maior quantidade de calor presente no ambiente ou na massa do combustível.  

• Natureza dos combustíveis – este fator pode modificar a velocidade de reação em 

função de os tipos de combustíveis envolvidos serem bons ou maus, ou seja, 

queimarem-se com facilidade ou dificuldade, dependendo da sua capacidade de 

combinar-se com o oxigênio sob a ação do calor, o que caracteriza sua combustibilidade 

(p. ex.: a madeira é mais combustível que o aço); 

• Relação superfície/massa do material combustível – provoca um aumento na velocidade 

de reação em função do tamanho da área superficial ocupada pela massa de 

combustível, ou seja, quanto maior a área superficial do combustível exposta ao calor, 
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mais rápida será a ignição da substância e, consequentemente, menor será a energia de 

ativação necessária para fazê-la entrar em pirólise. Por exemplo: o tronco de uma árvore 

e igual quantidade de madeira em forma de serragem em contato com uma chama de 

fósforo; alguns líquidos inflamáveis, como o diesel, quando se encontra em forma de 

poça e de spray (partículas suspensas), necessitam de diferentes quantidades de energia 

de ativação para inflamar-se; 

• Presença de substâncias catalisadoras – pode acelerar ou retardar a velocidade de 

reação, dependendo da presença de bons e maus combustíveis; etc.  

A taxa de liberação de calor em uma combustão caracteriza a quantidade de energia liberada 

em determinado intervalo de tempo, normalmente dado em kJ/s ou kW; é uma medida da 

proporção do incêndio de materiais. A  Tabela 2.4 apresenta esses picos da taxa de liberação 

de calor de alguns materiais.  

 

Tabela 2.4 – Picos da taxa de liberação de calor de materiais  

 
                               Fonte: CBMDF, (2009).  

 

Dentro dessa classificação em que se considera a velocidade de reação, surgem diversas 

classes de combustão definidas em função de sua cinética química, as quais são denominadas 

combustão lenta; combustão viva; combustão muito viva; e combustão instantânea.  
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Combustão lenta – o processo da reação se dá muito lentamente e não há produção de chama. 

Essa lentidão ocorre em decorrência da temperatura baixa, normalmente menos de 500ºC, e 

sua velocidade de reação é geralmente da ordem de 10-2 a 10-3cm/s, ou aproximadamente 1 a 

5mm/minuto.  

A incandescência (smoldering) é um processo de combustão relativamente lento, que ocorre 

entre o oxigênio e um sólido combustível comumente chamado de brasa, podendo ser o início 

ou o fim de uma chama. Nessa fase, ela traz um risco de pré-ignição da combustão dos 

materiais. A combustão lenta está presente no final dos incêndios e é potencialmente letal 

devido à produção de monóxido de carbono (CO).  

Combustão viva é um processo quando a reação se dá com maior velocidade e há produção de 

calor mais acentuada e bastante sensível, com consequente queima. Podem se distinguir dois 

aspectos:  

• as chamas são produzidas por uma mistura de gases combustíveis e ar. A palavra 

inflamabilidade deve ser reservada aos fenômenos em que se verificam a produção de 

chamas e 

• a incandescência é produzida pela forma de combustão viva dos corpos sólidos, 

chamada de ignição. Este fenômeno revela-se pelo aparecimento de sinais luminosos no 

sólido.  

Observa-se que o tamanho das chamas não é um fator relevante para classificar a reação como 

combustão viva. Para que isso ocorra, é necessário que haja uma quantidade suficientemente 

perceptível de energia liberada, pois ela é dissipada sob a forma de radiações visíveis e não 

visíveis (raios infravermelhos) (p. ex.: combustão que ocorre em madeiras, combustíveis 

líquidos e tecidos).  

Combustão muito viva é um processo de reação que se dá normalmente em grande 

velocidade, porém inferior a 340m/s e com produção de calor e de chama; é denominada 

também de deflagração, por ex.: combustão da pólvora negra ao ar livre e combustão da 

pólvora química utilizada nas munições dos armamentos (CBMERJ, [s.d.])  
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Combustão instantânea é um processo instantâneo e com uma velocidade de queima superior 

a 340m/s, geralmente com chamas não sustentáveis, porém muito perigosas, atingindo de 

forma súbita toda a massa do combustível; é denominada também de explosão.  

Uma explosão é uma combustão instantânea e violenta de um combustível gasoso que 

apresenta uma expansão repentina em decorrência da ignição da mistura entre um gás ou de 

um combustível sob a forma de vapor e o oxigênio do ar presente no ambiente, desde que essa 

mistura se encontre em uma faixa determinada de concentração de substância para substância, 

na qual se pode alcançar a ignição, dentro dos limites de explosividade ou dos limites 

inflamáveis.  Alguns autores a chamam de “o quarto estágio do fogo”. Felizmente não ocorre 

sempre, mas é um perigo sempre presente na maioria dos incêndios. É máxima na explosão 

em que o combustível sólido se encontra sob a forma de poeira, se o gás ou vapor ocupar todo 

o espaço do ambiente que o contém e principalmente se for um ambiente fechado. 

Consequentemente, haverá uma explosão quando houver uma proporcionalidade na mistura 

entre os dois elementos. Há menor perigo de explosão, quanto mais alta for a presença de um 

só deles, “mistura rica”. (Figura 2.9).  

 

  

Figura 2.9 – Explosão em ambiente externo. Fonte: CBMDF, (2009).  

 

É importante lembrar que, mesmo estando abaixo de 340m/s, as explosões por deflagração 

possuem uma onda de choque que se desloca em todas as direções, de forma radial e capaz de 

afetar a estrutura de uma edificação, podendo levar à morte quem estiver em seu interior e/ou 

em suas proximidades.  
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Proporção de oxigênio – é de suma importância saber a proporção de oxigênio, sob o ponto 

de vista de um incêndio, quando ocorre uma mistura de um material combustível e de um 

comburente, a fim de verificar se haverá ou não condição da combustão desse material, sendo:  

• 13% a 21%: o oxigênio alimenta a combustão em sua plenitude;  

• 8% a 13%: o oxigênio alimenta apenas uma incandescência e  

• abaixo de 8%: não há combustão.  

Formação de produtos – quando ocorre a queima de materiais combustíveis durante um 

incêndio, há a formação de alguns subprodutos que merecem a devida atenção por parte 

daqueles que se envolvem na tentativa de extinguir suas chamas, por serem em geral 

substâncias altamente nocivas aos seres humanos.  

Quanto à formação desses subprodutos liberados, a combustão pode-se apresentar de forma 

completa ou incompleta: 

Combustão completa – quando a quantidade de oxigênio é suficiente para a queima total do 

combustível, ou seja, todos os elementos possíveis do combustível se combinam (reagem) 

com o oxigênio, não restando da combustão outros subprodutos combustíveis. O combustível 

reage perfeitamente com o comburente, podendo produzir apenas dióxido de carbono (CO2) e 

água (H2O), dependendo de sua composição química, como em um “braseiro”, onde se 

observa somente uma quantidade de brasas incandescentes (Figura 2.10).  

 

 

Figura 2.10 – Combustão completa (brasas incandescentes). Fonte: CBMDF, (2009). 
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Combustão incompleta – quando a quantidade de comburente (oxigênio), teoricamente, é 

insuficiente para a total queima do combustível, produzindo assim outros subprodutos 

combustíveis, e libera resíduos que não foram totalmente consumidos durante o processo de 

queima, provenientes da reação em cadeia e capazes de continuar reagindo com o ar, vindo a 

produzir mais chamas e calor, como o monóxido de carbono (CO) e o hidrogênio (H2). Em 

caso de grande escassez de oxigênio, até hidrocarbonetos de carvão em pó como a fuligem e a 

fumaça negra se formam, tal como as de uma queimada (Figura 2.11).  

 

  

Figura 2.11 – Combustão incompleta (fumaça, fuligem e cinzas). Fonte: CBMDF, (2009). 

 

2.4.4 – Combustão espontânea  

A combustão espontânea é um processo de rara ocorrência, que se inicia com uma lenta 

oxidação do combustível exposto ao ar e diferencia-se das demais por não necessitar de uma 

fonte externa de calor para dar início a um processo de queima. Pode, em alguns casos, 

assemelhar-se a uma combustão viva (uma chama) ou a uma combustão lenta 

(incandescência), o que faz com que seja percebida apenas quando a situação já é grave (p. 

ex.:  materiais como o fósforo branco, amontoados de algodão ou em tratamentos de peles de 

animais).  

“A taxa de liberação de energia pela reação química compete com a 

habilidade do combustível de dissipar calor para o ar ambiente. Isso quer 

dizer que, se a reação não libera calor suficientemente para o ambiente, sua 

temperatura irá aumentar e, consequentemente, a velocidade da reação 
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química também aumentará. Todo o processo pode levar horas ou dias e 

necessita de um conjunto crítico de condições ambientais ou de aquecimento 

para ser viável. Ainda não há estudos conclusivos sobre como se processa esse 

tipo de combustão”. (CBMDF, 2009). 

2.4.5 – Pontos notáveis da combustão 

Durante o processo de combustão, os materiais combustíveis atingem pontos de diferentes 

valores de temperaturas à medida que se vão aquecendo e à medida que sofrem pirólise, sendo 

conhecidos como pontos notáveis da combustão, sendo denominados de, ponto de fulgor 

(flash point), ponto de ignição (fire point) e ponto de autoignição (flashover).  

Ponto de fulgor (Flash point) – é a temperatura mínima na qual uma substância combustível 

sólida ou líquida libera vapores em quantidade suficiente, formando assim uma mistura com 

o ar logo acima da superfície, que irá se queimar em contato com uma fonte externa de calor. 

Quando se retira a fonte externa de calor, a combustão não se mantém devido à insuficiente 

quantidade de vapores liberados nessa temperatura.  

Ponto de ignição (Fire point) – é a temperatura mínima na qual uma substância combustível 

sólida ou líquida libera vapores em quantidade suficiente, formando assim uma mistura com o 

ar logo acima da superfície, que irá se queimar em contato com uma fonte externa de calor. 

Mesmo retirando-se essa fonte externa de calor, haverá a continuidade da combustão. 

Normalmente esse ponto é ligeiramente 10°C acima do ponto de fulgor.  

Ponto de autoignição (Flashover) – é a temperatura mínima em que uma massa de 

combustível é aquecida na presença de ar, provocando sua combustão espontânea, sem uma 

fonte externa de calor.  

Para saber qual a temperatura de ignição de materiais comumente presentes em edificações 

modernas, basta recorrer as inúmeras referências bibliográficas onde se encontram disponíveis 

esses dados, p. ex.: a Tabela retirada do livro de Quintiere, (2017), e que se encontra no anexo 

II desse trabalho.  

2.4.6 – Produtos resultantes da combustão 

Durante a reação da combustão em um incêndio, são formados diversos produtos resultantes 

da combinação dos átomos da mistura combustível e comburente, que reagem entre si. Os 
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produtos da combustão são: as chamas; o calor; a fumaça; o vapor d’água; os gases; a fuligem 

(carvão) e as cinzas. Eles variam com a constituição química dos combustíveis e conforme a 

queima seja completa ou incompleta.  

Chamas – é a parte visível do fogo resultante da combustão de gases liberados e misturados 

com o comburente, tendo uma estrutura e composição bastante complexas. Emitem uma luz 

com uma ampla gama de cores geradas em função dos elementos químicos na mistura. A cor 

da chama é resultante da cor da luz emitente, formada por fótons, e sua temperatura depende 

do poder calorífico da reação de combustão do material combustível. As chamas azuis são 

mais quentes e as amarelas são menos quentes.  

Para atingir as temperaturas desejadas, depende-se do material combustível, que pode ser 

variado, e do comburente, geralmente o ar. É a temperatura que determina a cor do fogo e não 

os tipos de materiais envolvidos em um incêndio. Na Figura 2.12 vê-se o Hotel Pilão envolto 

em chamas, de variada tonalidade, com muita fumaça produzida pelo tipo de material 

queimado, e praticamente todo destruído, dando uma noção da severidade do incêndio.  

 

 
Figura 2.12 – Hotel Pilão praticamente todo destruído pelas chamas. Fonte: Trópia, (2003). 
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A chama é mais visível quando carbonos e outros sólidos ou líquidos, resultantes da 

combustão incompleta, são levados às áreas de altas temperaturas e incandescem indo desde o 

tom vermelho, até o laranja, amarelo ou branco, dependendo de sua temperatura (Tabela 2.5).  

 

Tabela 2.5 – Cores das chamas associadas às temperaturas de um incêndio 

Temperatura (oC) Cor 

550 primeira chama visível (vermelha) 

700 vermelho fosco 

900 vermelho vivo 

1.100 laranja 

1.400 branca 

                        Fonte: CBMDF, (2009). 

 

Segundo Gracetto et al. (2006), as chamas são classificadas em chamas de pré-mistura e 

chamas de difusão, em função da mistura combustível/oxigênio ocorrer antes ou após a zona 

de combustão da queima.  

• Chamas de pré-mistura – são aquelas em que o combustível, normalmente gasoso, é pré-

misturado ao oxigênio antes da ignição. O que se inflama e queima é a mistura 

combustível/oxigênio, que gera chamas normalmente de altas temperaturas e baixa 

luminosidade, como a chama produzida em bico de Bunsen, onde o combustível é o 

GLP e o comburente é o ar, previamente misturados (Figura 2.13).  

 

 
Figura 2.13 – Chama de pré-mistura em bico de Bunsen. Fonte: Gracetto, et al., (2006).  



39 

 

 

• Chamas de difusão – são aquelas em que não houve uma pré-mistura do combustível 

com o oxigênio antes da ignição. A difusão molecular é a responsável pela mistura dos 

gases nesse tipo de chama, a proporção na mistura de combustível/oxigênio é de difícil 

controle e gera chamas não turbulentas e fuliginosas, com baixas temperaturas e alta 

luminosidade, como as chamas turbulentas de uma fogueira (Figura 2.14).  

 

 

Figura 2.14 – Chamas de difusão. Fonte: Gracetto, et al. (2006). 

 

Calor – para todos aqueles que combatem o fogo, o calor é o mais importante, pois ele é 

encontrado de muitas formas e considerado o culpado de um sem números de incêndios.  

Provoca queimaduras, desidratação e bloqueio das vias respiratórias dos brigadistas, bem 

como altera as propriedades mecânicas de elementos de construção. Pode-se dizer que o calor 

é o efeito do movimento rápido (agitação) das moléculas que compõem a matéria, isto é, uma 

forma de energia liberada pela combustão que eleva a temperatura de um corpo até à 

proximidade da temperatura de inflamabilidade de outros materiais combustíveis em um 

ambiente em chamas, facilitando assim a continuidade do incêndio.  

Fumaça – a fumaça aparece devida à combustão incompleta, na qual pequenas partículas 

sólidas, como carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros gases, em 

suspensão, tornam-se visíveis variando de cor, tamanho e quantidade, podendo impedir a 

passagem da luz.  
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Ela pode se inflamar quando possui uma adequada proporção de gases quentes e oxigênio, é 

irritante e pode provocar danos ao aparelho respiratório e irritação dos olhos de tal forma que 

as lágrimas fluem nos momentos de maior necessidade da visão. A fumaça, além de 

prejudicar a visibilidade e dificultar a respiração, é a maior responsável pelo pânico nos 

incêndios, provoca vômitos e a sua inalação é a causa principal de asfixia e morte nas vítimas 

dos incêndios.  

Na Figura 2.15 vê-se todo Hotel Pilão totalmente destruído envolto em fumaça e ainda com 

chamas e, com uma gama imensa de gases produzidos pelo durante o incêndio.  

 

 
Figura 2.15 – Hotel Pilão envolto em fumaça e chamas. Fonte: Trópia, (2003). 

 

A cor da fumaça varia conforme o combustível que está em combustão. As cores amarela, 

roxa ou violeta indicam geralmente a presença de gases tóxicos; as cores branca ou cinza 

indicam que a queima é livre; a cor negra ou cinza-escura indica normalmente um fogo com 

grande temperatura e falta de oxigênio.  
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Vapor d’água – é produzido pela umidade do material que se queima e pela água utilizada na 

extinção das chamas. Durante os incêndios, à medida que a extinção se processa, aparece uma 

fumaça branca, identificando assim a presença de vapor d’água aquecido, muito prejudicial às 

vias respiratórias de quem está próximo do local do incêndio.  

Gases – são produtos resultantes da combustão e podem ser tóxicos ou não, fazendo com que 

as pessoas expostas apresentem efeitos fisiológicos e até a sua morte, dependendo do tempo 

de exposição e das respectivas concentrações expressas em ppm (parte por milhão), de alguns 

gases produzidos durante um incêndio. Esses gases emanados normalmente de uma 

combustão são: o monóxido de carbono; o dióxido de carbono; o sulfeto de hidrogênio; o 

dióxido de nitrogênio; etc.  

Outros gases tóxicos são susceptíveis de aparecer conforme a composição química do 

material combustível, destacando-se pela sua toxidade e probabilidade de surgirem, tais como: 

o ácido fluorídrico; o ácido cianídrico ou prússico; o ácido clorídrico; o amoníaco ou a 

amônia; o anidrido sulfuroso ou o dióxido de enxofre; o cloro; o fosgênio e os vapores 

nitrosos. (CBMSP, 2006) 

Fuligem (carvão) – é um resíduo sólido da combustão incompleta que merece atenção 

especial, pois pode estar sob a brasa no interior do incêndio e pode permitir o retorno das 

chamas. Ela é transportada pela fumaça e depositada em superfícies, deixando as suas marcas 

que são de manchas escuras uniformes. 

Cinzas – são produtos resultantes de uma combustão, isto é,  um resíduo que sobra após um 

combustível ser consumido pelo fogo, oferecendo risco ao homem e pode interferir na 

continuidade de um incêndio.  

2.5 – TRANSMISSÃO DE CALOR  

2.5.1 – Princípios básicos  

Sabe-se que na natureza tudo tende ao equilíbrio, ou seja, obedece à 1a Lei da 

Termodinâmica: Princípio da conservação de energia, na qual os materiais tendem a alcançar 

o equilíbrio térmico. Para exemplificar, toma-se um material A de massa (mA) a uma 

temperatura mais alta (ӨA), e um material B de massa (mB) a uma temperatura mais baixa 

(ӨB). Pelo princípio da conservação de energia, o calor é transferido do material A até que 
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esteja em equilíbrio com o material B, portanto B absorverá certa quantia de energia calorífica 

(Q) até que esteja com a mesma quantidade de energia calorífica de A (Figura 2.16).  

 

 

Figura 2.16 – Ilustração da 1ª Lei da Termodinâmica. Fonte: Autor (2018) 

 

Sabe-se que o calor é uma forma de energia calorífica que se encontra em trânsito entre os 

corpos e, está diretamente associado à diferença de temperatura entre dois materiais. Esse tipo 

de energia se apresenta nos materiais sob a forma de:  

• calor sensível: é a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da 

temperatura de um corpo, provocando a elevação da temperatura dos materiais e  

• calor latente: é a quantidade de calor calculada que tem como efeito a mudança de 

estado físico dos corpos; ele muda o estado (sólido, líquido e gasoso) dos materiais.  

A temperatura é a expressão do grau de agitação das moléculas dos materiais que estão em 

constante movimento e, quando aquecidas, sua velocidade aumenta, elevando também a 

temperatura. Um material que está “quente” tem relativamente maior temperatura quando 

comparado com outro que está “frio”. Portanto, a temperatura é a medida direta da atividade 

molecular, ou seja, é a medida da energia calorífica de um material.  

A taxa de fluxo de calor é representada por ɸ e sua unidade adotada, no Sistema Internacional 

de Unidades (SI), é o Watt (W) ou quilowatts (kW), correspondente a Joule por segundo (J/s) 

ou quilojoule por segundo (kJ/s) e, pode ser calculada pela equação 2.2. 

                                                                 ɸ = Q/Δt                                                          (eq. 2.2) 

onde:  

• Q é a quantidade de energia calorífica, e sua unidade é dada em megajoule (MJ), 

quilojoule (kJ) ou joule (J) e  

 
mA mB 

ӨA > ӨB 

Q 
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• Δt é o intervalo de tempo de exposição, e a sua unidade é o segundo (s). 

 

A Figura 2.17 ilustra um esquema de um fluxo de calor entre dois corpos de certo material, 

um mais quente, o de maior temperatura, passando para um outro mais frio, o de menor 

temperatura, expresso em quilowatts (kW). 

 

  

Figura 2.17 – Desenho eesquemático do fluxo de calor entre dois materiais. Fonte: Copetti, [s.d.] 

 

A quantidade de calor é, então, a responsável pela mudança de temperatura e é proporcional 

ao calor específico do material, que é a quantidade de energia calorífica por unidade de massa 

necessária para elevar a sua temperatura em 1ºC. Pode ser calculada pela equação 2.3. 

Q = m. c.                                                        (eq. 2.3)  

onde:  

• Q é a quantidade de energia calorífica, e sua unidade é dada em megajoule (MJ), 

quilojoule (kJ) ou joule (J); 

• m é a massa do material, e sua unidade é dada em quilograma (kg) e 

• c é o calor específico do material, e sua unidade é dada em quilojoule por 

quilograma vezes grau Celsius (kJ/kg.ºC); 

• Δ é a diferença de temperatura entre os materiais (ou entre os corpos), e a 

unidade é dada em grau Celsius (ºC).  

ɸ 
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A Tabela 2.6 apresenta os valores do calor específico de materiais comumente utilizados na 

construção de edificações, porém a sua unidade é dada em quilojoule por quilograma vezes 

grau Kelvin (kJ / kg.K).  

 

Tabela 2.6 – Propriedades térmicas de alguns materiais  

   
                     Fonte: CBMDF, (2009). 

 

Se essa ação for continuada, os materiais irão sofrer pirólise, podendo atingir seu ponto de 

ignição. Portanto, é essencial o conhecimento dos processos de transmissão de calor a fim de 

se conseguir determinar a causa, a origem, a propagação, a intensidade e como controlar um 

incêndio. O controle é o primeiro passo para extingui-lo.  

A transferência de calor de um material para outro ou entre áreas diferentes de um mesmo 

material será influenciada: 

• pelo tipo de material combustível que está sendo aquecido; 

• pela capacidade do material combustível reter calor e 

• pela distância da fonte de calor até o material combustível.  
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Observa-se que a solução dos problemas que se apresentam neste ramo da Engenharia não é 

possível apenas com o uso da argumentação da termodinâmica, mas requer uma análise 

baseada na ciência da transmissão de calor.  

2.5.2 – Processos de transmissão de calor 

Em linhas gerais sabe-se que o fluxo de calor ocorre no sentido da maior para a menor 

temperatura e que um corpo mais aquecido emite ondas de energia calorífica para outro mais 

frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Em certas situações, nota-se que, mesmo 

não havendo o contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente como 

quando se chega próximo do fogo, portanto, há uma transmissão de energia calorífica entre os 

corpos por condução, por convecção e por irradiação (Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18 – Processos de transmissão de calor. Fonte: CBMDF, (2009). 

 

Quando acontece algum incêndio, frequentemente ocorrem os três processos de transmissão, 

mas geralmente um deles predomina em determinado estágio ou região do incêndio, portanto 

é de fundamental importância conhecer os processos de transmissão de calor, pois, durante os 

incêndios, o calor é transmitido dos materiais que se queimam para outros materiais ao seu 

redor. A seguir são apresentados esses processos de transmissão.  
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Condução – é um processo de transferência de calor por meio de um corpo sólido de 

molécula a molécula, mas nenhuma delas é transportada com o calor, ou seja, elas absorverão 

calor e vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as moléculas vizinhas, transferindo-

lhes energia calorífica.   

O calor se propaga de um corpo para outro por contato direto ou através de um meio condutor 

do calor intermediário, ou seja, quando dois ou mais corpos estão em contato, o calor é 

conduzido através deles como se fosse um só corpo.  

Convecção – é a transferência de calor por meio de uma fonte para uma superfície sólida ou 

para outro fluido, ou seja, para um meio circulante, líquido ou gasoso. As moléculas do meio 

absorverão calor e vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as moléculas vizinhas, 

transferindo-lhes calor, de modo que o ar aquecido se expandirá e tenderá a se deslocar para 

as partes mais altas.  

Durante esse processo, o calor se propaga através do meio fluido em movimento ascendente 

de massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios. Um fluido é qualquer material que 

possa escoar. Trata-se sempre de um líquido ou de um gás (ar, fumaça ou gás combustível. 

Por exemplo: em água aquecida num recipiente, o ar aquecido se expande e tende a se 

deslocar para as partes mais altas do ambiente. 

Em incêndios de edifícios, essa é a principal forma de propagação de calor para andares 

superiores, quando os gases aquecidos encontram passagem pelas escadas e/ou poços de 

elevadores. O calor é transmitido através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do 

local em chamas, levando, para outros locais, quantidade de calor suficiente para que os 

materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco 

de fogo.  

Irradiação ou Radiação – é a transferência de calor através de ondas de energia calorífica, 

que partem de uma fonte de calor. São conhecidas também como calor radiante. Essas ondas 

são irradiadas pelo espaço e em todas as direções, e sua intensidade aumenta ou diminui à 

medida que os corpos atingidos ficam mais próximos ou mais distantes dessa fonte de calor.  

As moléculas de ar absorverão calor e vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as 

moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor, de modo que o ar aquecido se expanda gerando 

ondas de calor. Enquanto a condução e a convecção ocorrem somente em meios materiais, a 
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irradiação ocorre também no vácuo. Em resumo: radiação é a transmissão de ondas caloríficas 

pelo espaço, sem utilizar qualquer meio material. 

Em incêndios, o calor irradiado se propaga por meio de ondas caloríficas a partir de um 

material em combustão, por isso deve-se estar sempre atento aos materiais que se encontram 

próximos daquele que irradia calor, a fim de não possibilitar a propagação e o início de um 

novo incêndio.  

2.6 – DINÂMICA DO FOGO EM UM INCÊNDIO  

Compreender a dinâmica do fogo em um incêndio é de suma importância para correlacionar 

os efeitos que se referem ao comportamento do fogo à sua propagação em um ambiente 

confinado ou não, em suas várias fases, pois o incêndio pode se deslocar de um ambiente 

confinado para outros ambientes, pelo efeito chaminé, a partir do foco inicial do incêndio 

(Figura 2.19). 

  

 
Figura 2.19 – Efeito chaminé em uma edificação. Fonte: CBMDF, (2009).  

 

A dinâmica do fogo é diretamente influenciada pelos diversos fatores contribuintes e pelas 

variáveis de cada caso, como a temperatura atingida no ambiente, o projeto arquitetônico da 

edificação, a carga de incêndio e o comportamento da fumaça e dos gases, e pode ajudar a 

estabelecer a melhor técnica para extingui-lo ainda em seu início, a fim de se evitar perdas 

humanas e materiais. 
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2.6.1 – Fases de desenvolvimento de um incêndio  

Ao estudar as fases de desenvolvimento de um incêndio, é comum admitir-se a hipótese da 

distribuição homogênea de temperatura no compartimento. Uma das formas de descrição de 

um incêndio, ainda muito utilizada, é por meio de uma curva temperatura vs. tempo, 

representada matematicamente por θ( x, y, z, t) = θ(t) onde θ é a função temperatura, (x, y, t) é 

o sistema de referência e t é o tempo. Se admitirmos que, desde o início da ignição até a 

extinção do incêndio, passando pelo desenvolvimento e generalização, haja uma distribuição 

uniforme de temperaturas no compartimento, o incêndio poderá ser bem representado por uma 

curva como a da Figura 2.20, a qual ilustra as fases de desenvolvimento de um incêndio 

compartimentado  (GOUVEIA, 2006).  

 

 
Figura 2.20 – Curva de desenvolvimento de um incêndio. Fonte: Gouveia (2017) 

 

Considera-se normalmente que um incêndio é composto essencialmente de três fases: ignição; 

desenvolvimento e propagação. Para um melhor entendimento da dinâmica do incêndio, nesse 

estudo, recorre-se em dividi-las em quatro fases distintas: inicial; crescimento; propagação e 

resfriamento. Durante a descrição dessas fases, serão enfatizadas as características de um 
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incêndio em um ambiente interno delimitado por teto e paredes, típico de uma edificação. Isso 

vale também para o ambiente interno de um automóvel. 

Inicial (Ignição/Eclosão) – o incêndio tem seu início após a ignição de algum material 

combustível na presença de oxigênio presente no ambiente em grande quantidade., 

estabelecendo uma ignição sustentável. A temperatura no compartimento permanece 

relativamente baixa por um tempo maior e abrange a eclosão do incêndio, restringindo-o 

apenas ao foco inicial. O desenvolvimento de um incêndio nesta fase está limitado ao foco do 

incêndio e às suas proximidades. Os focos originam-se em locais onde a fonte de calor e os 

materiais combustíveis estão próximos, de tal forma que, ocorre a decomposição dos 

materiais pelo calor, gases quentes se desprendem desses materiais e se inflamam. 

Nesta primeira fase, o oxigênio contido no ar não está significativamente reduzido e o fogo 

está produzindo vapor d’água (H2O), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e 

outros gases combustíveis. Caso o incêndio não seja extinto nos primeiros minutos, ocorre um 

fenômeno chamado roolover, também conhecido como leanflashover:  

O roolover é um fenômeno no qual os gases da combustão não queimados no 

incêndio misturam-se ao ar e se inflamam na parte superior do compartimento, 

gerando verdadeiras bolas de fogo, devido às altas temperaturas naquela área. 

(Oliveira, 2009). 

Crescimento – nesta fase o incêndio está incubado e há um aumento do volume das chamas. 

A temperatura ainda não é muito alta, mas há um aumento exponencial na quantidade de 

energia calorífica liberada em um período relativamente curto de tempo, fazendo com que 

todos os materiais presentes no ambiente venham a sofrer pirólise.  

Nesses incêndios, à medida que a combustão progride, a parte mais alta do compartimento 

(nível do teto) é preenchida, por convecção, com fumaça, gases quentes e vapores de gases 

gerados pela combustão e, a partir da formação do roolover, ocorre a fase de crescimento do 

incêndio. A temperatura da camada superior de gases combustíveis acumulados no teto do 

compartimento aumenta progressivamente, em um espaço de tempo relativamente curto, 

fazendo com que o volume das chamas aumente e a concentração de oxigênio comece a 

diminuir.  
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Propagação – ao final da fase anterior todos os materiais presentes no ambiente passarão a 

ser aquecidos por convecção e irradiação, atingindo assim seu ponto de ignição e começando 

a se queimarem e se propagarem, dependendo muito da quantidade e forma do material 

combustível no ambiente, bem como do tamanho e da forma do ambiente. Da mesma forma, 

quanto mais fechado, com poucas aberturas naturais para ventilação (portas e janelas), mais 

calor será irradiado para o material combustível ainda não atingido.  

Com a evolução do incêndio e a oxigenação do ambiente, através de portas e janelas, o 

incêndio ganhará ímpeto, fazendo com que o ambiente fique envolvido por inteiro em 

chamas. Haverá a emissão de gases inflamáveis através de portas e janelas, que se queimam 

no exterior do edifício, acarretando assim o fenômeno denominado de "inflamação 

generalizada”.  

Segundo Oliveira (2009), foi o britânico P. H. Thomas, nos anos 1960, o primeiro cientista a 

utilizar o termo flashover para descrever o crescimento do incêndio até o ponto onde este se 

torna totalmente desenvolvido. Teoricamente, diz-se que ocorre o flashover quando 

determinada substância combustível se inflama espontaneamente, sem a presença de uma 

fonte externa de calor em condições atmosféricas normais: 

Durante a fase de aquecimento do incêndio o calor da queima vai aquecer 

gradualmente todos os materiais combustíveis presentes no ambiente por 

irradiação e fazer com que eles alcancem o seu ponto de ignição, ao mesmo 

tempo, o que vai produzir a combustão instantânea desses materiais em virtude 

da camada de gases quentes resultantes da combustão, que se acumulam no 

teto do compartimento durante o crescimento do incêndio, com a formação de 

“roolover” (bolas de fogo no teto), irradiando calor para todos os materiais 

combustíveis, mesmo que estejam longe da origem do fogo, (Oliveira, 2009).  

Pode-se entender então que o flashover é um fenômeno pelo qual o calor produzido pelo 

roolover aquece gradualmente, por irradiação, todos os materiais presentes no ambiente. Isso 

faz com que alcancem simultaneamente seu ponto de ignição, ou seja, leva à pirólise todos os 

demais materiais combustíveis e, consequentemente, leva o ambiente a ficar todo em chamas 

(Figura 2.21). 
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Figura 2.21 – Ilustração do fenômeno flashover. Fonte: CBMSP, (2006).  

 

A partir do aparecimento do flashover, entra-se na fase propriamente dita em que o incêndio 

se propaga para todos os materiais do compartimento que já está em combustão, sendo a taxa 

de queima limitada pela quantidade de oxigênio remanescente. A partir daí o incêndio irá se 

propagar para outros compartimentos da edificação, seja por convecção de gases quentes em 

seu interior ou no exterior, na medida em que as chamas podem sair pelas aberturas (portas e 

janelas), e os gases combustíveis presentes na fumaça se queimam assim que encontram ar 

fresco.  

O incêndio poderá se propagar, por radiação ou por contato direto das chamas, para outras 

edificações, no caso de proximidade entre as fachadas da edificação onde ocorre o incêndio e 

as adjacentes, configurando uma conflagração1.  

No caso de edificações altas, a propagação do incêndio entre unidades poderá ocorrer por 

condução, via paredes e forros, por destruição destas barreiras, ou ainda, por convecção de 

gases quentes que penetram por aberturas, ou por projeção de partículas aquecidas e 

inflamadas que se desprendem do material em combustão e são projetadas a distâncias para 

outras edificações.  

Em decorrência da queima dos materiais combustíveis no local ou da falta de oxigênio, o fogo 

pode diminuir de intensidade, entrando na fase de resfriamento e consequente extinção. 

 

1 Conflagração: combustão vigorosa e intensa de um incêndio que se alastra. 
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Resfriamento/Extinção – esta fase do incêndio tem seu início quando a maior parte do 

oxigênio e dos materiais combustíveis presentes no ambiente já foram consumidos pelo fogo. 

Assim, ele começa a se extinguir, as chamas tendem a diminuir e buscar oxigênio por 

qualquer abertura. Se não o encontrarem, as chamas extinguir-se-ão, permanecendo somente 

brasas, até a sua extinção total, porém, muito lentamente.  

A queima total dos materiais combustíveis gera muita fumaça e gases inflamáveis, como o 

metano, diminuindo consideravelmente a quantidade de oxigênio presente no ambiente. A 

temperatura no teto ainda permanece muito elevada, e há pouca ou nenhuma visibilidade no 

ambiente.  

Durante essa fase, em casos específicos, pode ocorrer o reaparecimento de chamas, o acúmulo 

de significativas proporções de gases inflamáveis, a presença de produtos parciais da 

combustão e de partículas de carbono ainda não queimadas na fumaça, que permanecem 

aquecidas, formando uma massa gasosa combustível, a qual pode ser capaz de reagir com o 

oxigênio, necessitando apenas de um pouco de ar para reiniciar a combustão, de uma forma 

repentina (explosão), chamado de backdraft.  

A Figura 2.22 ilustra bem esse fenômeno, onde vê-se um bombeiro arrombando um 

compartimento fechado para possibilitar um meio de acesso ao ambiente, causando a explosão 

do compartimento em decorrência da entrada de ar no ambiente de forma precipitada e a 

explosão da massa gasosa presente na fumaça. Consequentemente, com risco de morte e de 

danos graves na estrutura da edificação. 

 

  
Figura 2.22 – Representação dos fenômenos pré-backdraft e backdraft. Fonte: CBMSP, (2006). 

 

 

 

pré-backdraft backdraft 
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2.7 – CLASSIFICAÇÕES DOS INCÊNDIOS  

Com a evolução dos estudos sobre os tipos de incêndios pela Engenharia de Incêndio, tornou-

se necessário classificá-los a fim de que seus estudos fossem ainda mais aprimorados e que as 

técnicas de extinção estivessem de acordo com os tipos de combustíveis, de comburentes e de 

fontes de calor envolvidos, de acordo com a situação encontrada. A classificação é feita no 

intuito de determinar os métodos ou processos de extinção e os agentes extintores mais 

adequados. Conforme os tipos específicos, os incêndios classificam-se quanto às suas 

proporções e aos materiais combustíveis envolvidos. 

2.7.1 – Proporções 

Para classificar o incêndio segundo suas proporções, tem-se que saber da dimensão, da 

intensidade e dos  meios empregados para a sua extinção, ou seja:  

incipiente – encontra-se em sua fase inicial, de mínimas proporções, e requer, para sua 

extinção, o emprego de equipamentos extintores portáteis. Ex.: fogo em uma lixeira, fogo em 

um eletrodoméstico, etc.; 

pequeno – é um incêndio de pequenas proporções, que não apresenta risco imediato de 

propagação, sendo extinto com facilidade. Ex.: fogo restrito a um compartimento de uma 

edificação; 

médio – tem médias proporções e apresenta grande risco de propagação pela  área atingida e 

pela sua intensidade, necessitando para sua extinção de meios e materiais equivalentes a um 

socorro básico de incêndio, com pessoal e material especializado em combater este tipo de 

incêndio. Ex.: incêndio de uma edificação (residência, loja, etc.); 

grande – grandes proporções, apresentando elevadíssimo risco de propagação, pois a área 

atingida é grande. Para sua extinção, é necessário mais do que um socorro básico, pois 

apresenta-se com grande complexidade em termos de pessoal e material especializado. Ex.: 

incêndio em edifícios altos ou indústrias e 

extraordinário – são aqueles de elevadíssimas proporções, provocados por fenômenos 

naturais, como abalos sísmicos, vulcões, terremotos, furacões, tempestades elétricas, etc. Ex.: 

incêndios de quarteirões, bairros e até cidades inteiras.  
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2.7.2 – Materiais combustíveis  

Os materiais envolvidos em um incêndio são classificados conforme os tipos de combustíveis 

predominante neles:  

• sólidos comuns: madeira, tecido, algodão, papel, etc.; 

• líquidos ou gases inflamáveis: gasolina, óleo, álcool, GLP, etc.; 

• equipamentos elétricos energizados: motores elétricos, etc. e  

• metais combustíveis: magnésio em aparas, em pó, etc.  

2.7.3 – Classes de Incêndio  

Para a determinação precisa do agente extintor, das técnicas de extinção a serem empregadas 

e a forma correta a ser utilizada na extinção de um incêndio, deve-se saber primeiramente 

qual o tipo de material combustível envolvido e da situação em que se encontram, ou seja, de 

sua classificação, portanto, são apresentadas a seguir as classes de incêndio.  

Os incêndios são classificados nas classes A, B, C, D e K a fim de facilitar a maneira de 

combatê-los, porém, a classe K não é oficialmente adotada no Brasil. Ela foi elaborada pela 

National Fire Protection Association (NFPA) e adotada pela International Fire Service 

Training Association (IFSTA).  

 

2.7.4 – Classe A  

Os incêndios dessa classe se propagam facilmente em materiais 

combustíveis sólidos, como papel, madeira, tecidos, fibras, etc., e 

queimam em sua superfície e em profundidade, deixando resíduos sólidos 

(cinzas) após a sua queima. A melhor opção para a sua extinção está na 

retirada do calor, isto é, diminuir ou baixar a temperatura para que ela 

fique abaixo do ponto de ignição. Os métodos mais eficientes para essa classe são o 

resfriamento com água e espuma, apesar da existência de alguns pós de alta capacidade 

extintora das chamas. Apresenta-se a seguir na Tabela 2.7 os tipos de agentes extintores mais 

adequados para essa classe de incêndio e, regulamentados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2011).  
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Tabela 2.7 – Agentes extintores para incêndio da classe A/INMETRO 

Agente extintor Adequação conforme o INMETRO 

Água Sim 

Espuma mecânica Sim 

Pó para extinção de incêndio Sim, desde que do tipo ABC. 

Gás carbônico Não 

 

2.7.5 – Classe B  

Os incêndios dessa classe se propagam em materiais considerados 

inflamáveis, como os gases liquefeitos de petróleo (GLP) e os líquidos 

inflamáveis (óleos, gasolina, tintas, graxas, vernizes, etc.). Queimam-se 

somente em sua superfície e não deixam resíduos. A melhor opção para 

sua extinção é impedir o contato entre o comburente (oxigênio) e a 

superfície desses gases. Deve-se abafar a superfície em chamas, utilizando espuma e 

quebrando a reação em cadeia com pós apropriados, como fechar o registro do botijão ou da 

canalização de GLP. Apresenta-se a seguir na Tabela 2.8 os tipos de agentes extintores mais 

adequados para essa classe de incêndio e, regulamentados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2011).  

 

Tabela 2.8 – Agentes extintores para incêndio de classe B/INMETRO 

Agente extintor Adequação conforme o INMETRO 

Água Não 

Espuma mecânica Sim 

Pó para extinção de incêndio Sim 

Gás carbônico Sim 

 

2.7.6 – Classe C  

Os incêndios dessa classe se propagam em equipamentos elétricos 

energizados, como em motores, transformadores, quadros de distribuição, 

fios elétricos, etc. Na maioria das vezes, a energia elétrica é a grande 
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responsável por iniciar ou propagar o incêndio para outros materiais, geralmente combustíveis 

sólidos, líquidos ou gases inflamáveis em contato ou próximos, oferecendo especial risco 

devido à condutividade elétrica.  

Com a corrente elétrica desligada, este tipo de incêndio podem ser combatido com agentes 

extintores mais adequados, normalmente da classe A ou B. Deve-se ter cuidado, no entanto, 

com os aparelhos que possuem acumuladores de energia, como capacitores e/ou baterias. 

Apresenta-se a seguir na Tabela 2.9 os tipos de agentes extintores mais adequados para essa 

classe de incêndio e, regulamentados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO, 2011).  

 

Tabela 2.9 – Agentes extintores de incêndio da classe C/INMETRO 

Agente extintor Adequação conforme o INMETRO 

Água Não 

Espuma mecânica Não 

Pó para extinção de incêndio Sim 

Gás carbônico Sim 

 

2.7.7 – Classe D  

Os incêndios dessa classe se propagam em metais pirofóricos2, que são, 

em sua maioria, alcalinos e que se inflamam espontaneamente, de forma 

violenta, produzindo muito calor, atingindo altas temperaturas, e com luz 

brilhante. Os elementos mais conhecidos são alumínio fragmentado, 

antimônio, cálcio, lítio, magnésio, plutônio, potássio, selênio, sódio, 

titânio, tório, urânio, zinco e zircônio. A melhor opção para sua extinção é aplicar pós 

especiais, que irão abafar o fogo e quebrar a reação em cadeia, formando camadas protetoras e 

impedindo a continuação das chamas.  

 

 

2 Pirofóricos são materiais que se inflamam espontaneamente em contato com o ar. 
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2.7.8 – Classe K  

Os incêndios dessa classe se propagam devido à queima de óleo e 

gordura de cozinha, apesar de envolverem líquidos inflamáveis, 

incorrendo naturalmente na Classe B.  

Essa classificação ocorre com o objetivo de enfatizar os riscos e a 

necessidade da prevenção de incêndios por meio de campanhas 

educativas específicas e desenvolvimento de agentes extintores adequados, uma vez que é 

causa comum de incêndios nos Estados Unidos da América. Esta classe não é oficialmente 

adotada no Brasil, porém seu combate se faz da mesma forma que os incêndios da classe B.  

2.8 – MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS  

Como visto anteriormente, para haver a combustão, são necessários o combustível, o 

comburente e o calor, que formam assim o triângulo do fogo, e atualmente admite-se a 

inclusão da reação em cadeia, formando assim o tetraedro do fogo.  

Para a extinção de qualquer incêndio, basta a retirada de um desses elementos essenciais do 

triângulo do fogo. Consequentemente, os métodos de extinção do incêndio são baseados neste 

princípio: se um dos elementos do triângulo do fogo for retirado, a combustão será 

interrompida e o incêndio se extinguirá.  

Com base na ruptura do triângulo do fogo, há quatro métodos básicos e práticos para a 

extinção do incêndio, desenvolvidos ao longo de muitos anos de pesquisa: isolamento ou 

retirada do material combustível; resfriamento ou retirada do calor; abafamento ou retirada do 

comburente e quebra da reação em cadeia ou extinção química.  

2.8.1 – Isolamento ou retirada do material combustível  

A retirada do material ou controle do combustível é o processo de 

extinção mais simples de ser realizado, pois não exige 

equipamentos especiais. Consiste apenas na retirada, diminuição 

ou interrupção do campo de propagação do fogo, ou seja, retirada 

do material que ainda não foi atingido pelo fogo, como execução 

de aceiros, esvaziamento de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis ou de 

combustíveis, transvasamento do gás contido em um vaso de pressão, etc. 
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2.8.2 – Resfriamento ou retirada do calor  

 O resfriamento ou o controle do calor é o processo de extinção 

mais usado, pois consiste em retirar calor do material incendiado 

até um ponto determinado (ponto de fulgor). Abaixo desse ponto, 

ele não se queima ou não emite mais vapores que, por efeito do 

calor, reagem com o oxigênio e produzem a combustão. O agente 

extintor mais utilizado nesse processo é a água. 

2.8.3 – Abafamento ou retirada do comburente  

O abafamento ou controle do comburente é o processo de 

extinção mais difícil, pois somente os pequenos incêndios podem 

ser abafados com tampas de vasilhames, panos, cobertores, etc. 

Em incêndios de maiores proporções, são necessários 

equipamentos e agentes extintores específicos para se conseguir o 

abafamento. A extinção da combustão é obtida com a diminuição 

da porcentagem de oxigênio nas proximidades do combustível, interrompendo o triângulo do 

fogo. 

2.8.4 – Quebra da reação em cadeia ou extinção química  

Há algum tempo, pesquisadores têm afirmado que a eficiência de certas substâncias 

inibidoras, como o Halon (hidrocarboneto halogenado) e os sais inorgânicos, como agentes 

extintores é devida a alguma propriedade especial nesses agentes, isto é, a uma reação 

química que interfere na cadeia de reações que se realizam durante a combustão - a supressão 

dos radicais químicos livres. 

A quebra da reação em cadeia é o processo que se vale da introdução de substâncias 

inibidoras da capacidade reativa do comburente com o combustível, impedindo a formação de 

novos íons (radicais livres produzidos pela combustão). Nesse processo, substâncias químicas 

halógenas, especialmente projetadas para tal, irão reagir com os íons liberados pela reação em 

cadeia, impedindo-os de continuar a quebra das moléculas do combustível. Os agentes 

halogenados não deixam resíduo após seu uso, porém eles agridem a camada de ozônio. 

Como resultado, o seu uso é restrito na maioria dos países, principalmente pelos que aderiram 

ao Protocolo de Montreal, assinado em 16 de setembro de 1987. 
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2.9 – INSTRUÇÕES TÉCNICAS  

As instruções técnicas elaboradas por diversas corporações de bombeiros, trazem sempre 

muitos dados sob a forma de tabelas a fim de facilitar suas consultas, transformando-as em 

uma espécie de manual técnico de Segurança Contra Incêndio (SCI). Para o leitor interessado 

em se aprofundar sobre essas e outras instruções técnicas, elaboradas pelos diversos Corpos 

de Bombeiros do Brasil, basta recorrer aos sites deles. 

A primeira, é a Instrução Técnica 09 Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG, 2020), 

que trata da Carga de incêndio nas edificações e área de risco, e a segunda, é a Instrução 

Técnica 35 (CBMMG, 2018), que trata da Segurança contra incêndio em edificações que 

compõem o patrimônio cultural.  

2.9.1 – IT09 – Carga de Incêndio nas Edificações e Área de Risco 

Faz-se necessário observar que os dados inicialmente levantados, se referem a 1ª edição da 

IT09, aprovada pela portaria n. 05, de 25 out. 2005 e, que posteriormente foi alterada pela 

portaria n. 47, de 23 abr. 2020, publicada no DOEMG n. 87, ano 128, p. 8, 25 abr. 2020.    

Segundo essa instrução técnica, a carga de incêndio é a soma das quantidades de energia 

calorífica liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um 

espaço (compartimento), inclusive dos revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos de 

uma edificação. Entende-se então que a carga de incêndio em uma edificação depende da 

quantidade total de material combustível em um compartimento, ou área, passível de ser 

atingido pelo fogo, incluindo os materiais de acabamento e decoração. Na prática, é tudo 

aquilo que serve como combustível.  

A carga de incêndio específica (qfi) pode ser definida como a carga de incêndio por metro 

quadrado de área de um compartimento, expressa em unidades de calor ou em peso 

equivalente de madeira, ou seja, é o valor da carga de incêndio dividido pela área de piso do 

ambiente considerado, expresso em megajoule por metro quadrado (MJ/m²) ou em 

quilograma (kg) equivalente de madeira seca (1kg de madeira seca equivale a 19,0MJ). 

A análise da carga de incêndio deve sempre levar em conta o tipo de ocupação/uso e as 

atividades internas na edificação. Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos na área da 



60 

 

Engenharia de Incêndio a fim de determinar os procedimentos mais adequados para a 

determinação da carga de incêndio específica nas edificações em função da sua utilização.  

2.9.2 – IT35 – Segurança contra Incêndio em Edificações que compõem o Patrimônio 

Cultural 

Faz-se necessário observar que os dados inicialmente levantados, se referem a 1ª edição da 

IT35 editada pelo CBMMG, em ano anterior a 2017, quando então foi editada a 2ª edição, 

aprovada pela portaria n. 30, de 17 jul. 2017, publicada no DOEMG n. 135, ano 125, p. 34 de 

20 jul. 2017 e, que posteriormente foi alterada pela portaria n. 32, de 02 jan. 2018, publicada 

no DOEMG n. 02, ano 126, p. 19 de 04 jan. 2018    

Segundo essa instrução o objetivo dela é estabelecer as medidas de segurança contra incêndio 

e pânico, visando atender as condições mínimas aceitáveis para proteção das edificações que 

compõem o patrimônio cultural protegido no Estado de Minas Gerais. Definir a forma para 

apresentação de processo de segurança contra incêndio e pânico no Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais (CBMMG).  

Ela se aplica aos conjuntos arquitetônicos e edificações localizadas no Estado de Minas 

Gerais, que sejam objeto de proteção nos âmbitos Municipal, Estadual ou Federal, bem como 

aqueles listados como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.  

Além da edificação que é o objeto de proteção, também deverão atender aos critérios 

previstos nesta Instrução Técnica as seguintes edificações:  

• edificações residenciais unifamiliares que compõem um conjunto arquitetônico formado 

pelo menos por uma edificação tombada pelo patrimônio histórico;  

• edificações vizinhas ao patrimônio tombado, ainda que não tombadas e  

• toda edificação onde o efeito do incêndio gerado possa atingir o patrimônio tombado.  

A quem possa também se interessar pela Engenharia de Incêndio, é só verificar a literatura 

disponível, espalhada pelas diversas bibliotecas de universidades e de sites, que divulgam 

artigos científicos sobre esse assunto. 
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CAPÍTULO 3 – O QUARTZITO E AS OBRAS DE CANTARIA  

3.1 – INTRODUÇÃO 

As rochas juntamente com as madeiras constituem os mais antigos materiais de construção 

utilizados pelo homem com múltiplas aplicações, como em alvenarias de vedação e estrutural, 

em revestimentos de pisos e de paredes e em obras de cantaria. No Brasil, o quartzito foi 

muito utilizado nas edificações coloniais. Atualmente, com o avanço tecnológico e o uso do 

concreto e outros materiais, diminuiu muito o emprego da rocha in natura na construção civil, 

principalmente nas estruturas de edifícios e pontes.  

As rochas representam bens minerais de grande importância para a humanidade. O termo 

mineral pode ter vários significados para cada pessoa que o utiliza, dependendo de sua 

formação (p. ex.: as areias e outros solos). Os minerais são substâncias por vezes muito 

comuns.  

Um mineral é um corpo homogêneo, formado de um elemento ou composto 

químico resultante de processos inorgânicos e com uma estrutura química 

definida, arranjo atômico interno ordenado e, é encontrado naturalmente na 

crosta terrestre (GARCIA & BEDANI, 2011).  

3.2 – DEFINIÇÕES DE ROCHA  

Entre as definições de rocha existentes na literatura científica, destaca-se a definida no livro 

de Leinz & Amaral (2003), citada em, Silva & Crispim, (2015).  

É um agregado natural, formado de um ou de mais minerais (podendo, 

eventualmente, tratar-se de vidro vulcânico ou de matéria orgânica (que são 

os mineraloides), que constitui parte essencial da crosta terrestre e que é 

nitidamente individualizado. 

Ou ainda a definição que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou em 

sua norma NBR 6.502:1995, no subitem 2.1.1 do item 2.1 – Termos técnicos relativos à rocha  

(ABNT, 1995). 

Material sólido, consolidado e constituído por um ou mais minerais, com 

características físicas e mecânicas específicas para cada tipo.  
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3.3 – CLASSIFICAÇÕES DAS ROCHAS 

Dos inúmeros critérios para a classificação das rochas, tomou-se uma classificação do ponto 

de vista da Engenharia Civil e, portanto, as “pedras” de cantaria delas extraídas. Com o 

objetivo de esclarecer a formação das rochas é adotada a classificação geológica; pois, tendo 

base científica, o engenheiro pode recorrer-se na Petrografia e na Mineralogia, para a sua 

identificação, bem como, complementar seus estudos por meio dos ensaios tecnológicos e é 

muito instrutiva uma classificação composta com os dois procedimentos, chegando a uma 

classificação combinada (PETRUCCI, 1979).  

3.3.1 – Geológica  

As rochas, segundo critérios geológicos, se classificam em três grandes grupos: as 

magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas (Figura 3.1). 

 

  

Figura 3.1 – Classificação das rochas. Fonte: Cruz, [s.d.]  

 

• rochas ígneas ou magmáticas – resultantes diretas da consolidação do magma, 

material ígneo que está no interior do globo terrestre. Podem se formar a grandes 

profundidades e a elevadas pressões e temperaturas (rochas plutônicas). Na superfície, 

são formadas em altas temperaturas, mas em baixa pressão (rochas vulcânicas); 

• rochas sedimentares – provenientes da desagregação de outros tipos de rochas. 

Transformam-se em rocha novamente quando os sedimentos passam por compactação 

e cimentação (consolidação de sedimentos), ou seja, são formadas pela deposição de 

partículas minerais ou orgânicas e 
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• rochas metamórficas – resultam da transformação de outras rochas (vulcânicas, 

plutônicas, sedimentares ou mesmo outra metamórfica) em outras condições de 

temperatura e pressão, ou seja, passam por alterações profundas que ocasionam 

transformações na textura, na composição mineralógica, etc. (metamorfismo).  

3.3.2 – Tecnológica  

As rochas, segundos critérios tecnológicos, são divididas em três grupos segundo o mineral 

predominante em sua constituição e as suas características, denominados pedras silicosas, 

calcárias e argilosas:  

• pedras silicosas – apresentam predominância da sílica (SiO2) e tem maior resistência 

mecânica e durabilidade em comparação com as demais; 

• pedras calcárias – têm boa resistência mecânica e média durabilidade quando suas 

propriedades são governadas pelo carbonato de cálcio (CaCO3) e 

• pedras argilosas – têm menor resistência mecânica e durabilidade quando a argila 

(silicatos hidratados de alumínio) é preponderante. 

3.3.3 – Combinada  

Esta classificação é a mais vantajosa, pois esclarece a formação das rochas do ponto de vista 

geológico, de base científica, e pode assim contar com o auxílio inestimável da Petrografia e 

da Mineralogia, onde as rochas são designadas pelo nome corrente da Geologia e 

identificadas pela estrutura, pela textura, pelas alterações, pelas inclusões e pelos constituintes 

mineralógicos, e complementada por ensaios tecnológicos em que as rochas são classificadas 

por meio da determinação do mineral simples predominante e de suas características.  

Desse modo, as rochas são classificadas em (PETRUCCI, 1979): 

• silicosas:  

▪ ígneas: granito; 

▪ sedimentares: arenito e 

▪ metamórficas: quartzito. 

• calcárias:  

▪ sedimentares: dolomito e 
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▪ metamórficas: mármore.  

• argilosas: 

▪ sedimentares: argilito e  

▪ metamórficas: filito. 

3.4 – PROPRIEDADES DAS ROCHAS  

A Geologia de Engenharia, com as tecnologias aplicadas em rochas, desenvolveu um arsenal 

de ensaios tecnológicos, químicos e petrográficos para estudo e avaliação do comportamento 

das rochas para os diversos fins. As rochas utilizadas na construção civil são extraídas sob 

diversas formas, tais como: blocos; matacões; pedras de mão; agregados e pedras de 

construção e, geralmente classificadas segundo a dimensão de seu diâmetro (Φ):  

• blocos de rocha: Φ > 100cm; 

• matacões: 20cm < Φ ≤ 100cm; 

• pedras de mão: 6cm < Φ ≤ 20cm; 

• agregados graúdos: 4,8mm < Φ ≤ 152mm e 

• agregados miúdos: 0,075mm ≤ Φ ≤ 4,8mm.  

De modo geral, uma rocha é considerada de boa ou má qualidade se tem propriedades 

tecnológicas que permitem seu uso em determinada situação. Para que isso ocorra, deve-se 

determinar as suas propriedades químicas, físicas, geológicas, mecânicas e geotécnicas, 

considerando a sua função na edificação (NUGEO, 2009).  

3.4.1 – Químicas  

Composição química – por si só não é um elemento suficiente para definir uma rocha, pois 

varia muito de uma para outra e, existem limites de erros permitidos nas diferentes dosagens. 

Reatividade – algumas rochas possuem elementos químicos capazes de reagir, como o silicato 

e a sílica mineral, reagem com álcalis do cimento Portland. P. ex.: reações do 

cimento/agregado, provocam a degradação do concreto. Outros tipos: transformação do 

anidrido em gesso (túneis), dissolução dos carbonatos, lixiviação de rochas em obras 

hidráulicas, etc. 
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Durabilidade – resistência da rocha à ação do intemperismo. O julgamento é feito na prática 

pela preservação de monumentos antigos e por meio de ensaios.  

3.4.2 – Físicas  

Cor – fator de classificação fraco devido à grande variabilidade, até mesmo dentro de uma 

mesma jazida. Podem ser: monocromáticas (uma única coloração uniformemente distribuída) 

e policromáticas (duas ou mais cores). Em rochas compactas (sedimentares), devido à 

pigmentação de hidróxido de ferro ou à difusão de grãos, podem ser amarelas, alaranjadas ou 

vermelhas; à pigmentação carbonosa, podem ser cinzentas ou pretas; dependendo dos 

compostos de ferro (sulfetos) e de níquel, podem ser verdes. 

Peso específico – depende do peso específico dos seus elementos e de sua porosidade 

determinada em laboratório.  

Porosidade – é a propriedade das rochas em conter espaços vazios (relação entre o volume dos 

vazios e o volume total da rocha).  

Permeabilidade – maior ou menor facilidade que a rocha oferece à percolação da água. É 

primária quando existe desde a sua formação, e é secundária quando é devida à lixiviação e 

dissolução de componentes mineralógicos, etc. As rochas metamórficas possuem baixa 

permeabilidade, e as sedimentares, maiores valores. 

Absorção – é a propriedade na qual certa quantidade de líquido é capaz de ocupar os vazios de 

uma rocha, ou parte desses vazios.  

Dureza – corresponde a resistência ao risco de uma rocha pode ser determinada de acordo 

com a escala de Mohs1 ou na prática, uma rocha pode ser riscável pela unha ou facilmente 

pela lâmina de um canivete; riscável pela lâmina do canivete, ou dificilmente riscável, ou não 

riscável pela lâmina do canivete. 

Deformabilidade – determinação do módulo de Young e o coeficiente de Poisson da rocha. 

3.4.3 – Geológicas  

Composição mineralógica – as rochas são consideradas agregados naturais com um ou mais 

minerais e algumas vezes de substâncias não cristalinas. São heterogêneas, homogêneas ou 

 
1 Escala de Mohs foi criada pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs em 1812.  



66 

 

monominerálicas (constituídas por um único mineral). Podem-se estabelecer as diferentes 

proporções dos seus componentes em escala macro ou microscópica.  

Estrutura – são as feições maiores adquiridas pelo maciço rochoso durante ou após sua 

formação, como xistosidade, dobras, diáclases e falhas, etc.  

Textura – é a aparência geral da rocha quando se consideram, em conjunto, o tamanho, a 

forma, o arranjo e o modo pelo qual os minerais que a compõem se acham unidos. Os 

principais tipos de textura são equigranular (fina, média e grossa), matriz, cimento, maciça, 

porfirítica, vesicular, amigdaloide, vítrea, brechoide, foliado, gnáissica e xistosa (ABNT, 

1995).  

3.4.4 – Mecânicas  

Resistência à compressão – há grande variabilidade de resultados. Para rochas estratificadas, a 

compressão é paralela ou perpendicular ao leito de estratificação na amostra seca ou saturada. 

Normalmente, rochas de grãos finos, da mesma espécie que rochas de grãos grossos, possuem 

maior resistência à compressão. Quanto mais forte for o ligamento entre os cristais, maior será 

a resistência à compressão. As rochas silicificadas têm maior resistência.  

Resistência ao choque (Rc) – resistência ao impacto de um peso que cai de certa altura. É 

medida pelo produto do peso pela altura de queda que provoca a ruptura do corpo de prova. 

Tem importância quando usada para pavimentação de estradas e aeroportos.  

Resistência ao desgaste (Rd) – é causada por atrito mútuo. Resistência da rocha sob a forma de 

agregado, quando submetida a atrito mútuo de seus fragmentos. Em alguns métodos são 

utilizadas esferas de aço ou ferro fundido. Conforme o tipo de máquina, é chamada de 

resistência ao desgaste Los Angeles e Deval.  

Resistência ao desgaste por abrasão – quando a rocha é submetida à abrasão de abrasivos 

especificados, especialmente quando é empregada como pavimento. Método utilizado é o de 

resistência à abrasão Los Angeles.  

Resistência ao corte – é a resistência de uma rocha para se deixar cortar em superfícies lisas. 

Normalmente a resistência ao corte cresce com a dureza da rocha. 

Resistência à britagem – a rocha apresenta maior ou menor resistência para se fragmentar 

quando submetida à britagem, influenciada por fissuramentos, leitos de estratificação, planos 
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de xistosidade, estados de alteração, etc.  A pedra britada para pavimentação deve possuir um 

mínimo de fragmentos lamelares e alongados. 

3.4.5 – Geotécnicas  

A Tabela 3.1 apresenta as características geotécnicas do granito, do xisto e do arenito, 

reunidas pelos parâmetros que serão apresentados abaixo.  

 

Tabela 3.1 – Caracterização geotécnica das rochas  

Classificação Petrográfica 

 Características 

Alteração  Fraturamento Consistência Resistência 

granito Muito alterado  Medianamente fraturado Quebradiço Brando 

xisto Praticamente são  Muito fraturado Consistente Resistente 

arenito Alterado  Ocasionalmente fraturado Consistente  Pouco resistente  

        Fonte: NUGEO, (2009). 

 

Graus de alteração – identificação do estágio em que se encontram os constituintes minerais 

modificados e transformados pela ação de agentes externos e/ou internos. Esta caracterização 

tem sido aplicada a todos os tipos de rocha, sendo correlacionada às suas propriedades 

mecânicas. De acordo com o grau ou intensidade de alteração tem-se as rochas: sã ou quase 

sã; pouco; medianamente; muito e extremamente alterada. 

Graus de fraturamento – índice de qualidade das rochas, comumente aplicado na classificação 

básica de maciços rochosos, determinado pela simples contagem de fraturas ao longo de uma 

certa direção, utilizando-se o número de fraturas por metro (Tabela 3.2).  

 

Tabela 3.2 – Classificação de acordo com o grau de fraturamento  

Rocha Fraturas por metro 

Ocasionalmente fraturada < 1 

Pouco fraturada 1 – 5 

Medianamente fraturada 6 – 10 

Muito fraturada 11 – 20 

Extremamente fraturada > 20 

Em fragmentos Torrões/pedaços de diversos tamanhos, caoticamente dispostos. 

    Fonte: NUGEO, (2009). 
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Graus de consistência – são baseados em características físicas na resistência ao impacto 

(tenacidade), na resistência ao risco (dureza) e na friabilidade da rocha (Tabela3.3).  

 

Tabela 3.3 – Classificação em função do grau de consistência         

Rocha Características 

Muito consistente 

- som metálico 

- quebra com dificuldade ao golpe de martelo 

- o fragmento possui bordas cortantes que resistem ao corte pela lâmina do canivete 

- superfície dificilmente riscada pela lâmina do canivete 

Consistente 

- som fraco 

- quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo 

- o fragmento possui bordas cortantes que podem ser abatidas pelo corte com lâmina 

do canivete 

- superfície riscável pela lâmina do canivete 

Medianamente 

consistente 

- as bordas do fragmento se quebram com dificuldade sob a pressão dos dedos 

- superfície riscável facilmente pela lâmina do canivete 

Quebradiça 

- quebra facilmente ao golpe de martelo 

- as bordas do fragmento podem ser quebradas pela pressão dos dedos 

- a lâmina do canivete provoca um sulco acentuado na superfície do fragmento 

Friável 

- esfarela ao golpe do martelo 

- desagrega-se sob a pressão dos dedos 

- superfície riscável facilmente com a unha 

   Fonte: NUGEO, (2009). 

 

Graus de resistência à compressão simples – são classificados de acordo com os dados 

constantes na Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 – Classificação em função do grau de resistência à compressão simples 

Rocha Resistência (MPa) 

muito resistente > 117,7 

resistente 117,7 – 58,8 

pouco resistente 58,8 – 29,4 

branda 29,4 – 9,8 

muito branda < 9,8 

                                             Fonte: NUGEO, (2009). 
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3.5 – ROCHAS ORNAMENTAIS 

3.5.1 – Introdução  

O termo rocha ornamental engloba também outros tipos de rochas, conhecidas genericamente 

no mercado como “pedras naturais”, empregadas com função estética na construção civil, 

como revestimentos interno e externo de paredes e pisos, colunas, soleiras, peitoris e 

monumentos.  

Cada tipo de rocha ornamental tem características específicas, conforme sua composição 

mineralógica, composição química e estrutura cristalina. Para que uma rocha seja considerada 

ornamental, deve:  

• apresentar beleza estética (ornamental) e ser homogênea (sem manchas ou buracos 

irregulares) e 

• possuir características tecnológicas, índices físicos e de alterabilidade dentro dos 

padrões aceitáveis pelas normas técnicas. 

Por abrangerem diversos tipos litológicos, as rochas ornamentais exploradas e empregadas 

atualmente no Brasil são extraídas sob a forma de blocos e transformadas em placas 

denominadas “pedras de construção”, independentemente de ser granito (rochas plutônicas), 

basalto (rochas vulcânicas), mármore, quartzito, ardósia (rochas metamórficas) ou 

conglomerado mineral (rochas sedimentares).  

Do ponto de vista comercial, as rochas ornamentais e de revestimento são basicamente 

classificadas em granitos e mármores, que perfazem cerca de 90% da produção mundial. As 

“pedras naturais” (ardósia, quartzito, pedra-sabão, serpentinito, basalto, conglomerado 

natural), também se destacam setorialmente (CHIODI FILHO, 2001).  

3.5.2 – Granitos  

Pertencem ao grupo de rochas classificadas como silicosas ígneas de profundidade, 

constituído por quartzo, feldspato, mica, piroxênio e anfibólio, e com diversos minerais 

acessórios em associações variáveis que não influenciam suas propriedades.  

As cores dos granitos são determinadas pelos seus constituintes mineralógicos, em proporções 

reduzidas, conferindo-lhe assim uma coloração avermelhada, rosada, branca, creme-

acinzentada, amarelada ou negra.  
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O granito apresenta resistência à abrasão, geralmente proporcional à dureza e quantidade dos 

minerais constituintes. A resistência ao desgaste será, normalmente, proporcional à 

quantidade de quartzo na rocha. É excelente pedra de construção, desde que não apresente 

alterações significativas. É indicada para calçamento por resistir excepcionalmente bem ao 

desgaste e ao choque.  

3.5.3 – Mármore  

Pertence ao grupo de rochas classificadas como calcárias metamórficas de origem sedimentar. 

É uma rocha metamorfoseada, com pouco ou, às vezes, com nenhum teor de quartzo, o que a 

torna mais “macia” em relação ao granito. Consequentemente, sofre maior desgaste. Resulta 

do metamorfismo ocorrido em calcários e dolomitos relacionado às variações nas condições 

de pressão e temperatura do ambiente geológico de origem. Seu padrão cromático é definido 

por minerais acessórios e/ou impurezas, pois os constituintes principais (calcita e dolomita) 

são normalmente brancos. A dureza (resistência ao risco) é sensivelmente menor nos 

mármores do que nos granitos.  

Para se distinguir um mármore de um granito, dois procedimentos simples são recomendados: 

os granitos não são riscados por canivetes, chaves ou pregos, a exemplo dos mármores; os 

mármores reagem ao ataque do ácido clorídrico ou muriático, efervescendo tanto mais 

intensamente quanto maior o seu teor em calcita.  

Os travertinos são rochas carbonatadas, de origem sedimentar, essencialmente calcíticas 

(carbonato de cálcio), que podem se apresentar pouco ou não metamorfoseadas. São definidas 

pela sua coloração, geralmente bege-amarelada. Apresentam características físicas muito 

heterogêneas, marcadas por bandamento tabular, cavidades, estruturas alveolares, feições 

brechoides e frequentes impurezas argilosas e silicosas. No Brasil, essas rochas são 

comumente conhecidas como mármores e exploradas em diversas ocorrências, produzidas em 

blocos, e utilizadas em placas e/ou ladrilhos polidos.  

3.5.4 – Conglomerados minerais  

Pertencem ao grupo de rochas classificadas como sedimentares clássicas, compostas de seixos 

de diferentes cores, tamanhos e composição e dispersos numa massa mais fina, denominada 

matriz. Seixos e matriz são compostos dos mais variados tipos de rochas e fragmentos de 

minerais, que se acham, geralmente, comprometidos por processos metamórficos, que 
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conferem maior coesão aos seus constituintes primários e permitem à rocha suportar todo o 

processo de beneficiamento. São muito utilizados como rochas ornamentais.  

3.5.5 – Pedras naturais 

Esta denominação é empregada pelo mercado para as rochas geralmente utilizadas em 

revestimentos internos e externos de edificações e pela facilidade que elas apresentam de se 

separarem em placas pelos seus planos de fraqueza e foliação. São utilizadas em placas e ou 

lajotas não polidas in natura, como as ardósias, os arenitos, os calcários, os gnaisses 

milonitizados e os quartzitos foliados. 

Ardósias – são rochas metamórficas de baixo grau, pelíticas, que têm a clivagem originada 

pela orientação planar preferencial de seus minerais placoides, e que se partem segundo 

superfícies notavelmente planas. Compõem-se essencialmente de micas (muscovita-sericita), 

quartzo e cloritas. São homogêneas, apresentam pouco grau de dureza e podem ser 

encontradas nas cores cinza, preta, roxa e amarronzada.  

Arenitos – são rochas sedimentares com estruturas estratificadas, camadas geralmente 

sobrepostas e paralelas entre si. Pode ocorrer desplacamento ao longo de suas camadas, o que 

inviabiliza consequentemente sua utilização como revestimento na construção civil. São 

compostas essencialmente por quartzo, originadas do acúmulo e da consolidação de 

sedimentos de granulação (areia) 0,02 a 2,0mm. Em razão de sua gênese, são normalmente 

porosos e sua composição quartzosa lhes confere alta resistência ao risco e ao desgaste 

abrasivo.  

Calcários laminados tipo “Pedra do Cariri” – são rochas sedimentares finamente 

estratificadas e igualmente utilizadas in natura como rochas de revestimento.  

Gnaisses milonitizados – são rochas metamórficas utilizadas em placas com bom 

desplacamento ao longo dos planos de foliação e direção de milonitização. São exploradas in 

natura.  

Quartzitos – A norma NBR 6502:1995 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT,1995), intitulada “Rochas e Solos - Terminologia”, define quartzito no subitem 

2.1.8.20 do item 2.1.8 – Principais tipos, como sendo: 
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“Rocha metamórfica composta principalmente por grãos de quartzo no tamanho de areia e 

fortemente cimentados. Esta rocha possui às vezes pequena quantidade de mica, sericita e 

clorita”.  

O quartzito é uma rocha quartzosa, pertencente ao grupo das rochas metamórficas, cujo 

componente principal (de 75% a 90%) é o mineral quartzo (SiO2), por isso pode ser 

considerado uma rocha monominerálica (formada somente por um mineral). Em geral, 

contém proporções variáveis de outros minerais, como magnetita, hematita, turmalina, zircão, 

micas, feldspato, entre outros, que são de extrema importância para determinar qual o grau 

metamórfico associado (UFRGS, 2007).  

A Tabela 3.5 apresenta como exemplo, as porcentagens dos minerais identificados em uma 

lâmina de quartzito.  

 

Tabela 3.5 – Minerais identificados em lâmina de quartzito.  

Mineral Porcentagem 

quartzo 75 – 90 

muscovita 10 – 15 

“sericita” 3 – 5 

feldspato 3 

opaco 2 – 5 

zircão 1 

clorita 3 

turmalina 1 

                                            Fonte: Autor, (2020) 

 

O quartzito pode apresentar como protólito os arenitos quartzosos (origem mais comum), 

tufos e riolitos silicosos e chert silicoso. Os “bolsões” ou veios de quartzo, normalmente 

produtos de segregação metamórfica, são muitas vezes retrabalhados por cataclase2 e 

metamorfismo, dando origem a quartzitos semelhantes aos de origem sedimentar, ou seja, 

originados de arenitos (rochas sedimentares) que apresentam certas características de 

formação (WINGE et al., 2020). 

 
2 Cataclase é a deformação de uma rocha com fraturas e rotações de seus constituintes sem recristalizações 

minerais significativas.  
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A recristalização desses litotipos conduz à formação de rochas foliadas e/ou maciças em que o 

quartzo se apresenta sob a forma de cristais poligonais, endentados ou milonitizados, 

consoante a importância e a sequência dos processos de reajustamento. Apresentam grau de 

metamorfismo de contato associado às temperaturas de formação, em torno de 700ºC e 

pressão de 6kbar.  

O quartzito maciço apresenta uma estrutura mais coesa e resistente, frequentemente de cor 

branca. Outras cores são devidas à presença de outros minerais ou de inclusões no quartzo, p. 

ex.: óxidos de ferro; illita e cloritas, que tendem a transmitir aos quartzitos colorações, 

respectivamente, em tons de vermelho, verde, prateado, etc. (FRASCÁ, 2014).  

O quartzito foliado é incipiente e muito utilizado no estado natural, podendo ou não receber 

acabamento superficial em uma de suas faces. Apresenta uma grande tenacidade devido à 

interpenetração dos grãos de quartzo. É uma rocha dura e compacta, de fratura subconchoidal 

ou conchoidal, de desplacamento ao longo de estruturas acamadas, e tem cores variadas. É 

explorado na forma de blocos paralelepipédicos de dimensões métricas e transformados por 

serragem em placas, lajotas e/ou ladrilhos rústicos, sem polimento, obtidos pelo 

desplacamento da rocha em seus planos preferenciais de foliação, tais como os da região de 

Ouro Preto e de Mariana, finamente bandados, denominados “pedra ouro preto”.  

Em Ouro Preto, encontram-se muitos muros de divisa e/ou de arrimo com blocos irregulares 

(fragmentos) de quartzito foliado, porém, nos dias atuais ele está sendo utilizado em 

edificações como revestimento de piso e de parede em placas serradas (Figura 3.2). 

  

    

Figura 3.2 – Quartzito foliado em placas serradas e blocos irregulares. Fonte: Autor, (2014)  
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Também o quartzito maciço é encontrado nos arredores ou na região de Ouro Preto e de 

Mariana, na Serra do Itacolomi, por isso denominado Itacolomi, muito utilizado em obras de 

cantaria dessas cidades.  

3.6 – QUARTZITO ITACOLOMI  

É originário de arenitos argilosos, com pequena participação de filossilicatos (normalmente a 

mica branca). Não desenvolve a foliação metamórfica e planos preferenciais de partição. É 

caracterizado como uma rocha maciça que apresenta textura granitoide ou porfiroide, é 

micáceo e dura. Segundo (Alkmim & Marshak, 1998 e Alkmim, 2004 apud Rusckys, 2012), 

este tipo de material rochoso, pertencente ao Grupo Itacolomi, é encontrado em afloramentos 

restritos às porções sudeste e sul do Quadrilátero Ferrífero, região onde se encontra o Parque 

Estadual do Itacolomi, o qual é constituído por quartzitos, quartzitos conglomeráticos e lentes 

de conglomerados com seixos de itabirito, filito, quartzito e quartzo de veio. 

O Grupo Itacolomi compõe-se das formações Florália (inferior) e Pico do Itacolomi 

(superior). A Formação Florália, a unidade basal, consiste de ortoquartzitos, cuja ocorrência 

se estende de Cláudio Manoel, passando por Florália e Rio Piracicaba, a leste de Itabira, e 

estendendo-se para NNE, para além das fronteiras do Quadrilátero Ferrífero, podendo ser 

observado até nas imediações de Santa Maria de Itabira, perfazendo de forma descontínua 

uma extensão superior a 70km. A espessura varia de 80m em Cláudio Manoel a 350m em 

Santa Maria de Itabira. A Formação Pico do Itacolomi corresponde aos quartzitos do Grupo 

Itacolomi de Dorr (1969). Consiste, predominantemente, de quartzitos com estratificação 

cruzada acanalada, marcada por trilhas de óxido de ferro, metaconglomerados com seixos, 

calhaus e raramente matacões de veios de quartzo, quartzito, itabirito, filito e granito. Na 

localidade tipo, região do pico do Itacolomi, situado a sul de Ouro Preto, o quartzito Pico do 

Itacolomi encontra-se interdigitado com filitos e xistos da Formação Saramenha, cuja 

espessura mínima é de 1.875m (Barbosa 2018). O Grupo Itacolomi da região da serra do Pires 

contém, adicionalmente, camada de formação ferrífera detrítica, que possui espessura de 

algumas dezenas de metros e extensão de até 1,5km (ENDO, et al., 2020).  

Este tipo de quartzito será tratado neste trabalho, a partir deste ponto, simplesmente como 

Quartzito Itacolomi, por ser o tipo de material escolhido para desenvolver essa pesquisa.  

A Figura 3.3 exibe o mapa do Parque Estadual do Itacolomi (PEIT), com a localização dos 

quartzitos do Grupo Itacolomi, divididos em dois Subgrupos: Quartzitos Inferiores e 
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Quartzitos Superiores (FERREIRA & LAZARIN, 1993 apud ANDRADE, et al., 2012) e, os 

tipos de solos de acordo com a litologia3 da área do parque. Nesse mapa observa-se também 

os pontos de amostragem dos solos selecionados de acordo com as litologias de cada região. 

 

 

Belchior (▲Br)     Calais (▲Cal)     Manso (▲Man)     Benedito (▲Ben)     Custódio (▲Cd)     Maynard (▲Md)  

Figura 3.3 – Mapa de localização de quartzitos no PEIT. Fonte: Andrade et al., (2012) 

 

Segundo Rusckys (2012), a primeira descrição do Quartzito Itacolomi se deve ao 

mineralogista e geólogo Wilheem Ludwig von Eschwege, que o considerou uma “nova rocha”, 

em vista da sua grande distribuição e características próprias. Ele o denominou “Itacolumito” 

grafado também como “Itacolomito”.  

Segundo Costa (2009), von Eschwege descreveu e denominou os quartzitos do tipo 

“Itacolomy”, como Itacolomito, uma das rochas mais utilizadas nas construções setecentistas 

de Minas Gerais, conhecida ao longo do século XVIII apenas como a “pedra do Itacolomy”.  

Essa “pedra” era retirada em blocos da Serra do Itacolomi, nas cercanias da restaurada “Casa 

Bandeirista” (antiga Fazenda São José do Manso, construída entre 1706 e 1708), localizada 

dentro do Parque Estadual do Itacolomi, conforme informações colhidas verbalmente quando 

da minha visita ao parque.  

 
3 Litologia é a parte da Geologia que estuda especialmente a gênese, a composição e as propriedades das rochas.  
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3.7 – PARQUE ESTADUAL DO ITACOLOMI 

Conforme dados obtidos no portal on line do Instituto Estadual de Florestas, este parque 

possui uma área de 7.543ha dentro dos municípios de Mariana e Ouro Preto, na região sudeste 

do estado de Minas Gerais. A sua portaria localiza-se na BR356, no município de Ouro Preto, 

a aproximadamente 110km de Belo Horizonte, abrangendo toda a Serra do Itacolomi, onde se 

conservam recursos naturais, incluindo nascentes, cachoeiras e vegetação nativa.  

A Figura 3.4 exibe o mapa de localização do PEIT e a sua área de abrangência dentro dos 

municípios referidos anteriormente, onde se observa seus limites determinados e a hidrografia 

da região.  

 

 

Figura 3.4 – Mapa de localização do Parque Estadual do Itacolomi. Fonte: Ostanello et al., (2013) 

 

O Parque Estadual do Itacolomi (PEIT) foi criado pela Lei 4.495, de 14/06/1967 e sancionada 

por Israel Pinheiro da Silva, governador de Minas Gerais, e que diz em seu Art. 1° (MINAS 

GERAIS, 1967):  
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Art. 1º - É criado o Parque Estadual do Itacolomi, na Serra do mesmo nome, 

nos terrenos devolutos existentes entre os municípios de Ouro Preto e 

Mariana, numa área de aproximadamente 7.000ha (sete mil hectares) situada 

dentro da região compreendida, nas folhas topográficas daqueles municípios, 

entre os paralelos de 20º22’30” (vinte graus, vinte e dois minutos e trinta 

segundos) e 20º30’00” (vinte graus, trinta minutos e zero segundos), de 

latitude sul, e os meridianos de 43º32’30” (quarenta e três graus, trinta e dois 

minutos e trinta segundos) e de 43º22’30” (quarenta e três graus, vinte e dois 

minutos e trinta segundos) de longitude leste de Greenwich, e delimitada por 

uma poligonal mistilínea que, partindo...  

 

A Figura 3.5, pertencente ao acervo do PEIT, exibe um mapa onde se apresenta a área de 

abrangência (limites) do PEIT, representada pela linha irregular, entre os municípios de Ouro 

Preto e Mariana em Minas Gerais e, a localização do Pico do Itacolomi e da Fazenda São José 

do Manso, parcialmente dentro do parque, representada pelo retângulo vermelho.  

 

  

Figura 3.5 – Mapa da área limítrofe do Parque Estadual do Itacolomi. Fonte: IEF, [s.d.] 
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Das formações rochosas existentes no parque, destaca-se o Pico do Itacolomi, com seus 

1.772m de altitude, que servia de ponto de referência aos viajantes da Estrada Real, que o 

chamavam de “Farol dos Bandeirantes”. A palavra itacolomi vem da língua tupi e significa 

“pedra menina”, pois, para os índios que viviam na região, o pico era o “filhote” da montanha 

ou “pedra mãe” (IEF, [s.d.]).  

A Figura 3.6 exibe uma fotografia do Pico do Itacolomi com a sua forma e/ou perfil mais 

conhecido pelos ouropretanos e turistas que o observam a partir do centro histórico da cidade 

de Ouro Preto.  

 

 

Figura 3.6 – Pico do Itacolomi: quartzitos da formação Itacolomi em Ouro Preto/MG. Fonte: Ruschkys 

et al., (2012). 

 

3.8 – OBRAS DE CANTARIA 

Das cavernas até as formas arquitetônicas egípcias, helênicas, romanas, góticas, barrocas e 

modernas, o homem sempre buscou os materiais e os métodos de construção adequados que 

representassem formas e espaços funcionais, seguros e belos, por isso recorreu à pedra, à 

madeira, ao tijolo, ao concreto, ao ferro e ao aço. Ao empregar esses materiais, o homem 

determinou sua própria evolução, bem como alterou os conceitos e as tecnologias na execução 

das construções, refletindo o nível de conhecimento, desenvolvimento e cultura da sociedade.  

As “pedras naturais” têm servido ao homem desde o período pré-histórico, registrando assim 

a trajetória das civilizações. O homem aprendeu a extraí-las e utilizá-las inicialmente na 

forma bruta por serem consideradas duráveis. Quando as submeteu a diferentes graus e/ou 
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tipos de beneficiamento, transformando-as em peças geométricas usadas como elementos 

estruturais e ornamentais, criou a Arte e Técnica da Cantaria, uma tipologia que, nos dias de 

hoje, se encontra estagnada em função do surgimento de novos materiais, mas podem ser 

vistas em várias partes do mundo diversas obras de cantaria executadas em pedras.  

3.8.1 – Construções com “pedra” no mundo  

Movido pelo fato de que tanto a madeira quanto a “pedra” podiam ser empregadas como 

materiais de construção, praticamente sem alteração do seu estado natural, o homem começou 

a utilizar-se da pedra como o principal material em suas edificações, uma vez que a madeira 

pode ser destruída com facilidade pelo fogo e, consequentemente há perda de suas 

características. A “pedra”, entretanto, com suas qualidades intrínsecas se conserva intacta 

aparentemente no meio em que se encontra. Pesquisando nos dias de hoje sobre as 

construções em “pedra” no mundo, ainda se encontram obras monumentais, atribuídas a 

diversas civilizações. 

Não se sabe exatamente quais foram os povos antigos que construíram as antigas estruturas de 

Tiahuanaco, mas sabe-se que elas são indiscutivelmente as ruínas mais antigas e 

desconcertantes da face da Terra. As ruínas de Puma Punku, na América do Sul, são uma das 

quatro estruturas da antiga cidade de Tiahuanaco. Segundo alguns historiadores, essas ruínas 

são um dos mais importantes complexos arqueológicos megalíticos do mundo, localizado em 

Tiwanaku, mais precisamente na Bolívia e inscrita na lista do Patrimônio Mundial da 

UNESCO desde 2000 (ver Figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7 – Ruínas de Puma Punku (Tiahuanaco - Bolívia). Fonte: Pumapunku, (2011). 
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Pode-se citar os primeiros megalíticos, ou dolmens (formações circulares de blocos de pedra 

verticais, cobertas por uma laje de pedra horizontal, ou “mesas de pedra”), descobertas na 

Península Ibérica, nos Países Nórdicos até o norte da África, p. ex.: o dolmens que é uma 

formação megalítica com uma grande pedra plana colocada sobre outras verticais, encontrada 

principalmente na Grã-Bretanha, sendo o mais conhecido, o Dolmens de Stonehenge, 

localizado nas planícies de Salisbury, Inglaterra (ver Figura 3.8).  

 

  

Figura 3.8 – Dolmens de Stonehenge (Salisbury – Wiltshire - Inglaterra). Fonte: Stonehenge: , 

Wiltshire, (2020). 

 

Outro tipo de formação megalítica, descoberta em 1946, são os menhires de Filitosa, situados 

na Córsega/França, importantes alinhamentos de pedras toscas verticais e cravadas no solo, de 

forma variável e de diversas dimensões, um dos principais sítios da pré-história córsica, 

listado como Patrimônio Mundial pela UNESCO (ver Figura 3.9). 

 

  

Figura 3.9 - Menhir de Filitosa (Filitosa – Córsega - França). Fonte: Tiempo del arte, (2014).  
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Das construções edificadas em “pedra”, atribuídas ao povo egípcio, provavelmente, as 

Pirâmides, a Esfinge de Guizé e o Templo de Carnac, entre tantas outras obras desse período 

histórico da humanidade, sejam as mais visitadas do Egito. A Figura 3.10 ilustra duas dessas 

importantes obras em material pétreo, vendo-se em primeiro plano a grande Esfinge de Gizé, 

e em segundo plano a Pirâmide de Quéfren, um dos monumentos mais extraordinários e 

emblemáticos não apenas no Egito, mas no mundo inteiro. 

  

 

Figura 3.10 – Esfinge de Guizé e Pirâmide de Quéfren (Gizé - Egito). Fonte: A Esfinge e a Pirâmide 

de Quefrén, (2010). 

 

Aos etruscos é atribuída a construção dos primeiros aquedutos de pedra, mas foram os 

romanos que melhor souberam empregar a pedra com essas e outras finalidades, construindo 

os famosos arcos romanos (Figura 3.11).  

 

 

Figura 3.11 – Arcos romanos de pedra em casa de banho (Pompéia - Campânia - Itália). Fonte: Autor, 

(2013)  

https://www.egito.com/piramides-gize
https://www.egito.com/monumentos
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Outro povo que utilizou a pedra em suas edificações, foram os gregos, que construíram o 

célebre Parthenon de Atenas, o maior templo da Grécia antiga, construído entre 447 e 

432a.C., fotografado em 1978, sendo um dos edifícios mais visitado de toda Grécia (Figura 

3.12). 

  

 

Figura 3.12 – Parthenon de Atenas (Atenas - Grécia). Fonte: O Parthenon de Atenas, (2020) 

 

No continente europeu há inúmeras obras de pedra espalhadas pelos diversos países, como: o 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória, conhecido como Mosteiro da Batalha, situado em 

Portugal; o Museu do Louvre e a Igreja de Notre-Dame na França; o Coliseu di Roma, e a 

Catedral de Milão, conhecida como Duomo di Milano, na Itália, construída com mármore 

branco-rosa (Figura 3.13).  

 

  

Figura 3.13 – Catedral de Milão - Duomo di Milano (Milão – Lombardia - Itália). Fonte: Autor, (2013) 



83 

 

3.8.2 – Construções com “pedra” no Brasil  

Não foi só em outros países que tiveram construções em pedra, mas no Brasil, os povos 

indígenas utilizaram provavelmente as pedras em seus rituais, tal como a Pedra de Santana, 

localizada no pequeno povoado de Santana, em Paramirim no interior da Bahia /Brasil (Figura 

3.14).  

 

  

Figura 3.14 – Pedra de Santana (Paramirim – Bahia - Brasil). Fonte: 97News, (2019). 

 

O etnólogo4 alemão Curt Unckel, conhecido como Curt Nimuendaju (1883 – 1945), que 

promoveu escavações sistemáticas em um conjunto megalítico brasileiro na região amazônica 

entre 1922 e 1927, publicou em 1929, em Stuttgart, sob o título “Streifzige in Amazonien”, os 

resultados de suas escavações.  

A arte e a técnica em cantaria foram utilizadas também nas construções militares e civis de 

Portugal e do Brasil, com a finalidade de segurança e embelezamento. As primeiras 

edificações no Brasil foram construídas com pedra a mando do rei de Portugal, segundo 

informações do Regimento de 17 de dezembro de 1548, artigo 7o (VASCONCELLOS, 1979 

apud, COSTA, 2010, p.23):  

El Rei determinava que o Governador Geral, Tomé de Sousa, construísse uma 

fortaleza de pedra e cal e, se não a pudesse construir com esse material, que a 

construísse de pedra e barro ou taipas ou madeira, como melhor puder ser, de 

maneira que seja forte... 
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Durante o século XVIII, mestres portugueses e a primeira geração de artistas mineiros 

trabalharam em conjunto, empregando pedras locais. Desse modo, o aperfeiçoamento da arte 

de construir deu origem às obras de tipologias diversas que caracterizaram definitivamente a 

arquitetura brasileira. Nas construções de casas simplesmente para moradias, as pedras eram 

úteis apenas para a fundação e para assentamento das paredes, outros métodos construtivos 

eram utilizados, por ex.: a taipa de pilão; o adobe e o pau a pique.  

Nos casarios assobradados, as “pedras” foram muito utilizadas como embasamento e, às 

vezes, em algumas dessas edificações, até as paredes do nível inferior eram construídas de 

“pedras”, como esse casarão assobradado da Rua Direita n° 85, em Ouro Preto/MG, onde se 

destaca a parede da fachada do primeiro pavimento totalmente construída com “pedras” 

aparentes facetadas (pedras de cantaria) em quartzito Itacolomi, inclusive as vergas, 

ombreiras, peitoril da janela e até as soleiras das portas.  (Figura 3.15).  

 

   

Figura 3.15 – Casarão com cantaria de quartzito Itacolomi (Ouro Preto – Minas Gerais - Brasil). 

Fonte: Autor, (2015)  

 

Nas igrejas  barrocas de Minas Gerais utilizou-se muito bem em suas construções o quartzito 

Itacolomi, seguindo-se a tendência do uso dessa rocha existente na região de Ouro Preto. Por 

volta de 1755, começaram a surgir, na Capitania das Minas Gerais, as ornamentações 

(frontispícios, lavabos, púlpitos e esculturas) com o emprego de outro tipo de rocha, o 

esteatito, conhecida como pedra-sabão, principalmente nas igrejas, pela iniciativa do artista 

 
4 Etnólogo é estudioso da origem, distribuição e características de vários povos. 
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Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, bem como, com suas cantarias em quartzito 

Itacolomi, como se pode ver na Igreja de São Fco. de Assis (1766), considerada uma “joia” do 

Barroco mineiro em Ouro Preto/MG (Figuras 3.16).  

 

   

Figura 3.16 – Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil).  

Fonte: Autor, (2019) 

 

Alguns fatores foram decisivos para o declínio da cantaria: a vinda da corte de Dom João VI 

para o Brasil (1808), a chegada da missão francesa (1816), o surgimento das construções 

metálicas no início do século XIX e, a partir do século XX, do concreto armado e de materiais 

resistentes à tração, que permitiam novas formas de uso. A pedra deixou de ser utilizada como 

elemento estrutural por ser considerada um material frágil, pois resistia bem somente ao 

esforço de compressão e não ao de tração.  

Em face dessa situação, perdeu-se a mão de obra especializada em trabalhar a pedra, o 

canteiro, e a pedra ficou restrita à pavimentação de ruas (calçamentos), agregados para 

concreto, pavimentos asfálticos, lastros ferroviários, degraus de escadas, revestimentos de 

pisos e de paredes em edificações, enrocamentos de aterros e muros de arrimo: gabiões de 

pedra (“gaiolas” de pedras).   

Atualmente, em decorrência de sua alta qualidade em termos de durabilidade, a pedra-sabão 

voltou a ocupar um importante papel na construção civil, revestindo os materiais menos 

nobres, dando a impressão do uso de pedra maciça, e como peças ornamentais com grandes 

efeitos arquitetônicos pela cor, textura e aspecto.  
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Segundo Costa, (2010), das antigas vilas e cidades mineiras só restaram os pelourinhos de 

Mariana, Caeté e São João del-Rei, todas no estado de Minas Gerais. O de Mariana, 

construído em pedra-sabão e xisto em 1750, e demolido em 1871, foi reconstruído e 

reinstalado em seu local original, defronte ao prédio da antiga Cadeia e Câmara, em 1970, 

mais precisamente no adro defronte a Igreja de São Francisco de Assis. Pode-se ver na Figura 

3.17 uma fotografia de outro ângulo dessa obra de cantaria, diferente  do que descreve Costa, 

(2010).   

 

  

Figura 3.17 – Pelourinho e a Igreja de São Francisco de Assis (Mariana – Minas Gerais - Brasil). 

Fonte: Autor, (2015)  

 

3.8.3 – A arte e a técnica de cantaria 

À medida que cresce a consciência da importância da preservação do patrimônio histórico, 

artístico e cultural, aumenta também a necessidade de se conhecer melhor as características 

dos materiais utilizados na confecção das obras de cantaria, principalmente quando este 

material pode ter sido submetido a um incêndio, incorrendo nele uma degradação.  

A técnica para fazer a cantaria consiste em lavrar a pedra com ferramentas adequadas, 

afeiçoando-a manualmente em formas geométricas, com suas faces planas e arestas vivas ou 

figurativas, nas dimensões e na posição em que vai ficar na construção.  
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Na arquitetura do século XVIII, para a fixação e junção das placas ou blocos de material 

pétreo, em vez de argamassas foram utilizados os chamados “gatos” de ferro ou de bronze, 

ainda conhecidos como “grampos” ou “tarugos”, sempre bem chumbados (COSTA, 2010). 

A cantaria não era utilizada na totalidade do edifício, mas apenas em suas partes mais 

importantes (nos frontões, nas soleiras, nas pilastras, nas cornijas, nos portais, nas janelas e 

nos cunhais. No restante das vedações, utilizava-se outra técnica mural, a de pedra e cal. O 

aparelhamento das pedras não era muito elaborado, exceto no Rio de Janeiro, a partir da 

segunda metade do século XVIII (COLIN, 2010).  

Na Figura 3.18 pode-se ver um desenho representativo desta técnica, com uma parede mista 

(cantaria e alvenaria) e uma parede de cantaria.  

  

 

Figura 3.18 – Desenho representativo de tipos de paredes de cantaria. Fonte: Colin, (2010)  

 

O afeiçoamento ou aparelhamento do material foi executado pelo profissional canteiro, que o 

preparou nas dimensões adequadas para que fossem assentadas nos locais predeterminados, 

encaixando-se perfeitamente umas às outras, sem o auxílio de argamassa aglutinante. Para a 

fixação rigorosa das peças, antigamente o canteiro experiente utilizava grampos metálicos e, 

às vezes, óleo de baleia como adesivo para auxiliar na vedação entre elas.  

Normalmente, o afeiçoamento desenvolvido pelo canteiro ocorre somente nas faces da pedra 

que ficam aparentes na construção em função da sua forma, arranjo ou disposição na 

edificação. Estas pedras podem ter aparelhamento rústico, apicoado, lavrado, polido e 
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lustrado. Posteriormente, as pedras afeiçoadas são colocadas nas construções, onde atuam 

como elemento estrutural e/ou ornamental. Muitas vezes, atendem a duas funções.  

Na Capitania de Minas, as construções edificadas inteiramente em pedra são muito raras. 

Normalmente, essas construções dispensavam o uso de argamassas, ocorrendo uma 

justaposição de pedras maiores e menores. Em alguns casos, foram empregados grandes 

blocos de pedra, mais ou menos do mesmo tamanho e com faces trabalhadas, como no caso 

da base da antiga Câmara e Cadeia de Vila Rica (COSTA, 2010). 

A Figura 3.19 exibe uma fotografia da base de sustentação da antiga Câmara e Cadeia de Vila 

Rica, hoje, Museu da Inconfidência, executada com rochas de quartzito Itacolomi. Nela se 

observa as “pedras” de cantaria com um elevado grau de degradação, depois de tanto tempo 

expostas às mudanças climáticas, isto é, devido ao intemperismo.  

 

   

Figura 3.19 – Base em cantaria de quartzito Itacolomi, do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, 

apresentando um elevado grau de degradação (intemperismo). Fonte: Autor (2012)  

 

No Brasil, essa técnica se encontra num estágio de estagnação, devido às dificuldades de se 

encontrar mão de obra qualificada e devido ao alto custo na execução. Para exemplificar, cita-

se o que ocorreu quando da reforma do Museu da Inconfidência em 1939. Os responsáveis 

pela restauração contaram com profissionais canteiros espanhóis e portugueses, trazendo à 

tona essa situação que já denunciava naquela época a extinção do ofício em Minas Gerais. 

Na década de 1980 o senhor José Raimundo Pereira, mais conhecido por “Mestre Juca”, 

mestre de obras se encarregou de restaurar uma cruz da ponte do Pilar, em Ouro Preto, 

experimentando assim os artifícios da cantaria. A ideia de restaurar o monumento com a pedra 

da região em oposição ao uso do cimento levou-o a praticar o ofício de canteiro. Ele, além de 
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fazer manutenção e restauração em inúmeros monumentos da cidade, foi responsável pela 

Oficina de Cantaria da Universidade Federal de Ouro Preto, iniciativa do Departamento de 

Mineração da Escola de Minas por muitos anos, até a sua morte (VILLELA, 2003).  

Na Figura 3.20 veem-se duas fotografias, uma de Mestre Juca e outra das suas ferramentas 

utilizadas por ele durante o tempo de ofício e em suas aulas na oficina de cantaria, instalada 

no campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto.  

 

   

Figura 3.20 – “Mestre Juca” e suas ferramentas utilizadas na arte da cantaria. Fonte: Pereira, Liccardo 

& Silva (2007)  

 

Ainda hoje se encontram em muitas cidades espalhadas pelo Mundo e pelo Brasil, edificações 

e monumentos preservados, onde se destaca essa arte da cantaria. Com a preservação destas 

obras e o interesse das comunidades interessadas na preservação, fez com que o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agraciarem, as cidades de Mariana como 

Patrimônio Histórico Nacional e Ouro Preto como Patrimônios, Histórico Nacional e Cultural 

da Humanidade, respectivamente.  

3.9 – CIDADES HISTÓRICAS  

3.9.1 – Introdução  

As cidades históricas de Ouro Preto e Mariana surgiram como ilhas sui generis, antes de tudo, 

porque apareceram de repente após a formação espontânea dos aglomerados, denominados na 

época de arraiais. De uma hora para outra, milhares de portugueses ali chegaram, ao mesmo 
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tempo atrás do ouro de aluvião recentemente descoberto, e de outros milhares de negros 

escravizados e trazidos da África. 

Os primitivos arraiais mineiros situavam-se na acidentada topografia das áreas ricas em 

depósitos auríferos e nas margens dos ribeirões que eram os caminhos das bandeiras. Estes 

reuniam brancos, pardos e negros frente a frente, porém, os primeiros tinham a cultura 

dominante, que logo prevalecia sobre a africana. Surgiu, então, uma nova sociedade 

compartimentada entre brancos, mulatos e negros em decorrência, sobretudo, de decisões 

governamentais e posturas religiosas que passaram a reger o exercício da fé no “continente” 

do ouro e do diamante.  

Fator primordial foi a proibição das ordens religiosas no vasto território policiado com mão de 

ferro, onde eram aceitos somente padres seculares. Como resultado desta proibição, surgiram 

as irmandades com suas capelas e igrejas, interessadas em resguardar a religiosidade desta 

nova sociedade segregada entre as dobras das montanhas cortadas por córregos, ribeirões e 

rios, cheios não só de peixes, mas também de pepitas e areia de ouro puro.  

Desse modo é que surgiu a maioria das cidades mineiras, como Ouro Preto e Mariana, que se 

encontram encravadas entre as montanhas de Minas Gerais, na região denominada 

Quadrilátero Ferrífero, separadas 13km uma da outra, por rodovia, e localizadas a 

aproximadamente 100km de Belo Horizonte, via BR356. (Figura 3.21).  

 

 

Figura 3.21 – Mapa de localização aproximada de Ouro Preto e Mariana em relação a Belo 

Horizonte/MG.  
Fonte: Feriadão.com, (2007) 
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3.9.2 – Ouro Preto  

É considerada como um patrimônio inigualável em razão de seu acervo arquitetônico original 

e homogêneo, transformando-se culturalmente na principal testemunha do período colonial. 

Sua história é pautada no esplendor do ouro e na miséria da escravidão, mas com um espírito 

de liberdade.  

A Figura 3.22 apresenta uma fotografia panorâmica do Bairro do Antônio Dias de Ouro 

Preto/MG, destacando-se em primeiro plano a Igreja da Imaculada Conceição do Antônio 

Dias, em processo de restauração, e em segundo plano a Igreja de Santa Efigênia do Alto da 

Cruz, que fazem parte de seu “centro histórico” e são também consideradas “jóias” do barroco 

mineiro, emolduradas pelas montanhas de Minas e o seu casario.  

  

 

Figura 3.22 – Fotografia panorâmica do bairro do Antonio Dias de Ouro Preto/MG. Fonte: Autor, 

(2019) 

 

Ouro Preto foi capital de Minas Gerais, denominada Vila Rica, a principal vila do período do 

ciclo do ouro no Brasil. De acordo com vários historiadores, tem sua história de fundação 

ligada à descoberta e exploração do ouro pelos bandeirantes, sendo este o principal motivo da 

primeira fixação populacional no local. Diz-se que o bandeirante Antônio Dias de Oliveira foi 

o primeiro a chegar à cidade, em 1698. Ele fundou o arraial Morro de São João, onde hoje se 

encontra a Capela de São João, no local onde o padre João de Faria Fialho celebrou a primeira 

missa. 
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Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Em 1711, o primitivo arraial 

foi elevado à categoria de Vila, chamando-se de Vila Rica de Albuquerque, reunindo os 

núcleos de Ouro Preto, de Antônio Dias, do Ouro Podre e do Padre Faria. Mais tarde foi 

chamada de Vila Rica do Ouro Prêto por ordem do rei de Portugal, Dom João V; depois Vila 

Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Prêto. Algum tempo depois, foi mudado para 

simplesmente Vila Rica.  

A Capitania das Minas Gerais tornou-se autônoma em consequência da revolta de Vila Rica, 

em 1720, e a partir da cisão da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Vila Rica passou a 

ser a capital oficial da então Capitania das Minas Gerais por ordem de D. João V. Em 1823, 

passou a ser chamada Imperial Cidade de Ouro Prêto (COSTA, 2010). A Figura 3.23 

apresenta uma reprodução da planta da cidade de Ouro Preto, desenhada em 07/02/1888, por 

ordem do Excelentíssimo Sr. Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa, Presidente da Província de 

Minas Gerais.  

 

 

Figura 3.23 – Planta da cidade de Ouro Preto/MG em 1888. Fonte: Queiroz & Machado, 2008.  

 

Com a Proclamação da República em 1889, a sua denominação ficou restrita a Ouro Prêto, e 

permaneceu como capital da Província e do Estado de Minas Gerais até 1897, quando o foro 

de capital foi transferido para Belo Horizonte. Assim, a economia de Ouro Preto permaneceu 
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estagnada por mais de meio século, o que ajudou na conservação dos casarios, pontes e 

monumentos.  

Em 1933, a cidade de Ouro Preto foi tombada e elevada a Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em 

1980, teve sua inscrição na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a 

Cultura como Patrimônio da Humanidade. Em 1986, foi inscrita nos Livros Histórico e 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

Ela é uma cidade que nasceu em uma topografia acidentada de vales e de morros, com ruas 

tortuosas e ladeiras íngremes, onde predominavam edificações de um pavimento (casas 

simples) construídas de barro batido e pau a pique, com curta durabilidade. No entanto, em 

algumas ruas sobressaem os sobrados coloniais, com suas varandas típicas, e, nos largos, suas 

majestosas igrejas barrocas construídas em alvenaria de pedra e o casario.  

A Figura 3.24 é uma reprodução de uma fotografia antiga da Rua do Pilar em Ouro Preto, que 

liga a parte central da cidade até o bairro do Pilar, onde nesse bairro encontra-se a Basílica de 

Nossa Senhora do Pilar, podendo observar toda rua pavimentada com quartzito e o seu casario 

construído de pau a pique e/ou adobe. 

 

  

Figura 3.24 – Fotografia da rua do Pilar em Ouro Preto/MG, pavimentada com placas de quartzito em 

1948. Fonte: Fontana, (1948).  
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Com o passar do tempo, algumas dessas construções foram empregando outros métodos 

construtivos, como a taipa de pilão e o adobe por necessidade e durabilidade. A partir de 

meados do século XVIII, em substituição às técnicas de pau a pique e adobe, as construções 

passaram a utilizar a alvenaria de pedra de canga e/ou de quartzito, expressão da riqueza 

propiciada pela exploração do ouro e do trabalho escravo.  

Essas “pedras” a serem utilizadas nessas construções, eram retiradas da região onde estava a 

construção, mas quando era necessário uma pedra de melhor qualidade, recorria-se a região 

próxima à Serra do Itacolomi, normalmente empregadas em fundações. Somente bem mais 

tarde, o Itacolomito, posteriormente chamado de quartzito Itacolomi, passou a ser também 

utilizado em outras partes, como elementos estruturais em cantaria e até ornamentais (cruzes, 

etc.), de casas e sobrados construídos a partir do fundo dos vales em direção aos altos de 

morros. 

  

  

Figura 3.25 – Casario da Rua Cláudio Manoel (do Ouvidor), em Ouro Preto, que liga a praça 

Tiradentes até o bairro do Antonio Dias. Fonte: Autor, (2013)  

 

Em função disso, apareceram, mais tarde, as igrejas e os grandes edifícios públicos, 

construídos em alvenarias de pedras de canga e/ou de quartzito, com seus portais, soleiras, 

peitoris de janelas, sacadas ou varandas em cantaria de quartzito Itacolomi, como se vê no 

antigo Palácio dos Governadores, hoje, Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto, localizada na Praça Tiradentes em Ouro Preto/MG (Figura 3.26), consolidando assim a 

utilização desse material pétreo (COSTA, 2010).  
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Figura 3.26 – Fachada lateral da Escola de Minas/UFOP. Fonte: Autor, (2013).  

 

3.9.3 – Mariana  

A histórica Mariana é considerada a primeira vila, a primeira capital, a sede do primeiro 

bispado e a primeira cidade a ser projetada em Minas Gerais. Tem como cenário um período 

de descobertas, religiosidade, projeção artística de uma região, marcada também pelo 

pioneirismo pela busca do ouro na Capitania de São Paulo e Minas de Ouro nos tempos em 

que o Brasil era colônia de Portugal.  

De acordo com vários historiadores, em 16 de julho de 1696, a Bandeira de Salvador 

Fernandes Furtado de Mendonça encontrou ouro e se fixou nas margens de um ribeirão, que 

foi batizado de “Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo”, e às suas margens nasceu o arraial 

denominado Nossa Senhora do Carmo. Este arraial logo assumiu uma função estratégica no 

jogo de poder determinado pelo ouro, transformando-se em um dos principais fornecedores 

deste metal para Portugal.  

Então, em 1711, o primitivo arraial foi elevado à categoria de Vila, tornando-se a primeira 

Vila da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, confirmada em 1712 por ordem do rei de 

Portugal, Dom João V, sob o título de Vila Real de Nossa Senhora do Carmo. Foi elevada à 

cidade somente em 1745, passando-se a chamar Mariana em homenagem à rainha Maria Ana 

D’Áustria, esposa de D. João V. Passa então a ser a capital da Província, apesar da sede 

continuar a ser São Paulo de Piratininga.  

Neste mesmo ano, a cidade passou a ser sede do primeiro Bispado mineiro, transformando-se 

em um centro religioso com a nomeação do bispo D. Frei Manoel da Cruz, que foi enviado do 
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Maranhão, chegando somente a Minas, depois de uma longa viagem, que durou um ano e dois 

meses e foi considerada um feito bastante representativo na época.  

Em função de todas essas e outras mudanças na primeira cidade e capital, os dirigentes da 

Província, colocaram em prática o desejo de melhorias, contratando o engenheiro militar José 

Fernandes Pinto de Alpoim para executar o projeto urbanístico para a cidade. Ele planejou a 

primeira cidade de Minas e uma das primeiras do Brasil, com ruas em linha reta e praças 

retangulares, características marcantes, bem diferentes das ruas de Ouro Preto, principalmente 

pela sua topografia menos acidentada (SILVA, 2009), (Figura 3.27). 

 

  

Figura 3.27 – “Mappa” da cidade de Mariana elaborado pelo Eng. Alpoim. Fonte: Queiroz & 

Machado, (2008). 

 

A cidade de Mariana foi também pioneira em comunicação. Em suas terras foi instalada a 

primeira agência dos Correios, em 1730, conhecida na época como “Correio Ambulante”, 

estabelecendo a comunicação entre Rio de Janeiro, São Paulo e a Capital mineira.  

Em Mariana, como em Ouro Preto, as suas casas mais simples e até algumas das capelas 

existentes eram de barro batido, de pau a pique e adobe. Com o passar do tempo essas casas 

foram sendo melhoradas e sobrados foram construídos com pedras em suas fundações, em 
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peças estruturais, portais, etc., muitas das vezes, as pedras eram retiradas de região próxima à 

cidade. A Figura 3.28 apresenta uma fotografia panorâmica da cidade histórica de 

Mariana/MG, destacando-se em primeiro plano a Igreja de São Pedro dos Clérigos e ao fundo 

as montanhas que a cercam. 

 

  

Figura 3.28 – Fotografia panorâmica da cidade histórica de Mariana. Fonte: Autor, (2013).  

 

Em 1945, a cidade de Mariana recebeu o título de Monumento Nacional por decreto 

presidencial e ordem do presidente Getúlio Vargas, por seu significativo patrimônio histórico, 

religioso e cultural e pela ativa participação na vida cívica e política do país.  

3.10 – A CANTARIA EM OURO PRETO E MARIANA  

A cantaria presente em toda a sucessão de estilos na arquitetura ocidental só começou a ser 

empregada, no Brasil, na segunda metade do século XVI, quando Tomé de Souza, primeiro 

governador geral da colônia, trouxe Luís Dias, chamado mestre de pedraria, de Portugal, em 

1549.  

O português recém-chegado nas terras incultas mineiras, mal devassadas pelos paulistas e 

praticamente sem construções de algum significado, logo tratou de implantar nos arraiais em 

formação toda a cultura material de sua terra: do norte a Arquitetura de pedra (cantaria) e, do 

sul, as construções de terra (taipa de pilão ou alvenaria de adobe) (CRUZ, 2010).  

Na prática, Luís Dias assumiu, de maneira geral, uma técnica construtiva com os materiais 

básicos de seu país: a pedra nas fundações, baldrames, embasamentos, cunhais e aros de 
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portas e janelas; a terra, isto é, o adobe para a alvenaria das paredes, principalmente nos 

preenchimentos dos vãos estruturais das armações de madeira, técnica aperfeiçoada a partir da 

reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755.  

Ao contrário do bandeirante, que aplainava o chão para construir sua casa de taipa de pilão, o 

português e seus descendentes sempre trataram de respeitar as inclinações acentuadas dos 

terrenos pedregosos de difícil aplainamento. Então surgiram as construções de meia encosta 

com partes necessariamente assobradadas (CRUZ, 2010).  

Os antigos arraiais de Vila Rica e de Vila do Ribeirão do Carmo, atualmente as cidades de 

Ouro Preto e de Mariana, respectivamente, transformaram-se rapidamente em povoados, que 

cresciam livre das amarras do gosto e da tradição portuguesa, repetida no Brasil pelas 

Ordenações Reais (regras para construções e urbanizações).  

Durante o século XVIII, no Brasil, a arte da cantaria foi utilizada em decorrência das 

descobertas do ouro na Capitania de São Paulo e Minas de Ouro e por influência de canteiros 

portugueses trazidos das regiões do Minho e do Douro. A partir de 1740, a arte da cantaria foi 

implantada em edificações públicas, civis e religiosas. 

Segundo Villela (2003), os projetos para serem aqui realizados já vinham prontos de Portugal. 

As pedras, principalmente a pedra de “Lioz”, de grão fino e homogênea rocha calcária, de cor 

branca, utilizada pelos canteiros portugueses em cantaria fina e estatuária, eram cortadas e 

numeradas na metrópole, transportadas até a colônia como lastro dos navios e aqui montadas 

nas construções.  

A substituição do quartzito Itacolomi pela pedra de Lioz em obras de cantaria nas construções 

coloniais, considerado pelos arquitetos o período da Arquitetura Colonial Brasileira (desde 

1500 até 1822), ocorreu quando os colonizadores importaram as correntes estilísticas da 

Europa para a colônia e as adaptaram às condições materiais e socioeconômicas locais.  

Para entender melhor as especificações da pedra de cantaria para a construção civil, em 1880, 

utilizada pelos canteiros portugueses em Lisboa/Portugal, como no Brasil, cita-se o texto de 

(COHEN, 1880 apud BARATA, 1999):  

A pedra de cantaria deve ser dura, não sujeita a estalar pelas geades, de grão 

homogeneo e perfeitamente sã e isenta de cavidades, fendas e lezins ou pellos.  

Deve tambem ser perfeitamente limpa da crusta branda, que muitas vezes reveste os 

leitos de pedreira.  
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O comprimento das cantarias, tanto em paramento como na face posterior, não 

excederá tres vezes a altura da fiada. A espessura media do revestimento deve ser 

determinada, tendo em vista a natureza da obra, em que é empregado.  

A cantaria deve ser apparelhada de modo a assentar sobre o leito de pedreira ou a 

ser comprimida, como por exemplo, nas abobadas, perpendicularmente a esse leito.  

Os leitos, sobreleitos e juntas devem ser bem desempenados, apparelhados com 

esmero e dispostos parallelamente, na extensão de uma vez a altura das fiadas para 

os leitos e sobreleitos e de 0m,3 para as juntas.  

As faces dos paramentos devem ser apparelhadas a picão ou a pico miúdo ou 

escodadas, conforme a natureza da obra.   

Grande parte das obras arquitetônicas que compõem atualmente o acervo patrimonial e 

cultural brasileiro, presentes nestas duas cidades históricas, adquiriu peculiaridades graças ao 

uso das rochas locais nas obras de cantaria, executadas principalmente com o quartzito 

Itacolomi e o esteatito (a pedra-sabão). Com criatividade, os artistas e artesãos nativos 

tornaram a cantaria um dos métodos construtivos utilizados no desenvolvimento do Barroco 

mineiro.   

Segundo Villela (2003), o auge do Barroco mineiro manifestou-se em Minas Gerais durante o 

ciclo do ouro, principalmente em Ouro Preto e Mariana, onde suas construções se amontoam, 

se interpenetram, multiplicam-se para o alto dos morros, para o fundo dos vales e nas margens 

dos rios. Observam-se nas partes nobres das construções a cantaria em quartzito Itacolomi 

aparente, com acabamento refinado e união das peças feita por encaixes ou argamassa de cal 

introduzida na arquitetura local.  

Andando pelas ruas e ladeiras dessas duas cidades, podem-se observar ainda várias 

construções seculares com belas obras de cantaria do período do ciclo do ouro. Essas obras 

foram intensamente utilizadas como parte estrutural e/ou ornamental nessas construções, 

criando-se assim uma arquitetura brasileira sui generis, remanescente do período colonial 

português, conhecida como Arquitetura Colonial Mineira.   

3.10.1 – O emprego do “Itacolomito”  

O início do uso do Itacolomito, denominação dada ao quartzito Itacolomi por Wilheem 

Ludwig von Eschwege, se deu em forma de blocos geométricos, com finalidade estrutural 

e/ou ornamental. Nas construções coloniais mais abastadas de Ouro Preto e de Mariana, ele 

foi usado sob a forma de “pedras” de cantaria, devido às dificuldades para transportar para as 

cidades os tipos de rocha empregados na maioria das construções em Portugal e no Brasil 
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colonial, principalmente no Rio de Janeiro. Com isso a arquitetura desenvolvida nessas 

cidades ganhou formas, cores e texturas.  

Villela (2003) apresenta outras razões de ordem material e técnica que impediram a imediata 

reprodução dos modelos culturais portugueses, inclusive arquitetônicos, como tinha ocorrido 

na região Nordeste. A cantaria passou a ser utilizada nos arremates arquitetônicos das novas 

construções edificadas durante o século XVIII, em substituição à taipa de pilão e ao adobe, até 

as primeiras décadas do século XIX, quando, com as mudanças estilísticas e o 

desenvolvimento de novos materiais, houve declínio do uso da cantaria.  

Durante o século XVIII, mestres portugueses e a primeira geração de artistas mineiros 

trabalharam em conjunto, empregando pedras locais e aperfeiçoando a arte de construir. Essa 

união deu origem às obras de tipologias diversas que caracterizaram definitivamente esse 

século como o da criação da Arquitetura Colonial Mineira. Entre as obras mais importantes e 

monumentais em pedra e cal e de cantaria, podem-se citar pontes, chafarizes, prédios públicos 

e igrejas.  

Dessas e de outras obras que fazem parte do acervo tão rico em peças e detalhes deixado pelos 

artífices portugueses, que praticamente dominaram a Arquitetura e as Artes na primeira 

metade dos anos 1700, foram executadas com “mão de obra local”, incluindo escravos, negros 

forros e mulatos, grandes auxiliares dos canteiros, mestres-de-ofícios e dos profissionais 

especializados na arte e na técnica da cantaria, vindos de Portugal a pedido de Gomes Freire.  

Assim, a arquitetura desenvolvida regionalmente pelos artífices locais, considerados os 

auxiliares dos mestres canteiros portugueses, passou a ser conhecida como a Arquitetura 

Colonial Mineira, datando desta época o esplendor do admirado barroco mineiro, fruto da 

genialidade de seus artífices que empregaram o “Itacolomito” em suas obras de cantaria, 

presentes nos grandes prédios públicos e nos fortes sobrados com cunhais de pedra, muito 

comuns durante o ciclo do ouro. O quartzito Itacolomi foi, por um bom tempo, o tipo de rocha 

mais empregado em obras de cantaria nas construções mais importantes e abastadas dessas 

cidades históricas.  

A Figura 3.29 apresenta uma fotografia de um conjunto da arquitetura de Ouro Preto/MG, que 

faz parte da arquitetura colonial mineira, vendo-se em primeiro plano, um casarão de três 

pavimentos, atual Hotel Luxor de Ouro Preto, com um cunhal de pedra e várias janelas com 

elementos em cantaria de quartzito Itacolomi em seu pavimento térreo, vendo-se ao fundo a 
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Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, que se destaca, por ter sido construída no 

cume de um morro, como era a prática do século XVIII.  

 

  

Figura 3.29 – Hotel Luxor e a Igreja das Mercês e Perdões de Ouro Preto/MG. Fonte: Autor (2015) 

 

3.10.2 – Itacolomito em Ouro Preto  

Dos prédios públicos edificados durante o século XVIII, em Vila Rica, que utilizaram em suas 

construções o itacolomito, dois chamam a atenção: o antigo Palácio dos Governadores e a 

antiga Câmara e Cadeia de Vila Rica, localizados na Praça Tiradentes, um defronte ao outro.  

Quando da mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, o antigo Palácio dos 

Governadores passou a ser ocupado pela Escola de Minas e a Câmara e Cadeia de Vila Rica 

foi transformada no Museu da Inconfidência. Dois dos mais notáveis exemplares da 

Arquitetura e da Engenharia construídos durante o período em que o Brasil ficou sob o 

domínio de Portugal, em que os prédios eram construídos em pedra e cal e empregaram peças 

de cantaria de Itacolomito.  

O prédio do antigo Palácio dos Governadores foi construído a partir de 1735, no mesmo local 

onde funcionou anteriormente a Casa de Fundição e Moeda, após adaptações na construção de 

pau a pique, seguindo o projeto do então engenheiro militar português José Fernandes Pinto 

de Alpoim. A construção principal ficou a cargo do arquiteto, carpinteiro e mestre de obras 
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português Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, que o iniciou em 1741 e terminou 

por volta de 1747 (IPHAN, 2005).  

As Figuras 3.30 e 3.31 exibem a fachada principal do Palácio dos Governadores, atual Escola 

de Minas, em duas épocas distintas: a fig. 3.30 é do prédio provavelmente em fins do século 

XIX e a fig. 3.31 mostra os detalhes da fachada principal do prédio no século XXI, mais 

precisamente no ano de 2015. 

 

 

Figura 3.30 – Palácio dos Governadores, fins do século XIX. Fonte: Alves; Garcia e Paiva, (2015)   

 

 

Figura 3.31 – Portada da Escola de Minas no século XXI. Fonte: Autor, (2015). 
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Observa-se que a edificação apresenta, em sua fachada principal, obras de cantaria executadas 

com itacolomito, destacando-se as vergas das portas das sacadas do segundo pavimento com 

uma forma alteada, também chamada canga-de-boi, um friso contínuo entre as sacadas por 

toda a fachada e com “pedra calcária” (mármore), um monumental frontispício em estilo 

toscano com a sua verga em arco romano.  

Comparando as Figuras 3.30 e 3.31 observa-se que na fig.3.30, as cantarias de quartzito estão 

pintadas de branco e na fig.3.31 elas se apresentam no estado natural, destacando-se assim no 

todo da construção, em ambas as fotografias. 

O prédio da antiga Câmara e Cadeia de Vila Rica, atual Museu da Inconfidência, foi 

construído com pedra e cal para substituir a antiga prisão de pau a pique. Sua construção se 

deu a partir de 1º de junho de 1785, obedecendo à planta do governador da Capitania de 

Minas Gerais, Luís da Cunha Meneses, mesmo tendo um projeto de autoria do Engenheiro 

José Fernandes Pinto Alpoim aprovado. Foi concluído somente em 1855   (Figura 3.32).  

 

  

Figura 3.32 – Fachada principal do Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Fonte: Autor, (2006)  

 

Ele apresenta obras de cantaria executadas com o quartzito Itacolomi em sua fachada 

principal e nas demais. As vergas das portas das sacadas do segundo pavimento e dos janelões 

do primeiro pavimento apresentam uma forma alteada, também chamada canga-de-boi e um 
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monumental frontão com a sua torre sineira de cantaria com relógio, ladeada por duas estátuas 

das virtudes, atribuída a Antônio José da Silva Guimarães, as quais se encontram 

posicionadas nos cantos superiores da edificação. 

3.10.3 – Itacolomito em Mariana  

Dos prédios edificados durante o século XVIII na Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, hoje 

Mariana, destacam-se as várias igrejas construídas pelas diversas Ordens Terceiras ou 

Irmandades, instituições civis que surgiram em função da hostilidade entre brancos, negros e 

pardos. Assim, os poderes econômicos de cada uma dessas irmandades transpareciam por 

meio das artes, sendo uma delas a arte da cantaria com o uso do Itacolomito.  

Dentre as igrejas, destaca-se a meu ver, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, uma importante e 

monumental construção em pedra e cal, onde se observa muitas peças de cantaria de 

Itacolomito em sua fachada principal (Figura 3.33).  

 

  

Figura 3.33 – Fachada em quartzito Itacolomi da Igreja de São Pedro dos Clérigos em Mariana Fonte: 

Autor, (2015) 

 

Também na antiga Casa Capitular, atual Museu Arquidiocesano de Arte Sacra da 

Arquidiocese de Mariana, há obras de cantaria em quartzito itacolomi, como também em 

quartzo-cianita xisto, construídas no final do século XVIII e início do XIX, sob a competência 

do Mestre José Pereira Arouca (Figura 3.34).  
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Figura 3.34 – Fachada principal do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana/MG, com 

cunhais-colunas em Itacolomito avermelhado. Fonte: Autor, (2015) 

 

A Figura 3.35 exibe fotografia onde se vê em primeiro plano a Balaustrada5 em cantaria da 

escadaria da Igreja de São Francisco de Assis e, em segundo plano a Igreja de Nossa Sr.a do 

Carmo, já restaurada após o incêndio de 20/01/1999. Elas juntamente com a Casa de Câmara 

e Cadeia de Mariana, formam um conjunto arquitetônico do Barroco Mineiro, que se destaca 

nesta cidade, por apresentar cantarias com outros tipos de rocha, além do quartzito Itacolomi 

(Itacolomito).  

 

   

Figura 3.35 – Balaustrada em cantaria da escadaria da Igreja de São Fco. de Assis e ao fundo a Igreja 

de N. Sr.a do Carmo (após restauração), em Mariana/MG. Fonte: Autor, (2016)  
 

5 Balaustrada é um elemento de ornamentação muito utilizado na arquitetura.  
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CAPÍTULO 4 – PARTE EXPERIMENTAL  

4.1 – INTRODUÇÃO  

Neste capítulo apresentam-se breve síntese de todos os procedimentos adotados para a 

confecção dos corpos de prova de quartzito Itacolomi (CPQs) e a descrição do 

desenvolvimento, fabricação e montagem dos equipamentos utilizados durante os ensaios.  

Para se caracterizar o quartzito Itacolomi em incêndio, foram determinadas as dimensões dos 

corpos de prova, as técnicas de caracterização e a montagem da parte experimental. Optou-se 

por criar em laboratório as mesmas condições de um incêndio-padrão para que os corpos de 

prova ficassem em contato direto com o fogo pela queima de GLP em um forno construído 

para esta finalidade.  

4.2 – MATERIAL PESQUISADO – QUARTZITO ITACOLOMI  

Descrever-se-á sucintamente como se decidiu por este material, onde encontrá-lo e o porquê 

de utilizar certas dimensões para a confecção dos corpos de prova.  

4.2.1 – Áreas de extração  

Segundo Pereira et al. (2007), em “A Arte da Cantaria”, explica que o quartzito foi usado nas 

edificações de Ouro Preto e de Mariana por ser um material facilmente encontrado na região: 

Em substituição ao lioz, tipo de rocha empregado na cantaria portuguesa e na 

brasileira dos séculos XVI e XVII, a cantaria ouro-pretana desenvolveu-se com 

o emprego do quartzito, conhecido na época por itacolomito, por ser retirado 

da Serra do Itacolomi. (PEREIRA et al., 2007). 

O quartzito Itacolomi empregado nas obras de cantaria de Ouro Preto e de Mariana foi 

retirado da serra onde está o Pico do Itacolomi, hoje pertencente ao Parque Estadual do 

Itacolomi (PEIT), localizado perto desses municípios, na região do Quadrilátero Ferrífero 

(QF), administrado pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF/MG).  

Foram feitas várias visitas ao PEIT para localizar a área de onde era retirado o quartzito 

durante o período colonial e verificar a possibilidade de extrair quantidade suficiente para a 

confecção dos corpos de prova deste trabalho. Cerificou-se que ainda há grande quantidade de 
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quartzito Itacolomi, porém pequena possibilidade de sua exploração, por ser considerada uma 

área de preservação permanente. Em função disso, desistiu-se da extração desse material no 

PEIT, optando-se por pesquisar a possibilidade de retirada em outra área.  

Pôs-se então em campo até quando localizou-se um canteiro1 no distrito de Passagem de 

Mariana, que tinha, em sua oficina de cantaria, uma quantidade suficiente estocada de blocos 

de quartzito Itacolomi, retirado por ele próprio das seguintes áreas demarcadas: distrito do 

Salto e bairro Pocinho em Ouro Preto/MG, trecho da Estrada Real entre Ouro Preto/MG e 

Ouro Branco/MG. Na legenda da Figura 4.1, se apresentam as coordenadas aproximadas, 

extraídas do Google Earth em 2016 e confirmadas pelo aplicativo Google Earth Pro em 2020, 

dos locais de onde o canteiro extraiu os blocos de quartzito Itacolomi.  

 

 

Salto (SA): 20° 29’ 55,45” S / 43° 27’ 25,53” W          Pocinho (IT): 20° 24’ 26,41” S / 43° 29’ 33,66” W        

Estrada Real (ER): 20° 27’ 22,07” S / 43° 34’ 13,78” W 

Figura 4.1 – Localização das áreas de extração de quartzito Itacolomi. Fonte: Google Earth Pro, (2020)  

 

 

1 Canteiro refere-se ao profissional especializado em trabalhar e colocar peças de cantaria em uma obra. 
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4.2.2 – Justificativa das dimensões dos corpos de prova  

Para justificar a escolha das dimensões (20x20x25cm) utilizadas nos corpos de prova de 

quartzito Itacolomi (CPQs), foram tiradas várias fotografias de vãos de janelas e de portas em 

cantaria (peitoris, ombreiras e vergas) de quartzito em edificações históricas de Ouro Preto e 

Mariana, utilizando-se de um metro de pedreiro para as tomadas das medidas de suas seções, 

afim de ilustrar e confirmar o porque das dimensões escolhidas.  

A Figura 4.2 apresenta um conjunto de fotografias do Museu da Inconfidência durante o 

processo de medição, onde ve-se: [1] posicionamento do janelão escolhido da fachada 

principal do museu; [2] elemento construtivo selecionado para a medição e [3] o peitoril 

apresenta 32cm de altura e a medida da espessura não foi possível obte-la. 

 

[1]  

[2]   [3]   

Figura 4.2 – Janelão emoldurado com cantarias de quartzito itacolomi e grade de ferro, do Museu da 
Inconfidência de Ouro Preto/MG, durante a tomada de medidas. Fonte: Autor, (2015)  
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A Figura 4.3 apresenta um conjunto de fotografias de um casarão colonial localizado na Rua 

Conde de Bobadela, 42, esquina com a Travessa Cônego Camilo Veloso, em Ouro Preto 

durante o processo de medição, onde ve-se: [1] janela escolhida da fachada lateral, voltada 

para a travessa, e posicionamento do elemento construtivo selecionado para a medição e [2] o 

peitoril apresenta 20cm de altura e, a espessura também apresenta a mesma medida. 

 

[1]     [2]   

Figura 4.3 – Janela emoldurada com cantarias de quartzito Itacolomi de casarão colonial, em Ouro 

Preto/MG, durante a tomada de medidas. Fonte: Autor, (2015) 

 

A Figura 4.4 apresenta um conjunto de fotografias de um casarão colonial localizado na Rua 

Conde de Bobadela, 85, em Ouro Preto durante o processo de medição, onde ve-se: [1] janela 

e porta escolhida da fachada do primeiro pavimento, e o posicionamento dos elementos 

construtivos selecionados para a medição; [2] a ombreira da janela apresenta 18cm de largura 

junto ao peitoril e [3] a ombreira da porta apresenta 25cm de largura em um ponto próximo a 

soleira da porta. Obs.: Não foi possível executar as medidas das espessuras pelo motivo do 

casarão estar práticamente abandonado. 
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         [1]      [3] 

Figura 4.4 – Sobrado com janela e portas emolduradas, bem como parte de sua fachada, com cantarias 
de quartzito Itacolomi, em Ouro Preto/MG, durante a tomada de medidas. Fonte: Autor, (2015) 

 

A Figura 4.5 apresenta uma fotografia das ombreiras, de pedra xisto-quartzítico, das portas de 

uma edificação localizada na Rua Direita n°105, em Mariana, tendo as dimensões de 

40x20cm de seção, sendo, portanto, não considerada para justificar as dimensões dos CPQs.  

 

  

Figura 4.5 – Fachada de casarão colonial com piso das sacadas do 2° pavimento, em cantaria de 

quartzito, em Mariana/MG. Fonte: Autor, (2015) 

 

[2] 
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Apesar de não conseguir algumas medidas e outras dimensões obtidas serem muito próximas 

de 20x20x25cm, medidas dos corpos de prova testados neste trabalho, com exceção da parede 

do primeiro pavimento com blocos de 40x50x20cm (Figura 4.4). Considero justificada a 

minha proposta, portanto, decidiu-se usar os corpos de prova de quartzito Itacolomi com uma 

forma prismática de um paralelepípedo reto, com a seção de 20±1cm x 20±1cm e a altura de 

25±1cm, por serem as dimensões que mais se aproximam daquelas de muitas das peças de 

cantaria das edificações históricas de Ouro Preto e de Mariana (p. ex.: os peitoris, as 

ombreiras e as vergas).  

4.2.3 – Confecção dos corpos de prova de quartzito Itacolomi 

Apresentam-se, a seguir, fotografias dos canteiros cortando manualmente e mecanicamente, 

blocos e colunetas de quartzito Itacolomi demarcadas, respectivamente, e se vê uma coluna 

em cantaria já demarcada e pronta para o corte para a confecção dos corpos de prova de 

quartzito Itacolomi. Vê-se também esses corpos de prova já prontos e estocados no galpão da 

oficina de cantaria, aguardando o transporte para Laboratório, em Ouro Preto, onde deveram 

posteriormente serem ensaiados sob fogo (Figuras 4.6 a 4.8).  

 

 

Figura 4.6 – Canteiro cortando manualmente bloco de quartzito Itacolomi. Fonte: Autor, (2014)  
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Figura 4.7 – Canteiro serrando coluneta de quartzito Itacolomi e corpos de prova prontos. Fonte: 

Autor, (2014) 

 

  

Figura 4.8 – Coluna em cantaria de quartzito Itacolomi demarcada e corpo de prova já pronto. Fonte: 

Autor, (2014) 

 

Foram confeccionados, como peças de cantaria, 21 corpos de prova de quartzito Itacolomi 

com o material retirado das três áreas de lavra2 citadas anteriormente. Para isso, utilizou-se da 

mesma técnica de outrora e de ferramentas próprias da arte da cantaria, transformando blocos 

irregulares e uma coluneta de cantaria parcialmente danificada e, com um grau leve de 

intemperismo em suas superfícies, nos corpos de prova desejados.  

 

2 Lavra é um terreno e/ou local de onde o quartzito Itacolomi foi extraído.  
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Do bloco proveniente do distrito do Salto (SA), obteve-se 09 corpos de prova, denominados 

CPQs/SA; de um outro bloco proveniente do bairro Pocinho, área de extração antiga, próxima 

à divisa do Parque Estadual do Itacolomi (IT), obteve-se 06 corpos de prova, denominados 

como CPQs/IT e 05 corpos de prova a partir de uma outra pequena coluna em cantaria, 

confeccionada anteriormente com o material proveniente de área lindeira3 da Estrada Real, 

denominados como CPQs/ER.  

Os CPQs foram transportados da oficina de cantaria, localizada no distrito de Passagem de 

Mariana, até o Laboratório de Fundição do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Escola de Minas (Praça), da Universidade Federal de Ouro Preto, onde não 

foram feitos os testes ao fogo (Figura 4.9).  

 

 

Figura 4.9 – CPQs estocados em Laboratório da Escola de Minas/UFOP. Fonte: Autor, (2014)  

 

Os CPQs receberam três demarcações em forma de um triângulo equilátero em uma de suas 

faces serradas, onde se fez posteriormente três furos cegos (1, 2 e 3), sendo dois de 100mm e 

um de 150mm de profundidade, com a finalidade de posicionar os termopares (TCP1, TCP2 e 

TCP3), respectivamente, durante os ensaios de reação ao fogo. (Figura 4.10).  

 

 

3 Lindeira é uma área limítrofe  



 115 

 

Figura 4.10 – Desenho esquemático dos furos nos CPQs. Fonte: Autor, (2014) 

 

Após as marcas serem feitas  em todos os CPQs, os furos cegos foram feitos utilizando-se de 

um martelete perfurador/rompedor GBH2-26DRE Bosch, munido de uma broca própria com 

Øf = 8,0mm e, para a conferência das medidas dos furos, utilizou-se um paquímetro universal 

analógico, marca Mitutoyo, capacidade 0 – 150mm (Figura 4.11).  

 

   

Figura 4.11 – Execução e conferência dos furos cegos em um CPQ. Fonte: Autor, (2014)  

 

Após esse processo, os CPQs foram pesados em uma balança digital com capacidade de até 

150kg e receberam uma etiqueta autocolante, onde consta um código, apresentado a seguir, 
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para sua identificação e seu respectivo peso. Na Figura 4.12 vê-se um CPQ etiquetado sendo 

pesado e, já furados. Tem-se que esclarecer que esses furos servem para o posicionamento de 

sensores de temperatura.   

 

  

Figura 4.12 – CPQ sendo pesado em balança digital. Fonte: Autor, (2015)  

 

Na Tabela 4.1 apresentam-se os nomes adotados para os locais das áreas de extração do 

material estudado e, respectivamente, os códigos de identificação (CPQ/XX – xx), os pesos 

em quilogramas (kg) e as dimensões em centímetros (cm) de todos os corpos de prova de 

quartzito a serem investigados, 

onde:  

“CPQ” = Corpo de Prova de Quartzito.  

“XX” = sigla de identificação do local da área de extração, sendo:  

SA = Santo Antônio do Salto; 

IT = Bairro Pocinho/Itacolomi e 

ER = Estrada Real. 

“xx” = número de ordem de cada CPQ, sendo: C = comprimento; L = largura e A = altura. 
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Tabela 4.1 – Corpos de prova de quartzito Itacolomi investigados. 

ÁREA de EXTRAÇÃO CÓDIGO PESO (kg) 
DIMENSÃO (cm) 

C L A 

SALTO 

CPQ/SA-01 26,7 22,5 18,5 25,5 

CPQ/SA-02 23,4 22,0 18,0 26,0 

CPQ/SA-03 27,9 22,5 19,5 25,6 

CPQ/SA-04 26,7 22,0 18,5 25,5 

CPQ/SA-05 26,0 22,5 18,5 26,0 

CPQ/SA-06 26,9 22,5 19,0 25,0 

CPQ/SA-07 27,1 22,5 19,0 26,0 

CPQ/SA-08(1) 25,3/20,3 22,5 18,0 20,0 

CPQ/SA-09 25,9 23,0 18,0 24,8 

POCINHO/ 

ITACOLOMI 

CPQ/IT-10(1) 28,0/23,1 22,5 21,0 20,6 

CPQ/IT-11 24,9 22,0 21,0 25,5 

CPQ/IT-12 28,5 20,0 19,5 25,5 

CPQ/IT-13 24,2 24,5 20,0 25,5 

CPQ/IT-14 22,8 20,5 18,0 25,5 

CPQ/IT-15 27,9 20,0 21,0 25,0 

ESTRADA REAL 

CPQ/ER-16(1) 22,6/18,2 19,5 18,0 20,5 

CPQ/ER-17 21,7 20,0 19,0 26,0 

CPQ/ER-18 24,3 19,5 18,0 25,9 

CPQ/ER-19 24,0 20,0 19,0 26,3 

CPQ/ER-20 23,2 19,0 18,0 25,5 

OBS.: (1) Retirada de material para confecção de lâminas delgadas 

 

4.3 – INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS ENSAIOS DE INCÊNDIO 

4.3.1 – Laboratórios  

Para efetivar a instalação e montagem da parte experimental, foi necessário construir alguns 

equipamentos e um forno. Eles foram instalados no Laboratório de Fundição do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais na Escola de Minas da UFOP, em uma 

pequena área que foi denominada “Laboratório Piloto de Incêndio” (LaPInc), onde se 

executariam os ensaios de incêndio (Figura 4.13). Nesse laboratório, não se conseguiu 

reproduzir no forno Forhelder as condições de um incêndio-padrão, conforme a NBR 

5628:2001. 
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Figura 4.13 – Forno Forhelder no “Laboratório Piloto de Incêndio”. Fonte: Autor, (2014) 

 

Por isso, optou-se por levar os CPQs e os equipamentos já montados para o Laboratório de 

Mecânica dos Pavimentos e de Materiais do Departamento de Engenharia de Transportes do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, unidade de Belo Horizonte 

(LMPM/DET/CEFET-MG), onde se utilizou o forno a gás, marca Grion, para a realização dos 

ensaios de reação ao fogo (Figura 4.14).  

 

  

Figura 4.14 – Forno Grion no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos e de Materiais (CEFET-MG). 

Fonte: Autor, (2018) 

FORNO 

FORNO 
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4.3.2 – Equipamentos  

Forno Forhelder – Este forno foi concebido a partir de um caldeirão industrial elétrico 

descartado pelo Restaurante Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto 

(RU/UFOP). Optou-se por transformá-lo no forno, após adaptações necessárias, por ter a 

forma cilíndrica e dimensões adequadas: 1.160mm (altura); 920mm (diâmetro externo) e 

800mm (diâmetro interno).  

O forno tem parede dupla em chapa de aço inox, entremeadas por uma camada de material 

isolante (lã de vidro), dividido internamente por duas partes: a da caldeira (inferior) e a de 

cozimento (superior) com 515mm de profundidade e diâmetro de 800mm (Figura 4.15).  

 

 

Figura 4.15 – Panelão industrial transformado no forno Forhelder. Fonte: Autor, (2014)  

 

Construiu-se para este forno um arranjo experimental para a queima de gás liquefeito de 

petróleo (GLP), composto por uma bateria de dois botijões de 13kg cada um, um insuflador 

de ar, um preaquecedor de ar para a mistura de gás e ar, e um injetor, no qual se dá a mistura e 

a queima após o acionamento de uma ignição elétrica. Esta mistura gás/ar tem combustão 

completa no interior do forno, onde ocorre o incêndio-padrão controlado.  
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Funções do sistema de combustão (queima): 

• promover uma boa mistura do ar com o combustível de forma que a chama seja 

estável e bem conformada; 

• dosar o combustível e o ar em proporções que estejam dentro dos limites de 

flamabilidade para ignição e uma queima estável; 

• garantir que não haverá retorno de chama nem descolamento e 

• permitir que o combustível e o oxidante se mantenham em contato tempo suficiente 

para ocorrer e completar a reação de combustão.  

Escolheu-se o GLP por ser mundialmente consumido nas residências como “gás de cozinha”, 

principalmente para o cozimento dos alimentos e aquecimento doméstico de água. Na 

indústria, é fonte de energia, matéria-prima, e combustível nos segmentos comercial, 

siderúrgico, petroquímico e agropecuário.  

Segundo a Petrobras (2013), o GLP é uma mistura formada, em sua quase totalidade, por 

moléculas de carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos), basicamente de 70% de propano e 30% 

de gás butano. Seus constituintes mais importantes são: propano (C3H8); propeno (C3H6); 

isobutano (C4H10); n-butano (C4H10) e buteno (C4H8). O poder calorífico do propano é de 

49.952kJ/kg (11.934kcal/kg), o do butano é de 49.255kJ/kg (11.767kcal/kg) e o da gasolina é 

de 40.660kJ/kg (9.714kcal/kg). É incolor e inodoro se tiver baixo teor de enxofre, por isso há 

a necessidade de adicionar-lhe o mercaptano4, que o torna facilmente identificável em caso de 

vazamento (os gases inodoros são extremamente perigosos).  

Outra razão para sua escolha foi seu elevado poder calorífico, para atender necessidades 

energéticas da utilização, que é da ordem de 48.148kJ/kg em comparação com outros 

combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos (Tabela 4.2), seu índice de Wobbe5 no intervalo 

72,6 – 87,6MJ/m3 e a baixa velocidade da chama.  

 

 

4 Mercaptano é um composto orgânico que contém um grupo sulfídrico (SH) ligado a um átomo de carbono, com 

o objetivo de proporcionar um odor típico do GLP. 

5 Índice de Wobbe é uma medida de energia do gás que passa por determinado orifício com queda de pressão. 
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Tabela 4.2 – Poder calorífico do GLP em relação a outros combustíveis 

Quantidade Combustível Poder calorífico 

1kg GLP 11.500kcal 48,1MJ 

1kg Óleo Diesel 10.200kcal 42,7MJ 

1kg Carvão 5.000kcal 20,9MJ 

1kg Lenha 2.900kcal 12,1MJ 

1m³ Nafta 4.200kcal 17,6MJ 

1m³ Gás natural 9.400kcal 39,3MJ 

                                       Fonte: CBMSP (2006) 

 

O GLP é facilmente encontrado à venda no mercado e pode ser transportado e armazenado 

como líquido em botijões com capacidade de armazenamento de 2kg a 90kg de produto 

liquefeito e que podem ser utilizados em áreas de aplicação, tais como: camping; residências; 

industrias; restaurantes; etc. 

Utilizou-se uma “bateria” composta de 2 (dois) botijões P13 desse gás conectado por 

mangueiras apropriadas, até o bico de injeção do gás no queimador, passando primeiramente 

pela válvula de abertura e fechamento, controlada eletronicamente pelo sistema de controle do 

forno (Figura 4.16).  

 

  

Figura 4.16 – Bateria composta de dois botijões P13 de GLP para o Forhelder. Fonte: Autor, (2015)  
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Faz parte também desse sistema um insuflador de ar, que tem como finalidade injetar mais ar 

no interior do queimador, melhorando a oxigenação da mistura gás/ar durante o processo de 

queima. É composto por um rotor centrífugo envolto em uma carcaça metálica, que tem um 

tubo metálico de saída de ar, com 400mm de comprimento e ØI = 80mm, acoplado ao 

preaquecedor do ar posicionado antes do queimador, por meio de uma mangueira flexível 

com 300mm de comprimento aproximadamente e Øm = 50mm, acionado por um motor 

trifásico 220V e de 1HP de potência (Figura 4.17).  

 

 

Figura 4.17 – Insuflador de ar para o queimador do Forhelder. Fonte: Autor, (2014) 

 

O queimador de GLP é a parte mais importante do sistema, pois é nele que se dá o início da 

queima da mistura gás/ar, prolongando-se na câmara de combustão do forno, fazendo com 

que o combustível e o comburente (oxigênio) fiquem em contato em tempo e temperatura 

suficientes para ocorrer a combustão completa do gás.  

Após várias tentativas, construiu-se um queimador em que o ponto de início da combustão da 

mistura GLP/ar ocorre a partir da instalação de uma vela de ignição no tubo de entrada da 

mistura no forno, logo à frente da entrada de GLP, local onde a mistura se inflama em contato 
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direto com a centelha produzida entre os seus eletrodos. A vela de ignição é conectada por 

meio de um cabo próprio a uma bobina de ignição do centelhador, construído especialmente 

para este estudo (Figura 4.18).  

 

  

Figuras 4.18 – Queimador a gás com adaptações e centelhador. Fonte: Autor, (2015) 

 

Na tentativa de melhorar a resposta térmica do forno, resolveu-se utilizar um conjunto com 

lâmpadas halógenas, denominado preaquecedor da mistura gás/ar, na intenção de conseguir a 

aproximação de valor entre as curvas temperatura x tempo do forno e as da norma ISO 834-

1:1999.  

Esse preaquecedor é formado por um conjunto de seis lâmpadas halógenas de 500W cada 

uma, colocadas no interior de um radiador acoplado às entradas do queimador, controlado 

eletronicamente pelo sistema de controle do forno, e do insuflador, para preaquecer a mistura 

gás/ar por meio do ar, diminuindo assim o tempo de ignição da mistura e aproximando os 

valores de temperatura ao máximo uma da outra (Figura 4.19).  
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Figuras 4.19 – Preaquecedor da mistura GLP/ar e válvula de abertura e fechamento da versão do 
queimador a gás. Fonte: Autor, (2015)  

 

Sistema de aquisição e registro de dados (SARD) – Esse sistema de aquisição registra o 

fluxo de calor radiante imposto por chamas de comportamento turbulento rotacional sobre os 

corpos de prova, e os analisa numericamente para simular também a curva temperatura x 

tempo por meio do software Infotherm – versão 0.5.0/31, instalado em um sistema 

computacional (Figura 4.20). 

 

 

Figura 4.20 – Sistema de Aquisição e Registro de Dados (SARD). Fonte: Autor, (2015)  

 

A finalidade fim, do SARD é obter os dados lidos pelos termopares, registrando os valores 

das temperaturas e apresenta-las som a forma de um gráfico dos resultados das medições 
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delas em função do tempo dos ensaios de incêndio, em que os CPQ/SA, CPQ/IT e CPQ/ER 

são “queimados” no interior do forno. O SARD é composto principalmente por uma Unidade 

Receptora e Conversora de Sinal (URCS), um computador pessoal (Personal Computer) com 

o Infotherm instalado, um monitor e uma impressora a jato de tinta e um conjunto de sensores 

de temperatura.  

A URCS é um conjunto de dispositivos eletrônicos que decodificam as temperaturas lidas 

pelos termopares posicionados no forno e no CPQ durante os ensaios de incêndio. Ela 

apresenta as temperaturas digitalmente por meio de seus indicadores e as convertem e 

transmitem até o computador, que as apresentam sob forma de curvas temperatura x tempo 

pelo Infotherm no monitor. Para a montagem desta unidade, reutilizou-se um gabinete de 

computador, onde foram instalados, em seu interior, na parte frontal e na parte traseira, alguns 

dispositivos e/ou instrumentos eletrônicos (Figura 4.21). 

 

    

Figura 4.21 – 1ª URCS fabricada e em fase de testes. Fonte: Autor, (2014) 

 

A primeira versão dessa unidade, com quatro indicadores de temperatura na parte frontal, 

vista na figura 4.21, juntamente com outros periféricos e os botijões de gás, desapareceram do 

laboratório em 30/03/2018, provavelmente foi roubada. Por isso, montou-se nova unidade 

com seis indicadores de temperatura universais microprocessados, uma base acrílica com seis 

conectores compensados e polarizados, tipo fêmea, um conversor de sinal, uma tomada para 
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energizar as ventoinhas e para as respectivas ligações, utilizou-se de cabos compensados e de 

extensão (Figura 4.22).  

 

    

Figura 4.22 – 2ª URCS fabricada e em fase de testes. Fonte: Autor, (2018)  

 

A seguir, apresentam-se alguns dos intrumentos utilizados na fabricação e montagem da 

URCS.  

Indicador Universal Microprocessado – é um instrumento de medição e de registro de dados 

normalmente utilizado em processos industriais em geral (Figura 4.23).  

 

 

Figura 4.23 – Representação frontal do indicador TH 73C. Fonte: Therma, (2014) 
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Para este trabalho, adquiriram-se 06 unidades do Indicador Universal Microprocessado de 

Temperatura Digital, da marca Therma, modelo EX-TH-73C-0-K, por ser o mais conveniente 

para se conhecerem os valores das temperaturas dos termopares, ter uma capacidade 

tecnológica de qualidade, oferecer bom desempenho, versatilidade e precisão na indicação das 

temperaturas durante os ensaios.  

A Figura 4.24 apresenta as partes posterior e superior de um dos indicadores 

microprocessados de temperatura TH 73C 000-002, onde se veem os terminais de ligação e a 

etiqueta com os números de identificação dos seus terminais, utilizados nas URCS.  

 

    

Figura 4.24 – Terminais e etiqueta dos indicadores microprocessados TH 73C. Fonte: Autor, (2014)  

 

Conversor de Sinal – é um instrumento muito utilizado na conversão de dados em processos 

industriais em geral. Inclui um sistema de controle, em que os dados recebidos são 

convertidos por meio de sinais analógicos, transmitidos e apresentados em indicadores. Sua 

função principal é converter os dados lidos, interpretá-los e comunicá-los ao computador 

conectado à URCS por uma porta USB.  

Foi considerado o mais conveniente para este estudo porque recebe e transmite os valores de 

temperatura, por meio de sensores de temperatura, de uma rede de até 31 indicadores, tem 

saída serial RS485 e conexão USB. Tem isolamento para proteger o computador contra picos 

e oscilação de energia (Figura 4.25).  
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Figura 4.25 – Conversor RS485/USB - modelo TH 9911A. Fonte: Autor, (2014) 

 

Sensores de Temperatura – são conhecidos como termopares e/ou termoresistências, muito 

utilizados no ramo industrial para a medição de temperaturas. Atuam numa faixa bastante 

extensa, de –200ºC a +2.300ºC aproximadamente, com uma boa precisão e repetitividade 

aceitável.  

Para medir a temperatura, há o aquecimento de dois metais distintos, com temperaturas 

diferentes em suas extremidades, gerando assim uma força eletromotriz, da ordem de mV, 

mais conhecida como “efeito Seebeck”, descrito suscintamente a seguir:  

Em 1821, Thomas Johann Seebeck descobriu o efeito termoelétrico o qual se 

refere a uma junção de dois metais distintos e que produz uma tensão elétrica 

cujo valor depende dos materiais que a compõem e da temperatura na qual se 

encontra, então é neste princípio que se baseia o funcionamento do termopar 

(Lombardi Júnior & Ávila, 2013).  

Para a obtenção das temperaturas durante os ensaios, optou-se por adquirir vários termopares 

tipo “K” com as características e os elementos citados na Tabela 4.3, sendo que os limites de 

erro apresentados, são baseados em normas internacionais.  

Esses termopares podem ser utilizados nas condições seguintes:  

• em atmosferas inertes e oxidantes; 

• alta resistência à oxidação; 
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• temperatura ˃ 600°C e ocasionalmente em temperatura abaixo de 0°C e 

• temperatura máxima de trabalho 1.260°C.  

Esses termopares não devem ser utilizados nas condições descritas:  

• vácuo, exceto em curto período;  

• atmosferas redutoras e sulfurosas e 

• atmosferas que facilitem a corrosão, provocando grandes desvios na curva de resposta 

do termopar, chamado de efeito “green – root”, ou oxidante verde.  

 

Tabela 4.3 – Identificação de termopares do tipo “K”  

Tipo Bitola 

Elementos 

Temperatura F.E.M. 

Limites de erro 

Positivo Negativo Padrão Especial 

K 
8 AWG 

Ф3,26mm 

CROMEL  

(Ni – Cr) 

ALUMEL  

(Ni – Al) 

(magnético) 

−200°C → 1.200°C 

−6,458mV ou 

(−5.891,4µV(*)) → 

48,838mV 

+/− 2,2°C ou  

+/− 0,75% 

+/− 1,1°C ou  

+/− 0,4% 

*(NBR12771:1999) 

 

Para se obterem os valores das temperaturas no interior do forno Forhelder, utilizou-se um 

termopar convencional tipo K (TC-K) tendo a seguinte referência do fabricante: EX-06-K-S-

08-310-21-D-400-GR-45-AJ-00 (Figura 4.26).  

 

 

Figura 4.26 – Representação de termopar convencional tipo “K”. Fonte: Exacta, (2010)  

 

CABEÇOTE 
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Esse termopar é introduzido no furo do forno e ajustado de modo que a sua ponta livre fique a 

aproximadamente 150mm de distância em relação à parede interna do forno, porém sem 

esbarrar no CPQ (Figura 4.27).  

 

 

Figura 4.27 – Termopar convencional tipo K alojado no forno Forhelder. Fonte: Autor, (2014)  

 

Para se obterem os valores das temperaturas no interior do CPQ, foram utilizados três 

termopares de isolação mineral tipo "K" (TIM-K), tendo a seguinte referência: EX-15-K-S-

310-60-400-PL01-6000-F-P-AJ (Figura 4.28).  

 

  

Figura 4.28 – Representação de termopar de isolação mineral tipo K. Fonte: Exacta, (2010)  

 

TC-K 
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Cabos de Extensão e/ou Compensação – termo técnico dado aos cabos de ligação (rabichos) 

utilizados para efetuar as ligações dos sensores de temperatura (termopares) até seus 

instrumentos leitores (indicador, controlador, registrador, etc.) instalados na unidade receptora 

e conversora de sinal.  

Para a escolha do tipo de cabo de extensão, recorreu-se ao catálogo da Exacta Indústria e 

Comércio de Sensores Ltda., observando as características técnicas exigidas pelo Código 

Internacional de Cores para Cabos e Fios de Compensação e Extensão fabricados com a liga 

tipo “K”, a mesma dos termopares, conforme o Quadro 4.1, adaptado pelo autor.  

 

Quadro 4.1 – Código internacional de cores para cabos e fios de compensação 

 

         

Combinação metálica      Limites de erro 

          

          

Fonte: Exacta, (2010) 

 

Para este trabalho, adquiriram-se seis metros desse tipo de cabo para a ligação do TC-K e dois 

metros para as demais ligações internas na URCS, observando-se que a liga metálica (CrAl) 

dos condutores dos cabos de extensão e/ou compensados deve ser a mesma dos termopares 

utilizados. É de suma importância observar sempre a polaridade quando da ligação do cabo do 

termopar a um conector, pois só assim tem-se a certeza de que a sua ligação até os conectores 

está correta, eliminando-se assim a possibilidade de erros de medição.  

Para melhor proteger das altas temperaturas e de um possível contato com partes quentes do 

forno, os cabos de extensão de todos os termopares utilizados nos ensaios receberam nos dois 

primeiros metros uma proteção passiva (invólucro), executada com uma fita de fibra cerâmica 

de 50mm de largura, a partir do cabeçote no TC-K e do pote nos TIM-K (Figura 4.29).  
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Figura 4.29 – Cabos de extensão dos termopares protegidos com fita de fibra cerâmica.  

Fonte: Autor, (2014)  

 

Conectores polarizados – termo técnico dado a uma espécie de tomada que serve para ligar os 

cabos de compensação e/ou extensão dos termopares aos instrumentos de registro de dados. 

Eles permitem uma rápida, prática e eficiente conexão dos termopares, efetuando assim a 

ligação entre um ou mais pontos onde se necessita de comunicação de sinais (Figura 4.30).  

 

  

Figura 4.30 – Diagramas técnicos de conectores macho e fêmea. Fonte: Exacta, (2010) 

 

O corpo dos conectores pode ser de nylon, fibra de vidro, cerâmica ou polímero 

PoliTetraFluorEtileno (PTFE), conhecido mundialmente pelo nome comercial de teflon. 

Podem ser usados em ambientes com várias temperaturas de trabalho, sendo a máxima de 

200ºC. São identificados pela cor do corpo e se apresentam como conectores do tipo standard 

e mini (Figura 4.31).  

 

TIM-K 
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Figura 4.31 – Tipos de conectores compensados e polarizados tipo “K”. Fonte: Exacta, (2010) 

 

Os conectores têm pinos da mesma liga dos termopares. O pino negativo possui um diâmetro 

maior nos conectores standard, no caso dos mini conectores, o pino negativo é mais largo que 

o positivo, evitando assim as frequentes e incômodas inversões de polaridade, que sempre 

causam transtorno ao processo.  

Para este trabalho, adquiriram-se vários conectores compensados e polarizados do tipo “K” 

(CCP-K) Standards, tipo macho e fêmea, na cor amarela, com pinos construídos com as 

mesmas ligas metálicas dos termopares, a fim de compensar os gradientes de temperatura que 

podem causar erros na medição, seguindo então os mesmos limites de erro para os cabos de 

compensação e/ou extensão (Quadro 4.2).  

 

Quadro 4.2 – Cores de identificação e materiais dos pinos dos conectores compensados  

 
     Fonte: Exacta, (2010)  

 

Para a ligação dos termopares por meio dos cabos de compensação e/ou extensão até a 

unidade receptora e conversora de sinal, utilizaram-se seis pares de conectores, ligando os 

conectores machos ao cabo dos termopares, e os conectores fêmea afixados em uma base 
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acrílica e ligadas aos indicadores de temperatura instalados nesta unidade, por meio de cabos 

de extensão (Figura 4.32).  

 

  

Figura 4.32 – Conectores tipo K instalados na 2ª URCS. Fonte: Autor, (2018)  

 

Computador Pessoal (PC) – para apresentar os dados resultantes das medições das 

temperaturas do forno Forhelder e do CPQ, utilizou-se um PC conectado à URCS por uma 

porta USB. Nele se encontra instalado o software de registro de variáveis “Infotherm” - 

versão 0.5.0/31, produzido pela Therma. O software foi instalado seguindo o seu manual de 

instalação e operação constante no CD de instalação fornecido gratuitamente pelo fabricante.  

Software de Registro de Variáveis Infotherm – é um software utilizado para monitoramento e 

registro de variáveis em processos industriais, onde é medida a grandeza temperatura, entre 

outras (Infotherm, 2014 e 2019).  

Esse software funciona exclusivamente com os dados dos indicadores de temperatura TH 

73C, por meio da porta de comunicação serial RS485 e do conversor RS485/USB instalados 

na URCS. A sua função foi monitorar e registrar as temperaturas médias no forno em função 

do tempo de duração do ensaio de incêndio, obtidas pelos sensores de temperatura 

posicionados no “Forhelder” e no CPQ ensaiado.  

Vantagens:  
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• praticidade de instalação e operação; 

• interface de fácil entendimento; 

• capacidade para monitorar 31 indicadores/controladores;  

• armazenamento, impressão e exportação de gráficos (em PDF) e 

• acompanhamento online dos processos.  

Para o operar o PC, compatível com os sistemas operacionais Windows 98, XP ou Vista, foi 

necessário utilizar:  

• indicadores ou controladores microprocessados Therma, com comunicação serial RS 

485 MODBUS RTU;  

• conversor de sinal Therma modelo TH 9911 (USB / RS 485) ou TH 9910 (RS 232 / 

RS 485); 

• cabos do tipo AFD 1p x 24 AWG (AL) para a interligação dos indicadores/ 

controladores ao conversor de sinal; 

• computador com processador 1GHz, 256Mb RAM, HD 20Gb, 1 saída serial ou USB 

livre para comunicação; 

• impressora colorida (para impressão dos gráficos) e  

• usuário com conhecimentos básicos de Windows e instalação de programas.  

Apresentam-se, a seguir, as figuras 4.33 a 4.41, do manual de instalação e operação do 

software de registro Infotherm, editado pela Therma em 2014 e revisado em 2019, a fim de 

ilustrar a praticidade de operação, o fácil entendimento da interface, a conexão entre dois 

dispositivos em um sistema de computação, o acompanhamento online e a apresentação dos 

resultados processados pelo Infotherm durante os ensaios de incêndio.  
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Figura 4.33 – Tela inicial de apresentação da interface do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019)  

 

• Cadastro de Equipamentos: acesso ao cadastro de equipamentos, controladores e 

indicadores.  

• Controle de Bateladas: inicia e finaliza o registro de bateladas/lotes de produção (não 

utilizado nos registros contínuos).  

• Cadastro de Produção: registra os períodos dos gráficos, números de ordem de serviço 

e descrições, para possibilitar pesquisas futuras e consultas rápidas. 

• Visualização Individual: para visualização detalhada de um controlador/indicador 

cadastrado. 

• Visualização Geral: para visualização panorâmica de todos os controladores/ 

indicadores cadastrados. 

• Gráficos (histórico): para visualização, armazenamento, impressão e exportação de 

gráficos. 

• Configurações: configura o funcionamento do software Infotherm. 

• Ajuda: acesso ao manual de operação (em PDF). 

• Arquivo Morto: transfere registros antigos para o arquivo morto. 

  



 137 

  

Figura 4.34 – Tela de cadastro de equipamentos do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019) 

 

  

Figura 4.35 – Tela de controle de bateladas do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019)  

 

  

Figura 4.36 – Tela de cadastro de produção do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019) 
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Figura 4.37 – Tela de visualização individual do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019) 

 

 

Figura 4.38 – Tela de visualização geral do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019)  

 

  

Figura 4.39 – Tela de gráficos do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019) 
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Figura 4.40 – Tela de configurações do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019) 

 

 Caso haja dúvidas com relação ao funcionamento do Infotherm durante o uso, clica-se 

sobre o ícone para acessar o manual de operação (em PDF).  

 

  

Figura 4.41 – Tela de arquivo morto do Infotherm. Fonte: Infotherm, (2019)  

 

4.4 – Fase de pré-testes do forno “Forhelder”  

Nessa fase, além de pré-testar o funcionamento do forno, foram pré-testadas ao mesmo 

tempo, as ligações dos termopares aos conectores e desses aos dispositivos (indicadores e 

conversor) instalados internamente na unidade receptora e conversora de sinal, incluindo a sua 

ligação com o computador, via USB, verificando se os dados obtidos se encontravam dentro 

do limite de erro aceitável dos instrumentos. 
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Para verificar o funcionamento do forno Forhelder, iniciou-se com a verificação da 

estabilidade da parede, da soleira e da tampa do forno, e do sistema de queima (queimador) 

dele, após ciclos de aquecimento e resfriamento, processo este necessário ao iniciar a sua 

utilização. Esse procedimento é conhecido como o “cozimento” do forno, ou seja, observar o 

comportamento dos tijolos e do concreto refratário, utilizados no seu revestimento interno 

(parede e soleira) e na concretagem de sua tampa de aço (ver Figura 4.42).  

 

  

  

Figura 4.42 – Revestimento interno e concretagem da tampa do forno Forhelder. Fonte: Autor, (2014) 

 

Na Figura 4.43, vê-se a chama no bico do queimador do forno devido a combustão da mistura 

(GLP+ar), evidenciando as suas cores, evidenciando uma combustão completa, pela cor azul 

da chama. A mistura foi verificada pela análise visual das chamas em função da quantidade de 

GLP injetada e de ar insuflado nela, manualmente, por meio da abertura e fechamento dos 

registros da bateria de gás e do insuflador.  

  

TC-K 
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Figura 4.43 – Chamas produzidas no bico do queimador do forno Forhelder. Fonte: Autor, (2014)  

 

Os termopares que indicaram os valores das temperaturas do interior do Forhelder e 

registrados pelo SARD, foram colocados de forma aleatória no forno, a fim de observar o 

comportamento do fogo e as temperaturas internas nele (Figura 4.44).  

 

 

Figura 4.44 – Termopares posicionados aleatoriamente e o movimento da chama no “Forhelder”. 
Fonte: Autor, (2017) 

 

Durante a fase de pré-testes fez-se várias tentativas para se obter a curva temperatura x tempo 

de incêndio no Forhelder, próxima a forma da curva-padrão descrita na norma ISO834-

1:1999, e já apresentada no item 2.3. Para exemplificar essa etapa da pesquisa, apresentam-se 

TIM-K 
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as Figuras 4.45 e 4.46, exibindo  dois gráficos , um gerado pelo software Infotherm e outro 

via aplicativo computacional.  

Na Figura 4.45 apresenta-se a interface “gráfico – visualização individual” apresentada pelo 

Infotherm da curva temperatura x tempo do fogo no forno Forhelder, quando se colocaram os 

termopares em posições aleatórias, do mesmo modo, como as da figura anterior, durante um 

pré-teste realizado por aproximadamente 30 minutos, sem o preaquecimento do ar insuflado.  

 

  

Figura 4.45 – Gráfico Infotherm de pré-teste do forno Forhelder. Fonte: Autor, (2017) 

 

Na Figura 4.46, o zoom de um gráfico Infotherm, mostrando as curvas temperatura x tempo 

(1, 2, 3 e 4), geradas durante a tentativa de reprodução de um incêndio-padrão, por 

aproximadamente 70 minutos, no forno Forhelder, sem o preaquecimento do ar insuflado e 

controlado sua ingestão manualmente.  

Observa-se que: a curva (1) durante a fase de aquecimento, é a que mais se aproxima da 

forma da curva padrão da norma ISO834-1:1999, ver fig. 4.46; as curvas (2) e (3) são muito 

irregulares e a curva (4) não apresentou praticamente nenhuma mudança significativa. As 

curvas (1, 2 e 3) representam o aquecimento e o resfriamento, medidos por três termopares 

posicionados em posições aleatórias, do forno e a curva (4) representa a temperatura do ar 

injetado pelo insuflador.  
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Figura 4.46 – Gráfico Infotherm de curvas temperatura x tempo geradas durante pré-teste, na tentativa 

de reproduzir uma curva-padrão da norma ISO 834-1:1999, no forno Forhelder.  
Fonte: Autor, (2018)  

 

A figura 4.47 apresenta um gráfico de um outro pré-teste com três curvas, sendo: a curva (1) é 

a do programa térmico padrão descrito na norma NBR 5628:2001; a curva (2) é a de 

aquecimento e resfriamento do forno Forhelder e a curva (3) é a do ar preaquecido. Observa-

se nesse gráfico que as curvas do forno e do ar indicam um declínio de suas temperaturas após 

decorridos poucos minutos do início da ignição da mistura, motivo esse decorrido em parte 

pela queima de algumas lâmpadas do preaquecedor do ar injetado no forno, provocando o seu 

resfriamento abruptamente e, fazendo com que o fogo se apagasse e o forno se resfriasse, 

como demonstrado pela curva “Forhelder”.  

 

  

Figura 4.47 – Comparativo entre curvas temperatura x tempo do Forhelder e a curva-padrão da norma 

ISO 834-1:1999. Fonte: Autor, (2015) 
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Como ocorreu um problema, ao operar esse forno manualmente, partiu-se então para uma 

modificação radical e fundamental no processo de operação dele. Montou-se um quadro de 

controle elétrico com dispositivos que comandavam os processos de mistura e de queima do 

GLP+ar, inicialmente na câmara de combustão, e encerrando o processo de queima dentro do 

forno. Este quadro de controle foi desenvolvido exclusivamente para o forno Forhelder, 

constituindo-se de: válvula eletromecânica de registro de entrada de GLP; controle 

eletro/eletrônico da ingestão de ar insuflado; controle elétrico do preaquecedor luminotérmico 

do ar e do centelhador eletrônico de ignição do queimador (Figura 4.48).  

 

 

Figuras 4.48 – Quadro de controle do forno Forhelder”. Fonte: Autor (2018) 

 

4.5 – Conclusão da fase de pré-testes do Forhelder 

Devido a ineficiência do forno, representada pelas curvas (1; 2; 3 e 4) apresentadas na fig. 

4.46 e de outros problemas constatados, resolveu-se não fazer os testes de reação ao fogo dos 

CPQs no forno Forhelder, ou seja, chegou-se à conclusão de que o forno não poderia ser 

utilizado da forma como se encontrava montado, pois seu desempenho ficou aquém dos 

resultados esperados e era preciso de um sistema mais eficiente e adequado de queima e de 

controle, no qual as suas curvas temperatura x tempo, deveriam efetivamente se aproximarem 

da curva padrão das normas NBR5628 e ISO834-1.  
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O SARD, porém, mostrou ser um sistema muito confiável, podendo assim ser utilizado com 

qualquer outro tipo de forno, desde que se utilize do GLP como combustível, devido as suas 

características de fabricação, como, a temperatura não deve ultrapassar os 1.370°C, o 

computador deve ser dedicado ao Infotherm para evitar que travamentos ocasionados pela 

execução de outros programas prejudiquem os registros, evitar excesso de calor e umidade, 

etc.  

4.6 – O Experimento 

A convite do coordenador do Laboratório de Mecânica dos Pavimentos e de Materiais 

(LMPM) do Departamento de Engenharia de Transporte (DET), do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) – Campus I / Belo Horizonte, utilizou-

se do forno a gás Grion, recentemente instalado no LMPM, para desenvolver a parte 

experimental, dando assim a continuidade a essa pesquisa. 

O forno Grion foi fabricado em 2017, pela empresa Grion Fornos Industriais Ltda., sediada 

em Mairiporã/SP (Figura 4.49).  

 

   

Figura 4.49 – Visão parcial do forno Grion no Laboratório do CEFET-MG. Fonte: Autor, (2018) 

 

Antes mesmo de utilizá-lo em definitivo, foi necessário fazer uma boa leitura do manual do 

fabricante do referido forno, a fim de se inteirar e analisar o seu funcionamento. Pode-se então 

iniciar a montagem da parte experimental executando, antes de mais nada, uma nova fase de 
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pré-testes (recomendada), como a que foi executada no forno Forhelder, para só assim, 

colocá-lo em operação.  

Para montar o experimento transferiram-se de Ouro Preto, o sistema de aquisição e registro de 

dados, o sistema computacional e os termopares, para utilizá-los juntamente com o forno 

Grion, montando assim, definitivamente, a parte experimental desse trabalho. Os corpos de 

prova foram sendo transportados para o laboratório do CEFET em Belo Horizonte à medida 

que os ensaios se desenvolviam. A Figura 4.50 exibe um desenho esquemático da montagem 

do experimento.   

 

 

Figura 4.50 – Desenho esquemático do experimento. 

 

Características técnicas do forno Grion:  

• carcaça fabricada em chapa de aço de 1/8”; 

• cabo de cobre de 2,5mm2 para aterramento da carcaça; 

• dimensões externas da carcaça: 1.200 x 1.200 x 1.200mm; 

• dimensões internas da câmara de combustão: ф=600mm e h=700mm; 

• câmara de combustão circular com base refratária; 

• tampa circular em chapa de aço 1/8” com isolamento térmico e ф=450mm com 

abertura central ф=175mm;  
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• queimador a gás (GLP) modelo MG econômico (maçarico) para 2 PT 45kg = 2,0kg/h; 

• ventoinha centrífuga com motor trifásico com potência de 0,25CV/220V; 

• centelhador com ignição automática; 

• regulador de gás da marca Aliança mod. 76511; 

• temperatura máxima ≤ 1.300°C; 

• temperatura externa do forno ≤ 75°C; 

• termopar tipo K instalado na câmara e 

• furos na carcaça: dutos para termopares.  

O consumo previsto de GLP necessário para o sistema de queima desse forno é de 2,0kg/h, 

por isso utilizou-se de uma “bateria” de 2P45 de GLP, conectada por mangueiras apropriadas 

ao regulador de gás instalado na saída dos botijões do sistema de ingestão e queima (Figura 

4.51). 

  

  

Figura 4.51 – Bateria de 2P45 de GLP para o forno Grion. Fonte: Autor, (2018) 

 

A partir desse por mangueiras leva o gás até a entrada apropriada do forno Grion, munida de 

um registro (1/2”) de abertura rápida. A partir da entrada do forno o GLP entra no sistema de 

ingestão, passando por pressostatos, válvulas solenoides de abertura/fechamento, regulados de 

fábrica, (Figura 4.52) até o queimador do sistema de queima, controlado eletronicamente, 

regulador 
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onde ele se mistura com o ar insuflado pela ventoinha, regulada manualmente por um registro 

(11/4”), queimando-se na câmara de combustão (Figura 4.53).  

 

  

Figura 4.52 – Sistemas de injeção do forno Grion. Fonte: Autor, (2018) 

 

 

 

  

Figura 4.53 – Sistema de queima do forno Grion. Fonte: Autor, (2018) 
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Na Figura 4.54, podem-se observar algumas das características técnicas mais relevantes do 

painel de controle. As prováveis curvas de programação (NBR 5628:2001 e NBR 

14432:2001; ASTM E119-19 e ISO 834-1:1999) podem ser programadas nos controladores 

instalados no quadro de comando e controle do forno.  

 

   

Figura 4.54 – Painel de comando do forno Grion. Fonte: Autor, (2018) 

 

Características técnicas do painel elétrico de comando:  

• gabinete de aço com as dimensões de 400 x 400 x 200mm; 

• chave geral com um disjuntor duplo de 220V; 

• cabos para energização 2 x 2,5mm2 para a tensão de 220V bifásico de 60Hz; 

• controlador de segurança com um pirômetro contra “sobretemperatura”, da marca 

DIGIMEC; 

• controlador do forno da marca DIGIMEC; 

• programador supervisor de chama UV; 

• conjunto de botões sinalizadores; 

• alarme sonoro e 

• controlador microprocessado (original) de temperaturas, modelo SHMP da marca 

DIGIMEC, com 30 rampas e 30 patamares, programável para a curva logarítmica 

ISO834-1. 
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Antes de utilizar esse forno para ensaiar os CPQs no fogo, foi necessário trocar um dos 

controladores microprocessados de temperatura instalado originalmente pelo fabricante, 

modelo SHMP/DIGIMEC, por outro modelo de controlador, modelo KX/CQEL, também 

fornecido pela Grion, por este ser mais apropriado para o que se pretendia nesse trabalho 

(Figura 4.55). 

  

  

Figura 4.55 – Controlador microprocessado de temperatura. Fonte: Autor, (2018) 

 

Com este novo controlador instalado no quadro de comando do forno Grion, constatou-se que 

os valores das curvas de temperatura x tempo produzidas por meio do software Infotherm 

eram muito próximas das curvas padrão das normas ISO834-1:1999 ou NBR5628/2001.  

Para poder programar os controladores para as referidas curvas, fez-se a leitura dos manuais 

dos fabricantes deles, em especial o item 9 – operação do forno: sequência de partida do forno 

(manual do fabricante). Assim, criou-se um “manual de operação” para o forno, com uma 

sequência própria para a partida e operações do “Grion”, levando-se em consideração as 

observações descritas nos referidos manuais e as questões de segurança do operador. 

 

 



 151 

4.6.1 – Manual para operação do forno Grion 

Esse manual foi desenvolvido pelo autor dessa pesquisa, baseando-se no manual original da 

GRION – Fornos industriais ltda., a fim de facilitar a sequência para operação do forno, 

durante os ensaios de incêndio, sendo:  

1 – abrir e permanecer com a tampa do forno aberta até a sua partida;  

2 – abrir o registro geral verde do GLP; 

3 – verificar se não existem vazamentos nas tubulações ou cheiro de gás;  

4 – verificar se a pressão do GLP no manômetro está entre 0,1kgf/cm2 e 0,5kgf/cm2;  

5 – acionar o disjuntor branco para cima (lateral do painel do forno) → LED vermelho de 

“ligado” se acende e o display do controlador VHMP se acende, indicando a 

temperatura interna da câmara; 

6 – ajustar o set point do controlador VHMP abaixo da temperatura ambiente, apagando-se 

todos os LED de saída do controlador; 

7 – acionar o botão verde da ventoinha de ar de combustão com pressão de em 2mmca → 

LED laranja da “ventoinha” se acende e LED amarelo “pronto” se acende; 

8 – girar o botão  preto da “ignição” para a posição “lig.”; 

9 – aguardar a purga de 20s, a “centelha” de ignição e desbloqueio da válvula solenoide de 

GLP; 

10 – havendo a partida (acendimento) do forno → LED verde “gás ligado” se acende, 

indicando “chama acesa”;  

11 – NÃO havendo a partida → “alarme” tocará e a válvula de bloqueio permanecerá 

fechada e 

12 – voltar o botão  preto da “ignição” a sua posição “desliga.” e reinicie um novo 

ciclo de partida.  
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Deve-se seguir as seguintes observações:   

1 – o registro vermelho de “chama baixa” – “by pass” – poderá ser aberto parcialmente com 

¼ a ½ volta, formando-se uma chama de aproximadamente 20cm. O registro de ar de 

combustão da ventoinha poderá ser ajustado para que se tenha uma “chama alta” azulada 

no centro e com bordas amareladas;  

2 – para que a “chama alta” se acenda, o set point do controlador deve ser ajustado (p. ex.: 

200°C). Com isso, o LED vermelho “saída” do controlador se acenderá e a válvula 

solenoide de chama alta será ligada. A chama alta tem coloração amarelo avermelhada e  

3 – deve-se observar na saída dos gases, se há presença de fuligem, ou o cheiro de excesso 

de gás, ou ardência nos olhos. Caso isso ocorra, os registros de chama alta e da 

ventoinha de ar de combustão devem ser ajustados.  

Ao operar o forno, deve-se sempre estar atento às seguintes recomendações do fabricante:  

• o operador deverá ficar atento a qualquer problema de apagamento do queimador 

para fechar o registro geral de gás, abrir totalmente o registro de ar da ventoinha para a 

eliminação de resíduos de gás e dar início a um novo ciclo de partida; 

• o alarme do painel é acionado também em caso de temperatura superior à interna da 

câmara de combustão; 

• o controlador está configurado para operação. Para qualquer alteração dos 

parâmetros programados, deve-se consultar o manual anexo do controlador de 

temperatura DIGIMEC. SENHA DO CONTROLADOR ↓↓↓↓; 

• para segurança, deve-se ajustar o set point da temperatura no controlador VHD1 em 

20°C acima da temperatura ajustada no controlador VHMP. Ocorrendo temperatura 

superior, o VHD1 será desligado para não superaquecer e danificar o forno e 

• caso não ocorra o acendimento ou apagamento da chama, o operador deverá fechar 

imediatamente o registro geral do gás e aguardar a saída do excesso de gás na câmara 

de combustão do forno por, pelo menos 2 minutos, antes de iniciar um novo ciclo de 

partida. 

Deve-se sempre ter em mente esses cuidados permanentes antes de operar o forno:  

✓ examine sempre possíveis vazamentos de gás; 
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✓ verifique se não há parafusos soltos; 

✓ mantenha sempre o local arejado e sem produtos combustíveis; 

✓ abra sempre a tampa do forno para realizar a partida; 

✓ faça ajuste no set point do controlador para que o led vermelho fique apagado na 

partida; 

✓ abra novamente a tampa e ventile o ambiente antes de dar início a um novo ciclo de 

partida; 

✓ cuidado na manipulação de material quente e 

✓ use sempre EPIs ao utilizar o equipamento.  

4.6.2 – Fase de pré-operação do forno Grion  

Para o bom andamento e validade dos ensaios, realizou-se uma fase de pré-operação do forno 

para comprovar se o método de trabalho teria validade. Para verificar o funcionamento desse 

forno, fez-se necessário executar, em primeiro lugar, um preaquecimento, “cozimento” do seu 

revestimento interno (parede e soleira) e da tampa em concreto refratário, seguindo as 

instruções do manual do fabricante do forno (Figura 4.56).  

 

  

Figura 4.56 – Preaquecimento do forno Grion durante pré-operação. Fonte: Autor, (2018)  

 

Nessa fase, verificou-se além da estabilidade da parede, soleira e tampa, observou-se também 

o funcionamento dos sistemas de ingestão/queima do forno após vários ciclos de aquecimento 

e resfriamento. Consequentemente, não havendo nenhuma trinca e/ou deslocamento de seu 

revestimento interno e da tampa durante esse processo de queima, deu-se início aos ensaios de 

incêndio, a serem descritos no Capítulo 5, seguindo o manual para operação do autor.  
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Durante este período, foram medidas as temperaturas internas do forno Grion por meio de 

quatro termopares de isolação mineral, (TF1, TF2, TF3 e TF4), colocados em posições 

estrategicamente determinadas no forno, além do termopar original do forno (TFO) instalado 

em determinada posição quando da fabricação do forno.  

Para entender como o (TF2) se tornou o termopar (TFO+TF2), respeitando as suas 

polarizações, exibe-se uma visão do interior do cabeçote do (TFO), onde se vê um cabo de 

compensação (TF2) ligado nos terminais do (TFO), passando assim a serem chamados de 

(TFO+TF2) e, veem-se também o (TF1) instalado na posição 1 e o (TFO+TF2) na posição 2, 

no lado direito do forno Grion (Figura 4.57).  

 

    

Figura 4.57 – Visão interna dos terminais dos termopares (TFO+TF2) na posição 2 e o (TF1) na 

posição 1, no lado direito do forno Grion. Fonte: Autor, (2018) 

 

Para saber em quais posições os termopares (TF3) e (TF4) foram instalados no forno, exibem-

se as vistas externas frontal e posterior do forno, onde se veem os termopares nas posições 3 e 

4, respectivamente, estando elas em lados opostos uma a outra no forno Grion (Figura 4.58).  
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Figura 4.58 – Termopares (TF3) e (TF4) em suas respectivas posições 3 e 4, na parte frontal e 

posterior do forno Grion, respectivamente. Fonte: Autor, (2018)  

 

As Figuras 4.59 e 4.60 exibem as vistas internas do forno onde se podem ver as pontas dos 

termopares (TF1) e (TFO+TF2) e, (TF3 e TF4) instalados nos orifícios próprios do forno, 

respectivamente, observando-se que o (TFO+TF2) tem sua ponta (trançada) e os demais tem 

bainhas (pontas) lisas, bem como o suporte utilizado.  

 

 

Figura 4.59 – Visão do interior do forno Grion e dos termopares (TF1) e (TFO+TF2) em suas 
respectivas posições. Fonte: Autor, (2018) 
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Figura 4.60 – Visão do interior do forno Grion, do suporte e dos termopares (TF3) e (TF4) em suas 

respectivas posições. Fonte: Autor, (2018)   

 

Em função dos resultados registrados durante a fase de pré-testes do forno, optou-se por não 

utilizar o termopar (TF4), pois, nos pré-testes realizados com ele, ocorreram variações 

significativas dos valores obtidos, quando se comparados com os do (TF3). Os (TFO+TF2), o 

(TF1) e o (TF3) demonstraram ser de suma importância para medir as temperaturas de 

controle da atmosfera interna e da chama, respectivamente, portanto, nesse estudo se utilizou 

de termopares somente nas posições 1, 2 e 3, além é claro, dos termopares (TCP1, TCP2 e 

TCP3) a serem posicionados nos furos demarcados no CPQ (Figura 4.61).  

 

 

Figura 4.61 – Termopares (TCP) inseridos em CPQ posicionado no interior do forno Grion.  

Fonte: Autor, (2019)   
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A Figura 4.62 exibe a parte frontal (indicadores) da nova URCS durante a fase de ensaios dos 

CPQs, onde se pode ler os valores das temperaturas no momento em que elas são medidas 

pelos termopares e registradas no SARD. 

 

  

Figura 4.62 – Nova URCS utilizada nos ensaios de reação ao fogo. Fonte: Autor, (2019)  

 

A Figura 4.63 apresenta uma fotografia do monitor e da nova URCS, partes integrantes, do 

SARD utilizado na parte experimental.  

 

  

Figura 4.63 – Sistema de aquisição e registro de dados utilizado nos ensaios de reação ao fogo. Fonte: 

Autor, (2019) 
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CAPÍTULO 5 – ENSAIOS INVESTIGATIVOS E DE CARACTERIZAÇÃO EM 

LABORATÓRIOS  

5.1 – ENSAIO DE INCÊNDIO  

Adotou-se um novo método (procedimento) de ensaio de incêndio para a investigação 

prospectiva da reação do quartzito Itacolomi utilizado em edificações históricas de Ouro Preto 

e Mariana ao fogo, no qual se expõem uma peça de cantaria desse material, com uma forma 

prismática de seção real aproximada de 20x20cm e altura 25cm, em contato direto com o fogo 

produzido no interior do forno Grion, simulando um incêndio-padrão (Figura 5.1).  

 

  

Figura 5.1 – Fogo no interior do forno Grion, simulando um incêndio-padrão.  

Fonte: Autor, (2019) 

 

5.1.1 – Condições de ensaio  

Ao efetuar um ensaio de incêndio, deve-se ter atenção nas condições 1 e 2, impostas pelas 

normas NBR5628:2001 e/ou ISO 834-1:1999 (JESUS, 2008). 

1) Temperatura do forno (ramo de aquecimento) 

A temperatura média fornecida pelo termopar do forno deve seguir um programa térmico 

adotado no ensaio definido pelas curva-padrão temperatura x tempo das normas NBR5628 

dada pela equação 5.5 ou ISO 834-1  dada pela equação 5.6: 
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T – T0 = 345 log10 (8t + 1)                                      (eq. 5.5)  

                                                     T = 345 log10(8t + 1) + 20                                       (eq. 5.6)  

onde:  

T é a temperatura média do forno em °C no instante “t”;  

T0 é a temperatura inicial do forno em °C e  

t é o tempo em minutos a contar do início do ensaio. 

2) Tolerância  

As tolerâncias de ensaio do incêndio-padrão são dadas pelo desvio percentual, o qual é 

calculado pela relação entre as áreas sob a curva de incêndio do forno e a curva-padrão, 

computadas sempre desde a origem, determinado pela equação 5.6.  

de = [(A – AS) / AS]*100                                          (eq. 5.6)  

onde:  

de  = desvio (%) 

A = área situada abaixo da curva de incêndio no forno  

As = área situada abaixo da curva-padrão 

Deve-se obedecer aos intervalos apresentados na Tabela 5.1, em função do tempo (t) do 

ensaio de incêndio, dado em minutos: 

 

Tabela 5.1 – Desvios percentuais (tolerâncias) de ensaio de incêndio 

desvio (%) ≤ 15 [15 − 0,5 (t − 10)] [5 − 0,083 (t − 30)] 2,5 

t (min) 5 < t ≤ 10 10 < t ≤ 30 30 < t ≤ 60 t > 60 

 

Todas as áreas devem ser calculadas pelo mesmo método, ou seja, pelo somatório das áreas 

em intervalos não superior a um minuto e calculadas a partir do momento zero. A qualquer 

momento, após decorrido os primeiros dez minutos do ensaio, a temperatura registrada por 
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qualquer termopar no forno, com exceção do termopar utilizado para registrar as temperaturas 

da chama, não deve diferir da temperatura correspondente da curva-padrão em mais de 100ºC. 

3) Confiabilidade  

Essa terceira condição, foi a que se observou por meio do painel de controle do forno Grion, 

munido de dois controladores digitais programáveis, dando a confiança necessária aos 

resultados dos referidos ensaios dos CPQs ao fogo nesse forno, e executados sem grandes 

problemas, elevando assim o seu grau de confiabilidade. 

Ele foi construído específicamente para estudos de materias expostos a altas temperaturas. 

Devido a essa finalidade principal conseguiu-se reproduzir o incêndio-padrão e produzir a 

“queima” dos CPQs de quartzito Itacolomi, como se pretendia, possibilitando posteriormente 

na determinação de parâmetros relativos ao comportamento e à reação do material ao fogo.  

5.1.2 – Início/Procedimentos do ensaio  

Antes de se iniciar os procedimentos nos ensaios de incêndio, quando se dá a combustão da 

mistura GLP+ar no interior do queimador, proveniente do arco voltaico (centelha) que se 

forma entre os eletrodos da vela de ignição do sistema de queima, havendo a produção de 

chamas que se propagam para o interior do forno e entra em contato direto com o CPQ 

posicionado sobre o suporte metálico no interior do forno, deve-se tomar as seguintes 

precauções, que são descritas nesse capítulo (Figura 5.2).  

 

  

Figura 5.2 – CPQ sobre suporte metálico no interior do forno. Fonte: Autor, (2018) 
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Não mais do que 5 minutos antes do início do teste, as temperaturas iniciais registradas pelos 

termopares (TF1), (TFO+TF2) e (TF3) foram verificadas para garantir a consistência dos 

valores, observando principalmente se a temperatura do forno era inferior a 50°C e 

considerou-se o tempo decorrido de ensaio a partir desse ponto.  

Antes de dar a devida partida no forno, acionando a chave de ignição, fez-se uma última 

verificação de todos os sistemas manuais e automáticos de medição do forno e do SARD, 

devendo só assim colocá-lo em operação neste momento, e o forno deve ser controlado para 

atender às condições de temperatura especificadas em 5.1.1.  

A Figura 5.3 apresenta o painel de controle do forno utilizado para desenvolver a 

programação do incêndio-padrão (programa térmico). 

 

 

Figura 5.3 – Painel de controle do forno Grion. Fonte: Autor, (2018) 

 

Ao se proceder efetivamente o ensaio de incêndio no forno, devem-se tomar algumas atitudes, 

descritas abaixo, com relação aos posicionamentos dos termopares e dos corpos de prova no 

forno e, por questões de segurança, considerar tambem os passos descritos no manual para 

operação do forno que se encontra no Capítulo 4.  
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1. posicionar primeiro os termopares do forno (TF1; TF2 e TF3), tomando-se o cuidado de 

que não entrem em contato com o CPQ a ser colocado no forno; 

2. a colocação do CPQ no interior do forno deve ser feita de tal forma que seja posicionado 

sobre o suporte metálico, colocado anteriormente no centro do forno e sobre a base 

refratária, com a face onde esão os furos para cima;  

3. ao posicionar os termopares (TCP1, TCP2 e TCP3) no CPQ, deve-se observar as suas 

posições de acordo com a numeração 1, 2 e 3 dos furos demarcados em sua face superior; 

4. antes de abrir o registro da bateria de GLP, devem-se verificar todas as conexões no 

circuito de gás e observar as condições de segurança do operador e do laboratório; 

5. ao ligar todo o sistema de aquisição e registro de dados, deve em primeiro lugar, ligar o 

computador e seus periféricos e, em seguida, a unidade receptora e conversora de sinal, 

até os indicadores mostrarem os valores das temperaturas; 

6. abrir o programa Infotherm, de forma que esteja configurado para registrar as 

temperaturas dos ensaios “continuamente” ou em “bateladas”; 

7. tomado os devidos cuidados com relação a possíveis vazamentos, abre-se o registro geral 

do forno; 

8. liga-se o sistema de queima do forno utilizando o disjuntor do sistema de controle 

instalado no lado externo do quadro de controle/comando;  

9. seguir os passos descritos no manual de operações do forno Grion, mantendo a atmosfera 

no interior do forno com um mínimo de 4% de oxigênio na relação ar/combustível. 

Qualquer introdução de ar secundário deve ser ajustada, tomando-se os mesmos cuidados 

citados anteriormente com relação à segurança; 

10.  inicia-se o ensaio de incêndio com um tempo máximo de 240min; 

11. desligar o forno após o tempo decorrido de ensaio, permanecendo porém com a ventoinha 

ligada com sua vazão máxima por cerca de 60min, para auxiliar no resfriamento do forno; 

12. desligar todo o SARD somente após a temperatura do forno começar a diminuir 

rápidamente e 
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13. deve-se deixar o CPQ ensaiado resfriar naturalmente no interior do forno durante as 

próximas 24h e só após esse tempo retirá-lo do forno. 

Um último alerta é devido ao operar o forno:  

• a centelha da ignição do sistema de queima eleva a temperatura da mistura próxima a 

ela; 

• maior a temperatura, mais rápida e segura será a combustão da mistura; 

• a temperatura em alta em torno da centelha provoca a ionização da mistura GLP+ar, 

formando-se assim grande quantidade de várias partículas tornando a mistura 

inflamável e 

• ocorre a formação de gases tóxicos. 

5.2 – ENSAIOS NORMALIZADOS 

Segundo Frascá (2003 e 2014), a caracterização tecnológica de rochas é realizada por meio de 

ensaios e análises, cujo principal objetivo é a obtenção de parâmetros petrográficos, químicos, 

físicos e mecânicos do material e, que permitam a qualificação da rocha para uso como 

revestimento de edificações.  

A principal técnica para o estudo diagnóstico de degradações de materiais rochosos é a 

Petrografia, auxiliada por outras técnicas como a Microscopia Eletrônica de Varredura 

associada com a Espectroscopia por Dispersão de Energia de raios X, (EDS) e a Difração de 

Raios X (FRASCÁ & QUITETE, 1999 apud FRASCÁ, 2014).  

Como nenhuma técnica sozinha é suficiente para medir a degradação da rocha, uma vez que a 

decomposição assume diferentes formas, utilizou-se das técnicas de Velocidade de Pulso 

Ultrassônico de Ondas Longitudinais (VPU) e da Resistência à Compressão Uniaxial 

(RCUni).  

Em termos gerais, o quartzito Itacolomi, teve algumas de suas propriedades determinadas por 

meio da execução dessas técnicas normalizadas, em laboratórios especializados, que 

objetivam a obtenção dos parâmetros petrográficos, físicos e mecânicos característicos, que 

permitiu a recomendação do quartzito mais adequado para a execução e substituição de peças 
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de cantaria “queimadas” durante um incêndio ocorrido em edificações históricas, bem como 

subsidiarão a elaboração de projetos arquitetônicos de restauração (FRASCÁ, 2014).  

Além dessas técnicas, utilizou-se um método próprio para o ensaio de incêndio-padrão, 

pensado e desenvolvido durante a montagem da parte experimental desta pesquisa. Com o 

ensaio de incêndio-padrão em laboratório, pretendeu-se investigar o que acontece com peças 

de cantaria confeccionadas com quartzito Itacolomi, na realidade de um incêndio em uma 

edificação histórica.  

O material foi ensaiado em condições normais de temperatura a fim de se obterem os 

parâmetros do material antes e após ser exposto ao incêndio-padrão reproduzido em 

laboratório. Pretendeu-se com isso determinar os parâmetros básicos que nortearam a 

investigação desse material sob a forma de uma peça de cantaria, quando empregada como 

elemento estrutural e/ou ornamental, com seção de 20 x 20cm, como a apresentada pelos 

CPQs. Ela continuaria ou não exercendo a sua função original? Ela poderia ser restaurada ou 

deveria ser substituída na edificação incendiada?  

Para se obterem os parâmetros que serviram para a investigação tecnológica do quartzito 

Itacolomi, decidiu-se estudá-lo por meio das técnicas de caracterização, citadas anteriormente, 

em laboratórios específicos da Universidade Federal de Ouro Preto e do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais – Campus I/Belo Horizonte.  

5.2.1 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de energia 

dispersiva  (EDS)  

A Microscopia eletrônica de varredura (Scanning Electron Microscopy – SEM) associada com 

a Espectroscopia de energia dispersiva (Energy Dispersive Spectrometer – EDS) é uma 

técnica auxiliar muito importante na caracterização de minerais gerados nos processos de 

alteração. A EDS constitui uma ferramenta indispensável na caracterização e distribuição 

espacial de elementos químicos contidos em lâmina delgada de uma rocha com a finalidade 

de se determinar sua composição mineralógica.   

As duas técnicas são de fundamental importância na determinação da composição química 

pontual das fases minerais. Sua grande vantagem consiste na observação direta de bordas ou 

contornos de grãos, de seções polidas e na caracterização de porosidade inter e intragranular. 

Para os ensaios de MEV/EDS foram preparadas seis lâminas delgadas do material pesquisado, 
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quartzito Itacolomi. As lâminas delgadas foram preparadas/confeccionadas nas dependências 

de um outro laboratório da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no campus Morro do 

Cruzeiro em Ouro Preto. 

Utilizou-se o microscópio eletrônico de varredura, modelo Vega3/Tescan, capaz de produzir 

imagens de alta resolução e ampliação de até 300.000 vezes acoplado em rede a uma estação 

de trabalho, pertencente ao Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura da Rede 

Temática em Engenharia de Materiais (NanoLab), instalado no prédio de laboratórios do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais/Escola de Minas/UFOP (Figura 5.4). 

 

  

Figura 5.4 – Microscópio eletrônico de varredura do NanoLab. Fonte: Autor, (2015) 

 

O início efetivo no processo de preparo dessas lâminas delgadas se deu quando foi necessário 

serrar alguns corpos de prova por meio de uma serra diamantada, e nesse caso uma de grande 

porte, em função do tamanho dos corpos de prova de quartzito Itacolomi. Como no 

laboratório onde foram preparadas as lâminas, não havia uma serra desse porte, recorreu-se 

então ao escultor Zacarias, de Cachoeira do Campo/Ouro Preto/MG, que tinha em sua oficina 

uma serra maior e munida de um disco diamantado de 1.000mm de diâmetro, o qual se dispôs 

a serrar os corpos de prova. Em sua oficina, foram serradas placas com 4,5cm de espessura 

dos corpos de prova CPQ/SA-08, CPQ/IT-10 e CPQ/ER-17 (Figura 5.5).  
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Figura 5.5 – Operário serrando corpo de prova. Fonte: Autor, (2015)  

 

Após a obtenção dessas placas, elas foram transportadas e entregues aos cuidados do 

laboratorista no Laboratório de Laminação, pertencente ao Departamento de Geologia da 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (LAMIN/DEGEO/EM/UFOP),  

Este laboratório possui uma boa estrutura operacional e dispõe de vários equipamentos como: 

serras diamantadas; politrizes; desbastadoras de lâminas; estufas; microscópios monoculares, 

para a preparação/confecção de lâminas delgadas de amostras de rochas e seções polidas de 

minerais, rochas e minérios para a posterior análise por Microscopia Óptica e/ou Eletrônica.  

Na Figura 5.6 veem-se as placas serradas AS, IT e ER extraídas dos CPQ/SA-08, CPQ/IT-10 

e CPQ/ER-17 em uma bandeja no laboratório LAMIN, para posterior corte de esquírolas e 

preparo de lâminas delgadas.  

 

  

Figura 5.6 – Placas de quartzito Itacolomi extraídas de corpos de prova. Fonte: Autor, (2015)  
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Segue os procedimentos descritos pelo laboratorista do LAMIN durante a 

preparação/confecção das lâminas delgadas, com uma seção extremamente fina (da ordem de 

30µm), dos quartzitos Itacolomi do Salto, do Pocinho e da Estrada Real:  

1. cortou uma esquírola da amostra, em uma serra com disco de corte, com as dimensões 

de 25 x 40mm e ± 20mm de espessura;  

2. levou a esquírola até uma estufa, tipo mufla, aquecida com temperatura entre 120°C e 

140°C; 

3. aplicou uma camada abundante de resina epóxi em uma das faces da esquírola e 

recolocou na estufa na mesma temperatura; 

4. executou um desbaste na esquírola em politriz com carbeto de silício grão 320 mesh, 

número de abertura por polegada linear de uma peneira, e colocou-a na estufa a 

120°C; 

5. aplicou uma camada fina de resina e recolocou-a na estufa na mesma temperatura; 

6. efetuou o desbaste em placa de vidro com carbeto de silício grão 500 mesh e a colocou 

novamente na estufa a 80°C;  

7. colou a esquírola na placa de vidro fosqueada com grão 500 mesh; 

8. cortou a esquírola, deixando cerca de 2,0mm de espessura na lâmina; 

9. desbastou a esquírola na laminadora até uma espessura de 130µm e recolocou-a na 

estufa a 80°C; 

10. aplicou uma camada de resina bem uniforme na lâmina, removendo todo o excesso; 

11. procedeu ao desbaste em placa de vidro com grão 500 mesh, sempre observando ao 

microscópio, até atingir uma espessura em que o quartzito apresentou tonalidade 

laranja de 1ª ordem (Tabela de Michael-Levy); 

12. continuou o desbaste, mas com grão 3.000 em outra placa de vidro, até chegar aos tons 

cinzas, com uma fina tonalidade amarela e 
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13. efetuou o polimento em politriz forrada com borracha e terbrim, tipo de tecido que é 

composto de 67% de poliéster e 33% de algodão, onde foi aplicada a solução de 

alumina de 0,3μm. 

Para exemplificar como o laboratorista se procedeu na preparação/confecção das lâminas 

delgadas de quartzito Itacolomi, para a posterior análise no microscópio eletrônico de 

varredura, apresentam-se as Figuras 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11 e 5.12, onde se pode ver, como 

foi a extração das esquírolas das placas serradas SA, IT e ER de quartzito Itacolomi, as 

posições originais das esquírolas (SA01 e SA02), (IT01 e IT02) e (ER01 e ER02) nas placas, 

o processo de secagem de uma delas, a aplicação de resina epóxi em uma esquírola para 

adesão de placa de vidro de 48 x 26mm, o polimento de esquírola em politriz forrada com 

borracha e pano de terbrim, com pó abrasivo progressivamente mais fino, até a espessura de 

30μm (0,03mm) e desbaste de esquírola em laminadora de precisão.  

 

  

Figura 5.7 – Corte de esquírolas de 45 x 20 x 10mm para preparo das lâminas delgadas de quartzito 
Itacolomi. Fonte: Autor, (2015) 

 

   

Figura 5.8 – Esquírolas nas posições originais em suas respectivas placas. Fonte: Autor, (2015) 

SA IT ER 
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Figura 5.9 – Esquírola submetida a aquecimento em mufla para secagem. Fonte: Autor, (2015) 

 

  

Figura 5.10 – Aplicação de resina epóxi em esquírola. Fonte: Autor, (2015) 

 

  

Figura 5.11 – Polimento de esquírola com pó abrasivo em politriz. Fonte: Autor, (2015)  

 

esquírola 
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Figura 5.12 – Desbaste de esquírola em laminadora de corte abrasivo de precisão. Fonte: Autor, (2015) 

 

Para se evitar uma possível troca acidental, durante os ensaios de caracterização pelo 

MEV/EDS, adotou-se a denominação de “Lâminas delgadas pré-incêndio” (Laprei) para as 

lâminas confeccionadas com o quartzito não queimado e de “Lâminas delgadas pós-incêndio” 

(Laposi), para as lâminas confeccionadas com o quartzito queimado.  

Deve-se observar que as Laposi foram confeccionadas com o material queimado, ou seja, de 

esquírolas extraídas de CPQs já expostos ao fogo, seguindo-se os mesmos procedimentos 

quando da confecção das lâminas Laprei, pois elas foram preparadas no mesmo laboratório. 

Na Figura 5.13 veem-se as seis lâminas Laprei prontas para serem analisadas no microscópio 

eletrônico de varredura e suas respectivas esquírolas (SA01; SA02), (IT01; IT02) e (ER01; 

ER02).  

 

    

Figura 5.13 – Lâminas Laprei prontas para análises e suas respectivas esquírolas. Fonte: Autor, (2015)  
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Na Figura 5.14 veem-se as seis lâminas Laposi prontas para serem analisadas no microscópio 

eletrônico de varredura.  

 

  

 

Figura 5.14 – Lâminas Laposi prontas para análises. Fonte: Autor, (2019)  

 

Para se proceder aos ensaios ao microscópio de varredura (MEV), as lâminas delgadas devem 

ser preparadas com uma fina camada metálica para aumentar a condutividade da superfície da 

amostra. Essa camada cria condições para a interação do feixe de elétrons com a amostra 

(lâmina delgada). Geralmente, a amostra é recoberta por deposição de íons metálicos de ouro 

(Au), uma liga de ouro-paládio (Au-Pd), platina (Pt) ou por grafite (material de menor preço).  

Utilizou-se, nesta pesquisa, o grafite como material de recobrimento nas lâminas delgadas: 

SA01; SA02; IT01; IT02; ER01 e ER02, facilitando assim a obtenção de suas 

imagens/espectrofotogramas e os espectrogramas.  

Na Figura 5.15 veem-se as lâminas delgadas de quartzito Itacolomi posicionadas no suporte 

de amostras no interior do microscópio eletrônico antes de se iniciarem efetivamente as 

análises no MEV/EDS.  
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Figura 5.15 – Lâminas posicionadas no suporte de amostras do MEV-EDS. Fonte: Autor, (2015) 

 

Ao se iniciar a operação no MEV, as lâminas delgadas de quartzito ficam expostas a um feixe 

de elétrons de um cátodo, filamento de tungstênio, com uma diferença de potencial de 5 a 

50kV. Esse feixe é colimado por lentes eletromagnéticas até incidir sobre a lâmina.  

O feixe, ao interagir com a amostra, gera sinais de:  

• elétrons secundários: são elétrons de baixa energia, gerados pela interação elétrons-

átomo da amostra próximos à superfície (2 a 20nm). Podem ser reemitidos e são muito 

vulneráveis à absorção pela topografia da superfície da amostra e  

• elétrons retroespalhados: são elétrons de alta energia, resultantes de uma simples 

colisão elástica e provenientes de camadas mais superficiais da amostra.  

Consequentemente, as imagens/espectrofotogramas fornecidas pelo MEV-EDS possuem um 

caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor da estação de trabalho junto ao 

microscópio eletrônico de varredura é a amplificação de um sinal obtido de uma interação 

entre a energia emitida pelo feixe de elétrons e o material rochoso das lâminas delgadas.  

5.2.2 – Difração de raios X (DRX) 

A difração de raios X é uma das principais técnicas de caracterização, com larga aplicação em 

Engenharia de Materiais, realizada com o uso de um difratômetro de raios X. Quando um 

LÂMINAS 
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feixe de raios X monocromáticos incide sobre um material cristalino, ocorre o fenômeno da 

difração, que serve para analisar a microestrutura de materiais devido à periodicidade do seu 

arranjo cristalino. Geralmente é aplicada em fragmentos de minerais removidos das amostras, 

por quebra ou raspagem, e auxilia na identificação de minerais neoformados e os de alteração, 

por meio da onda eletromagnética, denominada raios X.  

Essa técnica resulta de um processo em que os raios X são espalhados pelos elétrons dos 

átomos do cristal, sem mudanças de comprimento de onda. Um feixe difratado é produzido 

por espalhamento apenas quando algumas condições geométricas expressas pela lei de Bragg 

são satisfeitas. A lei de Bragg para difração de raios X refere-se à equação 5.1, isto é:  

nλ = 2d sen θ                                              (eq. 5.1)  

onde:  

n = número inteiro. 

λ = comprimento de onda. 

d = distância entre os planos paralelos sucessivos na estrutura cristalina.  

θ = ângulo de incidência de difração de um feixe de raios X em relação a um dado plano 

atômico. 

Os valores apropriados de λ, d e θ são obtidas para a difração do seguinte modo:  

λ é a constante pela utilização da radiação X filtrada, que é aproximadamente monocromática. 

d é qualquer valor consistente com a estrutura cristalina e 

θ é o parâmetro variável, em função do qual se medem os picos de difração. 

Neste estudo, essa técnica serviu para identificar os minerais constituintes do quartzito 

Itacolomi, apresentados em difratogramas no capítulo Resultados.  

Os raios X são radiação eletromagnética com comprimentos de onda entre cerca de 0,02Å e 

100Å (1Å = 10-10m). Eles fazem parte do espectro eletromagnético que inclui comprimentos 

de onda da radiação eletromagnética chamada luz visível à qual nossos olhos são sensíveis 

(diferentes comprimentos de onda da luz visível nos parecem cores diferentes). Como os raios 
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X têm comprimentos de onda semelhantes ao tamanho dos átomos, eles são úteis para 

explorar os cristais (NELSON, 2018). 

A Figura 5.16 representa um espectro de ondas eletromagnéticas onde se apresentam os 

comprimentos de ondas de raios X, utilizados no campo de ação das análises quantitativas de 

fase em materiais cristalinos através de um difratômetro de raios X.  

 

 

Figura 5.16 – Espectro de ondas eletromagnéticas, adaptada pelo autor. Fonte: Nelson, (2018) 

 

Cada estrutura cristalina de um material produz um padrão difratométrico característico 

(picos). Para interpretar os resultados apresentados pelo difratômetro, o laboratorista recorre a 

um banco de dados de padrões produzidos por estruturas cristalinas previamente analisadas, 

comparando-os entre eles.  

Os picos do difratograma são proporcionais às intensidades dos efeitos da difração de raios X 

no material e produzidos quando, para dado valor de (θ), um plano atômico possui distância 

interplanar (d) que satisfaz à lei de Bragg.  

Os resultados deste tipo de análise são vistos na tela de um monitor, sob a forma de um 

gráfico, conhecido como difratograma de raios X, e cujas variáveis são o ângulo de posição 

2θ (eixo horizontal) versus a intensidade dos picos difratados (eixo vertical) (Figura 5.17).  
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Figura 5.17 – Difratograma de raios X de amostra de quartzito. 

 

Para a caracterização do quartzito Itacolomi por DRX, escolheu-se o Método do Pó total, no 

qual pequenos pedaços do material são transformados em material pulverulento. Neste estudo 

foram feitas duas coletas de quartzito Itacolomi, para o preparo das amostras, uma antes e 

outra após os corpos de prova serem diretamente expostos ao fogo no forno Grion.  

As amostras em pó de quartzito Itacolomi, coletadas dos CPQs não queimados no forno, 

foram denominadas de “Póprei” (pó pré-incêndio), e aquelas coletadas dos CPQs submetidos 

ao incêndio-padrão, foram denominadas de “Póposi” (pó pós-incêndio) (Figura 5.18). 

  

 

Figura 5.18 – Amostras “Póprei” de quartzito Itacolomi para análise por difração de raios X.  

Fonte: Autor, (2015)  

 

Amostras Póprei – o preparo dessas amostras ocorreu quando os CPQ/SA, CPQ/IT e CPQ/ER 

estavam sendo ainda preparados para os ensaios ao fogo (incêndio-padrão), por ocasião da 
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execução de furos cegos, onde os termopares (TCP) foram alojados para a medição de suas 

temperaturas.  

Após a coleta de quantidade suficiente de pó extraídos (amostras) desses corpos de prova, elas 

foram acondicionados em potes de vidro separadamente e levadas ao Laboratório de 

Difratometria de raios X do Departamento de Geologia/Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto (LDRX/DEGEO/EM/UFOP), a fim de que se iniciasse o preparo das 

amostras em pó “Póprei”, para se proceder ao ensaio de difração do quartzito Itacolomi.  

O laboratorista informou ser necessário preparar melhor as amostras de coletadas, triturando-

as até grãos de aproximadamente 200mesh, e pulverizá-las por peneiramento (peneira de 

200#) até obter uma fração de cada amostra para o referido ensaio. Elas foram secas em uma 

mufla e, após arrefecidas, separou-se uma quantidade de +/- 3g já peneirados, para a execução 

dos ensaios no difratômetro. 

Esse laboratório possui uma estrutura operacional altamente especializada para a análise 

mineralógica qualitativa e semiquantitativa de rochas, materiais de alteração e perfis de solos, 

ciências dos materiais, assim como para a determinação dos parâmetros cristalográficos das 

fases mineralógicas diferenciadas e conhecimento técnico. Além disso, dispõe de outros 

equipamentos próprios para esse tipo de caracterização, como muflas (utilizadas para a 

secagem de amostras); sistema computacional (análise de amostras e interpretação de dados) 

(Figura 5.19).  

 

  

Figura 5.19 – Muflas e outros equipamentos utilizados nas análise de difração de raios X.  

Fonte: Autor (2016)  
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Nessas análises utilizou-se do difratômetro de raios X, modelo Empyrean/Panalytical, capaz 

de produzir imagens de alta resolução (Figura 5.20).  

 

 

Figura 5.20 – Difratômetro de raios X, modelo Empyrean/Panalytical do Departamento de Geologia 

/EM/UFOP. Fonte: Autor (2016) 

 

Amostras Póposi – essas amostras foram preparadas quando se coletou quantidade suficiente 

de pequenos pedaços “queimados”, já arrefecidos e fora do forno, dos CPQs/SA, CPQs/IT e 

CPQs/ER, dos quais se prepararam as amostras em Póposi (Figura 5.21).  

 

   

 

Figura 5.21 – Corpos de prova de quartzito que forneceram material “queimado” para amostras em 

pó. Fonte: Autor, (2019)  
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Dos pedaços de quartzitos “queimados”, previamente moídos com um martelo, extraíram-se 

porções que foram separadas em tigelas plásticas, e depois pesadas em uma balança digital de 

precisão. Na tigela 1 foi colocado o quartzito do Salto, na 2 o da Estrada Real e na 3 o do 

Pocinho (Figura 5.22).  

 

 

Figura 5.22 – Amostras “Póposi” sendo preparadas para pesagem. Fonte: Autor, (2019)  

 

Após a pesagem, o material foi colocado separadamente nas tigelas de moagem com uma 

quantidade determinada de esferas próprias para a moagem, em função do peso de material 

que se queria moer. Essas esferas, constituídas de diversos materiais, seguem as 

especificações do fabricante do moinho planetário. Nas tigela 1 foi colocado o quartzito do 

Salto, na 2 o da Estrada Real e na 3 o do Pocinho (Figura 5.23).  

 

 

Figura 5. 23 – Amostras “Póposi” preparadas para a pulverização. Fonte: Autor, (2019)  

 

1 3 

1 
3 2 
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Para se obterem as amostras do quartzito pulverizado, as tigelas com os materiais foram 

posicionadas fechadas e uma em cada suporte no interior do moinho, de modo que não se 

soltassem durante o processo. Outra recomendação para obter uma eficiência na moagem, é a 

de posicionar uma quarta tigela, preenchida com areia, no quarto suporte para não haver 

descompensação entre as tigelas. A areia deve ter o mesmo peso do material de uma tigela. O 

moinho foi fechado e no painel de controle determinaram-se a velocidade (300rpm) e o tempo 

de moagem (20min.) para, então, iniciar a moagem. Ao final do tempo previsto, o moinho 

parou automaticamente o processo. Abriu-se o moinho e retiraram-se as tigelas com o 

quartzito Itacolomi moído, separando-os das esferas e pondo-os separadamente em vidros 

limpos a fim de evitar a contaminação.   

A Figura 5.24 exibe fotografias do painel de controle, da parte interna e externa do moinho 

planetário Pulverisette 5 do Laboratório de Mecânica dos Pavimentos e de Materiais do 

CEFET-MG/BH, onde se pode observar no painel de controle a velocidade de 300rpm e o 

tempo restante de 9min.para encerramento do processo, e os suportes das tigelas de moagem.  

 

   

     

Figura 5.24 – Moinho planetário Pulverisette 5 do CEFET-MG. Fonte: Autor, (2019) 
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Após a coleta de quantidade suficiente, as amostras “Póposi” dos CPQ/SA, CPQ/IT e 

CPQ/ER foram acondicionadas em potes de vidro separadamente, e transportadas ao 

Laboratório de Difratometria de Raios X do Departamento de Engenharia de Minas/Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (LDRX/DEMIN/EM/UFOP), para serem 

analisados no difratômetro de raios X, modelo X´Pert3 Powder/Panalytical, capaz de produzir 

imagens de alta resolução (Figura 5.25).   

 

 

Figura 5.25 – Difratômetro de raios X, modelo X´Pert3 Powder/Panalytical, do Departamento de 

Engenharia de Minas/EM/UFOP. Fonte: Autor, (2019) 

 

5.2.3 – Velocidade de pulso ultrassônico de ondas longitudinais (VPU) 

O ensaio para se determinar a velocidade de pulso ultrassônico de ondas longitudinais (VPU), 

conhecido por “Ultrassom”, tem sua importância por ser um ensaio não destrutivo. Por meio 

dessa técnica, pode-se determinar as propriedades de diversos tipos de materiais sólidos, 

líquidos ou gasosos. Esse tipo de pulso de ondas ultrassônicas longitudinais tem maior 

velocidade de propagação quando comparado aos demais.  

O ultrassom é também muito empregado para avaliar indiretamente os graus de degradação e 

coesão de materiais rochosos, especialmente nos estudos de recuperação de monumentos 

históricos em cantaria para estimar a profundidade do dano causado pelo fogo (TORQUATO 

et al., 2002 apud MOURA, et al., 2016).  

Ele foi utilizado neste estudo para a determinação da velocidade longitudinal da onda nos 



182 

 

CPQs, dada geralmente em metros por segundo (m/s), após percorrer a distância entre os 

transdutores acoplados em faces opostas nesses corpos de prova.  

Para se entender o que é um ensaio por ultrassom, tem-se primeiramente que saber em qual 

faixa de frequência o som emitido é considerado ultrassônico. O infrassom ocupa a faixa de 

frequência de até 20Hz, a do som audível ocupa a faixa de 20Hz a 20kHz e, acima da 

frequência de 20kHz, define-se o ultrassom (Figura 5.26).  

 

  

Figura 5.26 – Espectro de frequências sonoras. Fonte: Faend, (2017) 

 

Em linhas gerais, o ensaio VPU tem seu início quando um pulso de ondas (> 20 kHz) gerado 

pelo instrumento ultrassônico é introduzido em uma superfície da rocha pelo transdutor 

“transmissor”, acoplado nessa superfície, e transitou através dela até ser recebido pelo 

transdutor “receptor” acoplado na superfície oposta da rocha (Figura 5.27).  

 

    

Figura 5.27 – Desenho esquemático de posicionamento dos transdutores. Fonte: Sokei, (s.d) 

 

Receptor Transmissor 
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Processo de medição – para se proceder à medição da VPU nos corpos de prova, utilizou-se 

do processo de medição direta, pois apresentou-se como a melhor opção entre os três tipos 

disponíveis: direta, semidireta e indireta ou de superfície (Figura 5.28).  

 

         

Figura 5.28 – Processos de medição por ultrassom. Fonte: Proceq, (2008) 

 

O processo de medição direta determina que :  

• os CPQs sejam limpos previamente, principalmente nas faces que são utilizadas para o 

acoplamento dos transdutores do equipamento de ultrassom; 

• os pontos de acoplamento sejam marcados nas faces dos CPQs, previamente limpas, 

para não ocorrer erros de posicionamento dos transdutores; 

• a distância entre os pontos de acoplamento seja medida com a precisão de até 1% do 

comprimento máximo, com paquímetro de 300mm (Figura 5.29);  

• uma fina camada de pasta de acoplamento seja aplicada nas superfícies lisas ou uma 

camada mais espessa nas superfícies ásperas, de contato dos transdutores, nas posições 

de medição nos CPQs; 

• os transdutores sejam posicionados exatamente nas posições de medição, 

pressionando-os contra a superfície do CPQ e 

• o pulso ultrassônico seja aplicado a uma dessas faces do CPQ.  

 

direta semidireta indireta 
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Figura 5.29 – Medição de CPQ antes do ensaio de VPU. Fonte: Autor, (2017)  

 

As velocidades de pulso ultrassônico foram medidas nos CPQs utilizando-se do instrumento 

ultrassônico portátil TICO, modelo ZI 10006, da marca PROCEQ, pertencente ao Laboratório 

de Materiais de Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil/Escola de 

Minas/Universidade Federal de Ouro Preto (LMC2/DECIV/EM/UFOP) (Figura 5.30).  

 

 

Figura 5.30 – Instrumento ultrassônico modelo ZI 10006 - TICO. Fonte: Autor, (2017) 

 

Esse instrumento ultrassônico é normalmente utilizado em ensaios não destrutivos para 

concretos, mas foi utilizado neste caso, para verificar possíveis rachaduras e/ou defeitos 

intrínsecos presentes nos CPQs, antes e após serem submetidos ao ensaio de incêndio-padrão 

realizado no forno GRION. Para se determinarem as velocidades do pulso ultrassônico do 
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material pesquisado, a fim de posterior comparação entre os valores obtidos, escolheram-se 

alguns CPQs, antes e após serem submetidos ao ensaio de incêndio.  

A Tabela 5.2 apresenta os CPQs selecionados para os ensaios por ultrassom, informando as 

suas respectivas distâncias (DT) medidas entre as faces onde os transdutores foram acoplados. 

Tem-se que observar nessa tabela que os corpos de prova sob a denominação, “antes” e 

“após”, foram escolhidos antes e após serem submetidos ao fogo no forno, ou seja, 

queimados, porém se referem aos selecionados de antes do ensaio de compressão uniaxial, um 

ensaio destrutivo, por isso não são os mesmos.  

 

Tabela 5.2 – CPQs selecionados para a determinação da VPU 

A
N

T
E

S
 

CORPOS DE PROVA 
CPQ/SA-

03 

CPQ/SA-

09 

CPQ/IT-

10 

CPQ/IT-

14 

CPQ/ER-

18 

CPQ/ER-

19 

DT (mm) 256 248 206 180 259 263 

A
P

Ó
S

 

CORPOS DE PROVA 
CPQ/SA-

04 

CPQ/IT-

11 
CPQ/IT-

13 
CPQ/ER-

16 
---- ---- 

DT (mm) 255 255 255 205 ---- ---- 

 

A Figura 5.31 ilustra um CPQ durante o processo de medição direta, onde os dois 

transdutores foram acoplados separadamente em faces opostas do corpo de prova, de acordo 

com a prescrição de norma brasileira.  

 

  

Figura 5.31 – Corpo de prova de quartzito Itacolomi durante o ensaio por ultrassom. Fonte: Autor, 
(2017)  
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O tempo de trânsito do pulso (TT) no corpo de prova foi medido em μs, a distância entre os 

transdutores (DT) foi medida em m, medida anteriormente e a velocidade longitudinal do 

pulso (VL) medida pelo instrumento e visualizada em sua tela LCD. O resultado foi obtido 

conforme a equação 5.2, isto é:  

VL = 100*(DT/TT)                                              (eq. 5.2)  

A velocidade de pulso ultrassônico em um material depende da sua densidade e de suas 

propriedades elásticas, que, por sua vez, estão relacionadas com a qualidade e a resistência à 

compressão do material.  

Os valores relativamente mais altos, num conjunto de corpos de prova de uma mesma amostra 

ou entre amostras petrograficamente semelhantes, indicam menor grau de degradação e maior 

coesão entre seus minerais formadores.  

5.2.4 – Resistência à Compressão uniaxial 

O ensaio para se determinar a resistência à compressão uniaxial tem como finalidade avaliar a 

resistência mecânica à compressão do quartzito Itacolomi, quando utilizado primordialmente 

como elemento estrutural em uma edificação (p. ex.: ombreiras, colunas, pilares, etc.). A 

tensão resultante desse ensaio é dada em MPa, é considerada a resistência da rocha, quando 

submetida a esforços compressivos.  

Esta tensão é determinada por meio do ensaio de resistência à compressão uniaxial regido por 

norma brasileira e internacional. Devido à sua relativa simplicidade, é normalmente realizado 

em diversos tipos de materiais, inclusive em material rochoso, para determinar certas 

características que auxiliam na escolha e na aplicação do material, um parâmetro indicativo de 

sua integridade física.  

Nesta pesquisa utilizou-se dessa técnica de caracterização a fim de servir na determinação da 

resistência à compressão dos corpos de prova de quartzito quando submetidos a uma força 

uniaxial (Fa) aplicada diretamente e perpendicular a uma das faces dos CPQs, antes e após 

serem submetidos ao ensaio de incêndio. Nesse ensaio a força uniaxial (Fa) foi aplicada nos 

CPQs com um incremento na tensão(0,45 ± 0,15) MPa/s, de acordo com o que determina  a 

norma NBR5739:2018, utilizada por esses laboratórios, e sem a interferência do operador.  
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Nesse sentido e na ausencia de norma mais apropriada para servir de referência na 

determinação da resistência a compressão uniaxial da rocha estudada, devido ao tamanho dos 

corpos de prova, fez-se opção pela norma citada anteriormente, pois a NBR15845-5:2015, no 

item 5.1, determina que os corpos de prova de formato cùbico devem ter as dimensôes das 

arestas entre 70 ± 2mm e 75 ± 2mm, ao serem ensaiados por compressão uniaxial. 

A Figura 5.32 exibe um desenho ilustrativo de um CPQ, onde se pode ver, suas dimensões: 

comprimento (C); largura (L); altura (A) e diagonal (D) da face perpendicular à força (Fa) de 

compressão uniaxial, aplicada segundo a direção vertical, de cima para baixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.32 – Desenho ilustrativo de um CPQ com suas dimensões e força aplicada. Fonte: Autor, 

(2016) 

 

Para se determinar a resistência a compressão uniaxial nos CPQs, para posterior comparação 

entre os valores obtidos, antes e após submetidos ao ensaio de incêndio, foram selecionados 

os CPQs, relacionados na Tabela 5.3. Nessa tabela, as colunas dimensões e área apresentam 

as medidas lineares e a área transversal, respectivamente. Na coluna laboratórios, encontram-

se as siglas dos nomes dos laboratórios onde se realizaram esse tipo de ensaio, utilizando-se 

como referência o método de ensaio de compressão prescrito na NBR 5739:2018. Na coluna 

corpos de prova, estão registrados os CPQs selecionados para esse tipo de ensaio, antes e após 

serem expostos ao fogo. Como este tipo de ensaio é destrutivo, se justifica os CPQs 

selecionados não serem os mesmos ensaiados por compressão, antes e após os ensaios de 

incêndio.  

 

Fa  

D 

A 

L 

C 
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Tabela 5.3 – CPQs selecionados para determinação da RCUni                                        

Ensaio de 

incêndio 
Laboratórios Corpos de prova 

Dimensões (mm) 
Área 

(mm2) 

C L A D* S 

ANTES LMC2 

CPQ/SA-03 225 195 256 298 43.875 

CPQ/SA-09 230 180 248 292 41.400 

CPQ/IT-10 225 210 206 308 47.250 

CPQ/IT-14 205 180 255 273 36.900 

CPQ/ER-18 195 180 259 265 35.100 

CPQ/ER-19 200 190 263 276 38.000 

APÓS 

LMC2  

(UFOP) 

CPQ/IT-11 220 210 255 304 46.200 

CPQ/IT-13 245 200 255 316 49.000 

LMPM  

(CEFET-MG) 

CPQ/SA-04 220 185 255 287 40.700 

CPQ/SA-05 225 185 260 291 41.625 

CPQ/IT-12 200 195 255 279 39.000 

CPQ/IT-15 200 210 250 290 42.000 

CPQ/ER-17 200 190 260 276 38.000 

CPQ/ER-20 190 180 255 262 34.200 

OBS.: 
D* = valores medidos  

S = (CxL) calculada e perpendicular à força de compressão uniaxial 

 

No Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMC2) utilizou-se a máquina universal de 

ensaios, modelo Emic DL20000, com o programa Tesc versão 4.00 e no Laboratório de 

Mecânica dos Pavimentos e de Materiais (LMPM) utilizou-se a máquina universal de ensaios, 

modelo Emic DL30000N, com o programa Tesc versão 3.04 (Figura 5.33).  
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Figura 5.33 – Máquinas universais EMIC DL20000 do LMC2 e EMIC DL30000N do LMPM.  

Fonte: Autor, (2019)  

 

Nos ensaios realizados no LMC2, todos os CPQs foram envoltos por camadas de filme 

plástico, temendo que ao se romper ao final do ensaio, pedaços do corpo de prova pudessem 

atingir o operador e quem mais estivesse nas proximidades da máquina de ensaio, e no 

LMPM, os CPQs não receberam essa proteção e que por sinal, a presença dela não interferiu 

nos resultados (Figura 5.34).  

 

    

Figura 5.34 – CPQs ao final dos ensaios de compressão uniaxial no LMC2 e no LMPM. Fonte: Autor, 
(2017 e 2019). 

 

EMIC DL20000 EMIC DL30000N 
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As tensões de resistências à compressão uniaxial (σa) dos CPQs são dadas em MPa, e estão 

apresentadas no Capítulo 6. Elas podem ser calculadas pela força uniaxial (Fa), em kN, 

aplicada no momento do rompimento do corpo de prova, dividida pela área (Acpq = L x C) do 

corpo de prova ensaiado, conforme a equação 5.3:  

σa = (Fa / Acpq)                                                (eq. 5.3) 

Pode-se também calcular o módulo de deformação (E) do quartzito Itacolomi, utilizando-se da 

equação 5.4, desde que se saiba a deformação uniaxial (εa) dos corpos de prova. Como não se 

determinou a deformação do quartzito Itacolomi, pois seria necessária uma remontagem da 

parte experimental, resolveu-se deixar para um novo trabalho de pesquisa.  

E = Δσa / Δεa                                                  (eq. 5.4)  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO PROSPECTIVA  

6.1 – INTRODUÇÃO  

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da investigação prospectiva da reação do 

quartzito Itacolomi ao fogo, sob a forma de gráficos temperatura x tempo gerados pelo 

software Infotherm, por fotografias das reais aparências dos CPQs, após expostos em contato 

direto com chamas de um incêndio-padrão no forno Grion e pelos resultados dos ensaios 

normalizados, descritos no Capítulo 5.  

Dos dados apresentados, foram obtidas informações sobre as mudanças significativas que 

ocorreram ou não, nas propriedades petrográficas e petrofísicas do quartzito Itacolomi, na 

comparação antes e após sua exposição direta ao fogo, como degradação prematura, 

instabilidade das peças, integridade física, etc. Pode-se também analisar a possibilidade de as 

edificações históricas apresentarem futuramente problemas em peças estruturais e artísticas, 

executadas com esse tipo de material pétreo.  

Na Tabela 6.1 se apresentam somente doze, dos vinte CPQs produzidos para serem expostos 

diretamente ao fogo no forno Grion. Em suas colunas são exibidos os respectivos pesos e 

dimensões lineares desses corpos de prova, além das datas e o tempo de duração dos ensaios 

de incêndio. Dos oito corpos de prova restantes que não foram ensaiados no fogo, seis foram 

por terem sidos ensaiados por compressão uniaxial antes da queima e dois, por causa de um  

problema sério no forno, e que a sua solução demandaria tempo e gastos extras.   

Tabela 6.1 – CPQs investigados em um incêndio-padrão no forno Grion                             

Área 
Corpos de 

Prova 

Peso (kg) Dimensões (cm) Ensaios de Incêndio 

antes após C L A Data t (min) 

SALTO 

CPQ/SA-02 23,4 23,3 22,0 18,0 26,0 25/01/2019 240 

CPQ/SA-04 26,7 26,6 22,0 18,5 25,5 30/01/2019 240 

CPQ/SA-05 26,0 26,0 22,5 18,5 26,0 05/02/2019 240 

CPQ/SA-06 26,9 26,9 22,5 19,0 25,0 25/02/2019 240 

CPQ/SA-08 20,3 20,3 22,5 18,0 20,0 13/03/2019 180(*) 

POCINHO 

CPQ/IT-11 24,9 24,9 22,0 21,0 25,5 18/01/2019 180(*) 

CPQ/IT-12 28,5 28,5 20,0 19,5 25,5 13/02/2019 240 

CPQ/IT-13 24,2 24,2 24,5 20,0 25,5 27/02/2019 240 

CPQ/IT-15 27,9 27,9 20,0 21,0 25,0 01/02/2019 240 

ESTRADA REAL 

CPQ/ER-16 18,2 18,2 19,5 18,0 20,5 11/02/2019 240 

CPQ/ER-17 21,7 21,7 20,0 19,0 26,0 07/02/2019 240 

CPQ/ER-20 23,2 23,1 19,0 18,0 25,5 23/01/2019 240 

Obs.: (*) tempo menor de ensaio devido a problemas ocorridos durante os ensaios 



192 

 

6.2 – RESULTADOS DO ENSAIO DE INCÊNDIO  

A Figura 6.1, apresenta uma interface de visualização geral (gráficos) do Infotherm com 

informações importantes, com a finalidade de facilitar a interpretação dos resultados dos 

ensaios de incêndio dos CPQs. Eles se apresentam sob a forma de curvas temperatura x tempo 

dos respectivos ensaios investigativos de reação do quartzito Itacolomi ao fogo.  

 

 

 

 
Figura 6.1 – Gráfico Infotherm detalhado. Fonte: Infotherm, (2019) 

 

Observa-se nesses gráficos que a forma das curvas é geralmente ocorrente em todos eles, 

principalmente a da chama [3] e as do forno [1 e 2], que tem a forma da curva-padrão 

apresentada nas normas NBR 5628:2001 e ISO 834-1:1999. As curvas temperatura x tempo 

[4, 5 e 6] dos CPQs se desenvolvem de formas diferentes umas às outras, porém muito 

próximas, chegando até se superporem praticamente desde o início até a finalização do teste.  

Das curvas exibidas pode-se tirar diversas informações importantes, p. ex.: temperaturas da 

chama (TCH), do forno Grion (TF) e do CPQ (TCPQ), anomalias durante o ensaio, 
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procedimentos corretos e/ou incorretos no controle do forno, etc. Com relação as temperaturas 

registradas, resolveu-se apresentar somente os valores, no instante em que o forno é 

desligado, sendo assim, apresenta-se a máxima na chama, a maior no forno e a maior e menor 

no corpo de prova, principalmente porque ao se observar as curvas temperatura x tempo do 

CPQ, tem-se a impressão que há somente cinco e não seis curvas de incêndio no gráfico.  

 Apresentam-se também como resultados, fotografias das reais aparências dos corpos de 

prova, onde se pode notar de modo ocorrente o fenômeno da desidroxilização, que ocorre 

quando o quartzito é posto sob altas temperaturas (afloramento de manchas brancas), o 

surgimento de fissuras e fraturas verticais, horizontais e em outras posições, em sua grande 

maioria, exceto em um número reduzido de CPQs/IT.  

Vê-se também que praticamente, todos os corpos de prova apresentam mudança de cor nas 

faces, p. ex.: do cinza para o avermelhado, devido à presença de óxido de ferro (hematita ou 

ilmenita), do creme para o rosa-claro e escuro, de um tom de cinza claro para um mais escuro, 

etc. Alguns CPQs presentam somente trincas mais profundas, causando o seu esboroamento e 

dobras.  

Nas Figuras 6.2 a 6.25 apresentam-se os gráficos gerados pelo programa Infotherm, onde se 

pode ver o comportamento das curvas temperatura x tempo da chama, do forno e do CPQ, e 

as fotografias, logo após o término dos ensaios de incêndio, das reais aparências dos corpos de 

prova expostos diretamente ao fogo e posteriormente arrefecidos naturalmente no interior do 

forno.  

Obs.: Ao se fazer a interpretação das curvas, temperatura x tempo exibidas nos gráficos que 

se seguem, pede-se observar a sua numeração com relação as posições 1 a 6 (PV) dos 

termopares, que se encontram no rodapé dos referidos gráficos.  

6.2.1 – Reação do quartzito Itacolomi do Salto ao fogo  

Na Figura 6.2 e em seu detalhe exibe-se, quando do desligamento do forno, a temperatura 

máxima da chama é de 845,6°C (curva 3) e a maior do forno é de 752,6°C (curva 2), que 

decrescem imediatamente, ao passo que as temperaturas no CPQ/SA-02 continuam a subir 

devido a inércia térmica. Nesse gráfico não se apresenta essa tendência das TCPQ no momento 

do salvamento do gráfico, mas que se pode ver, que elas variam de 630,9°C (curva 5 e 6) a 

584,4°C (curva 4). 
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Figura 6.2 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/SA-02. 

  

   
Detalhe da Figura 6.2 

 

Na Figura 6.3, observa-se a desidroxilização  da muscovita, que surgem sob a forma de 

manchas brancas, aflorando tanto na face superior quanto nas laterais e o surgimento de 

fissuras e trincas verticais em uma de suas faces laterais, estendendo-se de sua face superior 

em direção a inferior, até aproximadamente no meio do CPQ/SA-02. 

 

TF = 752,6°C 

 

TCPQ = 630,9°C 

 

TCH = 845,6°C 

 

TCPQ = 584,4°C 
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Figura 6.3 – Reais aparências do CPQ/SA-02 após exposto ao fogo. 

 

Na Figura 6.4 e em seu detalhe observa-se que, quando da interrupção do teste, a temperatura 

máxima da chama é de 900,0°C (curva 3) e a maior do forno é de 822,1°C (curva 2). Elas 

decrescem suavemente, traçando curvas muito próximas umas às outras, ao passo que as 

temperaturas momentâneas no CPQ/SA-04, decrescem rapidamente de 698,8°C (curvas 4 e 5, 

se superpõem) e 649,0°C (curva 6) até 50°C devido a retirada imediata dos termopares dos 

furos do corpo de prova.  

 

 

Figura 6.4 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/SA-04. 
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Detalhe da Figura 6.4 

 

Na Figura 6.5, observam-se no CPQ/SA-04 o afloramento de manchas brancas, tanto na face 

superior quanto nas laterais e o surgimento de fissuras e trincas longitudinalmente e 

transversalmente nas faces laterais e, que se estendem até a sua superfície superior. 

 

       

Figura 6.5 – Reais aparências do CPQ/SA-04 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.6 e em seu detalhe, observa-se que quando da interrupção do teste, a temperatura 

máxima da chama é de 833,5°C (curva 3) e a maior do forno é de 747,2°C (curva 2). Elas 

decrescem suavemente, traçando curvas bem próximas umas às outras, ao passo que as curvas 

(4, 5 e 6) das temperaturas do CPQ/SA-05, continuam a aumentar até alcançarem as 

temperaturas de 629,7°C (curvas 5 e 6, se superpõem) e de 615,0°C (curva 4).  

TF = 822,1°C 

TCPQ = 698,8°C 

 

TCH = 900,0°C 

 

TCPQ = 649,0°C 
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Figura 6.6 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/SA-05.  

 

  
Detalhe da Figura 6.6 

 

Na Figura 6.7, observam-se no CPQ/SA-05 o afloramento de pequenas manchas brancas na 

face superior e uma grande mancha branca em uma de suas arestas e o surgimento de trincas 

verticais nas faces laterais, que se estendem da sua superfície superior até aproximadamente a 

inferior, onde se tornam pequenas fissuras. 

 

TF = 747,2°C 

 

TCPQ = 629,7°C 

 

TCH = 833,5°C 

 

TCPQ = 615,0°C 
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Figura 6.7 – Reais aparências do CPQ/SA-05 após exposto ao fogo. 

 

Na Figura 6.8 e em seu detalhe, observa-se que quando da interrupção do teste, a temperatura 

máxima da chama é de 933,3°C (curva 3) e a maior do forno de 858,3°C(curva 2). Elas 

decrescem suavemente, traçando curvas bem próximas umas às outras, ao passo que as 

temperaturas do CPQ/SA-06, continuam a aumentar até alcançarem as máximas temperaturas 

de 735,4°C (curvas 5 e 6, se superpõem) e de 712,5°C (curva 4). 

 

 

Figura 6.8 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/SA-06. 
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Detalhe da Figura 6.8 

 

Na Figura 6.9, observam-se no CPQ/SA-06 o afloramento de pequenas manchas brancas na 

face superior e uma grande mancha branca bem próxima de uma de suas arestas e o 

surgimento de trincas verticais que se estendem da sua face superior até a inferior, causando a 

separação dele em três partes.    

 

     

Figura 6.9 – Reais aparências do CPQ/SA-06 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.10 e em seu detalhe, observa-se que quando da interrupção do teste, a 

temperatura máxima da chama é de 932,9°C (curva 3) e a maior do forno de 855,9°C (curva 

2). Como já visto nas figuras anteriores, as curvas decrescem imediatamente, ao passo que as 

temperaturas do CPQ/SA-08, continuam a subir devido a inércia térmica até as temperaturas 

TF = 858,3°C 

 

TCPQ = 735,4°C 

 

TCPQ = 712,5°C 

 

TCH = 933,3°C 
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de 753,2°C (curva 6) e de 729,6°C (curva 4), sendo que as temperaturas da curva 5 

permanecem entre as das curvas 4 e 6, durante todo o tempo de ensaio.  

 

 

Figura 6.10 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/SA-08.  

 

  
Detalhe da Figura 6.10 

 

Na Figura 6.11, observam-se um grande número de afloramentos de manchas brancas em 

todas as suas faces laterais, incluindo um que se sobressai pelo tamanho (≈20cm) e o 

surgimento de fissuras nas faces laterais e superior, trincas que se estendem da face superior 

TF = 855,9°C 

 

TCPQ = 753,2°C 

 

TCH = 932,9°C 

 

TCPQ = 729,6°C 
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até um terço da altura. Vê-se também que em uma das faces do CPQ/SA-08 há uma mudança 

de cor, do cinza para um tom de amarelo meio brilhante e para o avermelhado, devido à 

presença de óxido de ferro (hematita ou ilmenita). 

 

        

Figura 6.11 – Reais aparências do CPQ/SA-08 após exposto ao fogo.  

 

6.2.2 – Reação do quartzito Itacolomi do Pocinho ao fogo  

Na Figura 6.12 e em seu detalhe, observa-se que quando da interrupção do teste, a 

temperatura máxima da chama é de 868,5°C (curva 4) e a maior do forno 782,2°C (curva 6). 

Elas decrescem rapidamente, traçando curvas bem próximas umas às outras, ao passo que as 

temperaturas momentâneas no CPQ/IT-11, decrescem também rapidamente, devido a retirada 

imediata dos termopares dos furos do corpo de prova, sendo a maior e a menor temperatura 

lida no corpo de prova é de 534,1°C (curva 6) e de 485,7°C (curva 5), respectivamente. Ao 

observar o ramo de aquecimento das curvas 1, 2 e 4, nota-se em seu início, ponto A, uma 

“turbulência” e no decorrer do ensaio mais um desvio, ponto B, no seu desenvolvimento, isso 

se deve a regulagem feita manualmente na abertura e fechamento da entrada de ar para o 

forno.  
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Figura 6.12 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/IT-11.  

 

 
Detalhe da Figura 6.12 

 

Na Figura 6.13, observam-se uma grande mudança de cor em todas as faces do CPQ/IT-11, 

passando do branco, para o rosado e avermelhado e o surgimento de pequenas fissuras. Em 

uma de suas faces há uma mudança intensa de cores, do branco para o avermelhado, devido à 

presença de óxido de ferro em sua composição mineralógica. Nessa face apresenta-se uma 

morfologia diferenciada, uma espécie de “dobra”. 

 

TCH = 868,5°C 

 
TF = 782,2°C 

 

TCPQ = 485,7°C 

 

TCPQ = 534,1°C 
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Figura 6.13 – Reais aparências do CPQ/IT-11 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.14 e em seu detalhe, observa-se quando da interrupção do teste, a temperatura da 

chama é de 952,0°C (curva 3) e a maior do forno de 833,0°C (curva 2), ao passo que as 

temperaturas do CPQ/IT-12 registram 692,2°C (curva 5) no TCP2 e 613,0°C (curva 4) no 

TCP1 e a curva 6 aproxima-se mais da curva 5, portanto, tem maiores temperaturas do que a 

curva 4. Devido a inércia térmica, como visto em gráficos anteriores, as temperaturas 

continuam a subir até as suas máximas temperaturas. Nesse gráfico não é apresentado o 

momento exato do final do teste, porque o salvamento do gráfico se deu em um instante 

anterior a interrupção definitiva do teste. Vê-se nesse gráfico somente o trecho de 

aquecimento das curvas temperatura x tempo.  
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Figura 6.14 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/IT-12.  

 

  
Detalhe da Figura 6.14 

 

Na Figura 6.15, observam-se uma grande mudança de cor em todas as faces do CPQ/IT-12, 

passando do creme para o rosa-claro e escuro. Não apresenta fissuras e/ou fraturas aparentes, 

o que supõe ter mantido sua integridade em termos de resistência a compressão.  

 

       

Figura 6.15 – Reais aparências do CPQ/IT-12 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.16 e em seu detalhe, observa-se quando da interrupção do teste, a temperatura 

máxima da chama é de 881,7°C (curva 3) e a maior do forno 802,3°C (curva 2), e decrescem 

suavemente, traçando curvas bem próximas umas às outras, ao passo que as temperaturas do 

CPQ/IT-13 continuam se elevando até as máximas temperaturas de 614,9 (curva 4) a 647,5°C 

TF = 883,0°C 

 

TCPQ = 692,2°C 

 

TCH = 952,0°C 

 

TCPQ = 613,0°C 

 
Aquecimento Resfriamento 



205 

 

(curva 6), devido a inércia térmica da rocha. Ao observar-se o ramo de aquecimento das 

curvas 1, 2 e 3, nota-se em seu início, ponto A, uma grande “turbulência”, provavelmente pela 

ingestão de ar em excesso no queimador, fazendo com que as temperaturas diminuíssem por 

um instante. 

 

  

Figura 6.16 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/IT-13.   

 

  
Detalhe da Figura 6.16 

 

TF = 802,3°C 

 

TCPQ = 647,5°C 

 

TCPQ = 614,9°C 
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Na Figura 6.17, observam-se uma mudança de cor em todas as faces do CPQ/IT-13, passando 

do cinza para a tonalidade de um cinza-esbranquiçado e com uma fissura aparentemente 

pouco profunda, mas que causou a perda de material. Mesmo com essa perda, a sua 

integridade em termos de resistência a compressão deve ser investigada.  

 

       

Figura 6.17 – Reais aparências do CPQ/IT-13 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.18 e em seu detalhe, observa-se quando da interrupção do teste, a temperatura 

máxima da chama é de 962,7°C (curva 3) e a maior do forno de 888,2°C (curva 2), e 

decrescem suavemente, traçando curvas bem próximas umas às outras. As temperaturas do 

CPQ/IT-15 continuam a se elevarem até alcançarem temperaturas de 636,0°C (curva 6) e 

704,0°C (curvas 4 e 5, se superpõem), devido a inércia térmica, até seus pontos de máximas 

temperaturas.  
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Figura 6.18 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/IT-15.  

 

  
Detalhe da Figura 6.18 

 

Na Figura 6.19, observam-se uma mudança de cor em todas as faces do CPQ/IT15, passando 

do esbranquiçado para a tonalidade de um avermelhado e sem fissuras aparentes. Tal como 

em CPQs anteriormente apresentados, a impressão é de sua integridade física em termos de 

resistência a compressão.  
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Figura 6.19 – Reais aparências do CPQ/IT-15 após exposto ao fogo.  

 

6.2.3 – Reação do quartzito Itacolomi da Estrada Real ao fogo  

Na Figura 6.20 e em seu detalhe, observa-se que quando da interrupção do teste, a 

temperatura máxima da chama é de 960,6°C (curva 3) e a maior do forno de 890,5°C (curva 

2), ao passo que as temperaturas lidas pelos termopares (TCP1, TCP2 e TCP3) posicionados 

nos furos do CPQ/ER-16 registram aproximadamente 773,6°C em média (curvas 4, 5 e 6, se 

superpõem). Nesse gráfico não é apresentado o momento exato do final do teste, porque o 

salvamento do gráfico se deu em um instante anterior a interrupção definitiva dele. Ao se 

observar o ramo de aquecimento das curvas 1, 2 e 3, ocorre um desvio no seu 

desenvolvimento devido a regulagem (manual) de abertura e fechamento de entrada do ar no 

queimador do forno.  
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Figura 6.20 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/ER-16.  

 

  
Detalhe da Figura 6.20 

 

Na Figura 6.21, observam-se uma mudança de cor em todas as faces do CPQ/ER-16, 

passando do esbranquiçado para a tonalidade de um avermelhado como observado 

anteriormente. Na face superior vê-se fissuras aparentes e fraturas que irradiam a partir de 

furos e, se estendem até a sua face inferior.  
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Figura 6.21 – Reais aparências do CPQ/ER-16 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.22 e em seu detalhe, observa-se que quando do encerramento do teste, a 

temperaturas máxima da chama é de 947,9°C (curva 3) e a maior do forno 880,3°C (curva 2), 

e decrescem suavemente, traçando curvas bem próximas umas às outras, ao passo que as 

temperaturas lidas pelos termopares (TCP1, TCP2 e TCP3) posicionados nos furos do 

CPQ/ER-17 registram aproximadamente a temperatura de 762,1°C em média, já que as curvas 

4,5 e 6, praticamente se superpõem nesse ponto.  

 

  

Figura 6.22 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/ER-17.  
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Detalhe da Figura 6.22 

 

Na Figura 6.23, observam-se uma mudança de cor, passando do esbranquiçado para a 

tonalidade de um rosado. Na face superior vê-se fissuras e fraturas aparentes que irradiam 

principalmente do furo 1 em direção as faces laterais, sendo que alguma delas se aprofunda 

até a face inferior do CPQ/ER-17, causando seu rompimento e perda de material considerável, 

mesmo antes de seu resfriamento, expondo parte de seu interior.  

 

      

Figura 6.23 – Reais aparências do CPQ/ER-17 após exposto ao fogo.  

 

Na Figura 6.24 e em seu detalhe, observa-se que desde o início do teste, as curvas (3, 5 e 6) 

dos termopares posicionados no CPQ-ER20, apresentam distorções, principalmente a curva 5, 

que registra um deslocamento irregular durante todo o tempo de ensaio e a curva 3, apresenta 

TF = 880,3°C 

 

TCPQ = 762,1°C 

 

TCH = 947,9°C 
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um degrau, próximo do final da interrupção do teste. No momento que se desligou o forno a 

temperatura máxima da chama é de 838,3°C (curva 4) e a maior do forno 740,3°C (curva 2). 

Portanto, não se deve considerar o ensaio do CPQ/ER-20, porque os termopares apresentaram 

defeitos, prejudicando os resultados. Posteriormente veio a se saber que dois dos termopares 

tiveram seus cabos queimados.  

 

 

Figura 6.24 – Curvas temperatura x tempo do ensaio de incêndio do CPQ/ER-20.  

 

 
Detalhe da Figura 6.24 

TF = 740,3°C 
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Na Figura 6.25, observa-se que surgiram trincas que se estendem sob a forma de cruz e, 

aparentemente pouco profunda, mas que causaram uma divisão do CPQ/ER-20 em quatro 

partes.  

 

        

Figura 6.25 – Reais aparências do CPQ/ER-20 após exposto ao fogo.  

 

6.3 – RESULTADOS DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E 

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA 

Estas técnicas expõe imagens da morfologia e do relevo dos grãos do material, e apresentam 

os elementos químicos presentes no material em espectrofotogramas (representados pelos 

picos nos espectros), por meio das análises qualitativas nas lâminas delgadas de quartzito 

Itacolomi do Salto, do Pocinho e da Estrada Real, antes e após a exposição ao fogo.  

Nas Figuras 6.26 a 6.53 são exibidas as imagens do MEV, onde se encontra em destaque um 

dos “spectrum” analisados, e o seu respectivo espectrograma (keV x cps/eV). Em algumas das 

imagens estão identificados os minerais  presentes nas lâminas.  

Dentre os vários pontos analisados, conseguiu-se identificar os seguintes minerais: quartzo; 

mica; óxido de ferro; monazita; zircão e rutilo, porém, alguns apresentaram leituras com 

valores díspares em relação a dados de literatura, quer nas porcentagens de certos elementos, 

quer na sua identificação. Isto pode estar ligado a problemas de polimento, fraturas, inclusões 
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ou interferência de sobreposição de fases minerais. Em função do exposto, alguns dados não 

foram apresentados nas diversas tabelas que se seguem (Tabelas 6.2 a 6.29). 

6.3.1 – MEV e EDS do quartzito Itacolomi do Salto antes do ensaio de incêndio  

A Figura 6.26 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 89, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 89 a 96 na lâmina SA01-1 de quartzito Itacolomi 

do Salto.  

 

 

 

Figura 6.26 – Imagem e espectrograma do ponto 89 da lâmina SA01-1 (antes). 

 

Tabela 6.2 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 

espectros de MEV/EDS dos pontos 89 a 96 na lâmina SA01-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 

89 54,4 45,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

90 54,3 45,7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

96 54,5 45,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 

91 49,5 20,2 16,4 9,0 4,6 0,3 ‒ ‒ 

92 49,1 20,1 16,6 8,8 4,5 0,3 0,2 0,2 

93 49,1 20,0 16,4 9,0 4,7 0,3 0,2 0,2 

94 47,7 20,8 17,0 9,1 4,8 0,4 ‒ 0,3 

95 49,5 20,1 16,5 8,7 4,3 0,3 0,2 0,3 

                                                                                                                                       

quartzo mica 
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Obs.: As figuras 6.27 a 6.53 e as tabelas 6.3 a 6.29 seguem o mesmo padrão da Figura 6.26 e 

da Tabela 6.2, respectivamente.  

A Figura 6.27 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 99, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 97 a 106 na lâmina SA01-2 de quartzito Itacolomi 

do Salto. 

 

 

 

Figura 6.27 – Imagem e espectrograma do ponto 99 da lâmina SA01-2 (antes). 

 

Tabela 6.3 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 

espectros de MEV/EDS dos pontos 97 ao 106 na lâmina SA01-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Na Ti Mg 

quartzo 

97 54,5 45,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

98 54,5 45,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

102 54,1 45,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 

99 48,8 20,2 16,2 8,9 4,9 0,2 0,4 0,3 

100 48,1 21,1 16,6 9,0 4,5 ‒ 0,4 0,2 

101 47,0 19,7 15,3 8,4 4,3 0,3 0,3 0,2 

103 49,3 20,3 16,2 8,8 4,8 ‒ 0,4 0,3 

104 50,4 20,1 16,1 8,5 4,3 ‒ 0,3 0,3 

105 48,9 20,3 16,8 9,1 4,5 ‒ 0,4 ‒ 

106 49,4 20,3 16,1 8,8 4,7 ‒ 0,4 0,3 
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A Figura 6.28 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 107, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 107 a 121 na lâmina SA01-3 de quartzito 

Itacolomi do Salto. 

 

 

 

Figura 6.28 – Imagem e espectrograma do ponto 107 da lâmina SA01-3 (antes). 

 

Tabela 6.4 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 

espectros de MEV/EDS dos pontos 107 ao 121 na lâmina SA01-3 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Mg Na 

quartzo 

111 53,7 44,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

112 53,6 46,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

115 54,4 45,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

116 54,2 45,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

117 54,7 45,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

118 54,5 45,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

119 54,5 45,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

120 54,4 45,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

óxido de 

ferro(*) 

107 31,7 ‒ ‒ ‒ 64,1 4,2 ‒ ‒ 

108 31,6 ‒ ‒ ‒ 63,8 4,3 ‒ ‒ 

109 31,9 ‒ ‒ ‒ 63,9 4,2 ‒ ‒ 

110 32,3 ‒ ‒ ‒ 64,0 3,3 ‒ ‒ 

mica 

113 49,2 20,3 16,4 8,9 4,8 0,3 ‒ ‒ 

114 48,6 20,6 16,4 8,9 4,8 0,2 0,2 0,3 

121 48,9 20,4 16,8 8,7 4,7 0,3 0,2 ‒ 

                                (*) hematita ou ilmenita                    

hematita 
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A Figura 6.29 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 131, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 122 a 131 na lâmina SA02-2 de quartzito Itacolomi 

do Salto. 

 

 

 

Figura 6.29 – Imagem e espectrograma do ponto 131 da lâmina SA02-2 (antes). 

 

Tabela 6.5 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 
espectros de MEV/EDS dos pontos 122 ao 131 na lâmina SA02-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Mg 

quartzo 130 55,2 44,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

óxido de ferro(*) 

122 33,5 ‒ ‒ ‒ 61,8 4,5 ‒ 

123 28,4 ‒ ‒ ‒ 65,8 4,8 ‒ 

129 33,3 ‒ ‒ ‒ 61,6 3,9 ‒ 

mica 

124 49,6 20,5 16,2 8,7 4,4 0,4 0,2 

127 50,2 20,1 16,0 8,4 4,6 0,3 0,3 

131 49,9 20,3 16,6 8,5 4,4 0,3 ‒ 
                                               (*) hematita ou ilmenita                                                                 (continua) 

  
                                                                                                                                          (continuação) 

mineral pontos O Ce La P Nd Pr Sm 

monazita 

125 30,3 26,4 16,3 12,9 8,7 2,6 1,3 

126 29,0 27,1 17,4 13,0 9,0 2,3 1,3 

128 29,3 26,4 16,4 12,8 9,9 3,0 1,3 
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A Figura 6.30 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 133, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 132 a 137 na lâmina SA02-3 de quartzito 

Itacolomi do Salto. 

 

 

 

Figura 6.30 – Imagem e espectrograma do ponto 133 da lâmina SA02-3 (antes). 

 

Tabela 6.6 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 

espectros de MEV/EDS dos pontos 132 ao 137 na lâmina SA02-3 (‒ não determinado). 

Mineral pontos O Si Al K Fe Ti Mg Na 

quartzo 

132 55,2 44,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

133 54,8 45,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

137 55,4 44,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 
134 33,9 ‒ ‒ ‒ 61,3 4,5 ‒ ‒ 

135 34,1 ‒ ‒ ‒ 61,5 4,4 ‒ ‒ 

mica 136 50,1 20,1 16,3 8,4 4,2 0,4 0,3 0,3 

 

A Figura 6.31 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 138, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 138 a 142 na lâmina SA02-5 de quartzito 

Itacolomi do Salto.  
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Figura 6.31 – Imagem e espectrograma do ponto 138 da lâmina SA02-5 (antes). 

 

Tabela 6.7 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 

espectros de MEV/EDS dos pontos 138 ao 142 na lâmina SA02-5 (‒ não determinado). 

Mineral pontos O Si Al K Fe Ti Mg Na 

quartzo 140 55,2 44,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 138 37,8 ‒ ‒ ‒ 59,0 3,0 ‒ ‒ 

mica 

139 48,6 20,5 16,9 9,0 4,7 0,3 ‒ ‒ 

141 50,2 20,1 16,1 8,6 4,3 0,3 0,3 ‒ 

142 50,5 20,0 16,2 8,3 4,4 0,3 ‒ 0,3 

 

6.3.2 – MEV e EDS do quartzito Itacolomi do Pocinho antes do ensaio de incêndio  

A seguir, apresentam-se os resultados das análises qualitativas do quartzito Itacolomi do 

Pocinho nas lâminas delgadas IT01 e IT02 antes do ensaio de incêndio. Os resultados no 

MEV/EDS são obtidos pela análise dos picos no espectro, determinando-se assim os minerais 

presentes na amostra. 

A Figura 6.32 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 4, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 9 na lâmina IT01-1 de quartzito Itacolomi do 

Pocinho.  
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Figura 6.32 – Imagem e espectrograma do ponto 4 da lâmina IT01-1 (antes). 

 

Tabela 6.8 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 
espectros de MEV/EDS dos pontos 1 ao 9 na lâmina IT01-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 

1 55,5 44,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 55,9 44,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

3 56,0 44,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 
8 35,4 ‒ ‒ ‒ 58,3 6,4 ‒ ‒ 

9 35,9 ‒ ‒ ‒ 55,9 8,2 ‒ ‒ 

mica 

4 51,1 20,0 16,8 8,1 3,2 0,2 0,3 0,2 

5 50,9 20,0 17,2 8,3 3,3 0,3 ‒ ‒ 

6 49,4 20,3 17,5 8,8 3,6 0,3 ‒ ‒ 

7 51,3 20,0 17,1 8,3 3,1 0,3 ‒ ‒ 

 

A Figura 6.33 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 15, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 10 a 20 na lâmina IT01-2 de quartzito Itacolomi 

do Pocinho.  
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Figura 6.33 – Imagem e espectrograma do ponto 15 da lâmina IT01-2 (antes). 

 

Tabela 6.9 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir dos 

espectros de MEV/EDS dos pontos 10 ao 20 na lâmina IT01-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 

13 55,6 44,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

14 55,8 44,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

16 55,1 44,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

18 56,0 44,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 
15 34,2 ‒ ‒ ‒ 58,9 6,9 ‒ ‒ 

19 34,4 ‒ ‒ ‒ 59,3 6,1 ‒ ‒ 

mica 

10 50,5 20,1 17,1 8,4 3,2 0,3 0,4 ‒ 

11 50,5 19,8 17,3 8,3 3,3 0,3 ‒ 0,4 

12 51,3 19,7 17,0 8,2 3,3 0,3 0,3 ‒ 

20 49,8 20,1 17,1 8,5 3,4 0,3 0,4 0,2 

                                                                                                                                      (continua) 

                                                                                                                                (continuação) 

mineral pontos O Ca Ce La P Nd Th Pr 

monazita 17 23,6 0,8 28,7 15,9 11,9 9,4 5,6 2,5 

 

A Figura 6.34 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 50, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 40 a 56 na lâmina IT02-1 de quartzito Itacolomi 

do Pocinho.  
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Figura 6.34 – Imagem e espectrograma do ponto 50 da lâmina IT02-1 (antes). 

 

Tabela 6.10 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 40 ao 56 na lâmina IT02-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 
46 54,6 45,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

48 55,3 44,7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

42 33,1 ‒ ‒ ‒ 61,3 5,6 ‒ ‒ 

43 28,7 ‒ ‒ ‒ 66,2 4,2 ‒ ‒ 

44 30,4 ‒ ‒ ‒ 58,9 10,6 ‒ ‒ 

45 33,6 ‒ ‒ ‒ 60,7 5,7 ‒ ‒ 

50 34,6 ‒ ‒ ‒ 58,4 6,9 ‒ ‒ 

53 31,1 ‒ ‒ ‒ 62,9 5,8 ‒ ‒ 

54 31,1 ‒ ‒ ‒ 62,2 6,5 ‒ ‒ 

55 33,5 ‒ ‒ ‒ 61,2 5,3 ‒ ‒ 

56 31,7 ‒ ‒ ‒ 63,2 5,1 ‒ ‒ 

mica 

40 48,8 20,6 17,9 8,5 3,5 0,3 0,4 ‒ 

41 49,7 20,1 17,1 8,7 3,5 0,3 0,3 0,2 

47 50,1 20,4 17,2 8,5 3,4 0,4 ‒ ‒ 

49 49,3 20,4 17,3 8,5 3,4 0,5 0,4 0,2 

51 49,2 20,2 17,4 8,8 3,6 0,3 0,3 0,2 

52 49,9 20,3 17,4 8,5 3,5 0,3 ‒ ‒ 

 

A Figura 6.35 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 63, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 57 a 72 na lâmina IT02-2 de quartzito Itacolomi 

do Pocinho. 
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Figura 6.35 – Imagem e espectrograma do ponto 63 da lâmina IT02-2 (antes). 

 

Tabela 6.11 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 57 ao 72 na lâmina IT02-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg Zr 

quartzo 

66 57,7 42,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

67 53,9 46,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

72 57,3 42,7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

57 30,8 ‒ ‒ ‒ 63,9 5,3 ‒ ‒ ‒ 

58 39,5 ‒ ‒ ‒ 43,3 12,2 ‒ ‒ ‒ 

59 33,9 ‒ ‒ ‒ 59,8 6,4 ‒ ‒ ‒ 

mica 

60 49,2 20,3 17,3 8,8 3,8 0,2 0,4 ‒ ‒ 

61 44,8 22,1 18,6 9,7 4,2 0,3 0,3 ‒ ‒ 

62 50,6 19,9 17,1 8,2 3,4 0,3 0,3 0,2 ‒ 

63 50,2 20,1 17,3 8,5 3,6 0,2 ‒ ‒ ‒ 

64 50,0 20,3 17,4 8,6 3,4 0,3 ‒ ‒ ‒ 

65 49,9 20,2 17,3 8,4 3,4 0,4 0,4 ‒ ‒ 

69 49,7 20,4 17,1 8,6 3,6 0,3 0,3 ‒ ‒ 

70 50,9 20,3 17,0 8,2 3,3 0,3 ‒ ‒ ‒ 

71 50,6 20,0 17,3 8,4 3,2 0,2 0,3 ‒ ‒ 

zircão 68 36,8 14,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 45,9 

 

A Figura 6.36 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 85, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 73 a 88 na lâmina IT02-3 de quartzito Itacolomi 

do Pocinho.  
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Figura 6.36 – Imagem e espectrograma do ponto 85 da lâmina IT02-3 (antes). 

 

Tabela 6.12 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 
dos espectros de MEV/EDS dos pontos 73 ao 88 na lâmina IT02-3 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 

79 54,1 45,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

84 55,0 45,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

87 53,9 46,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

73 34,1 ‒ ‒ ‒ 57,7 7,6 ‒ ‒ 

74 33,0 ‒ ‒ ‒ 63,4 3,4 ‒ ‒ 

75 34,3 ‒ ‒ ‒ 58,8 6,9 ‒ ‒ 

81 33,2 ‒ ‒ ‒ 60,4 6,4 ‒ ‒ 

82 27,8 ‒ ‒ ‒ 66,3 5,3 ‒ ‒ 

83 33,0 ‒ ‒ ‒ 59,4 7,5 ‒ ‒ 

86 32,4 ‒ ‒ ‒ 60,0 5,3 ‒ ‒ 

óxido de ferro 78 34,1 ‒ ‒ ‒ 45,4 13,8 ‒ ‒ 

mica 

76 49,9 20,2 17,4 8,4 3,5 0,3 0,4 ‒ 

77 49,8 20,2 17,3 8,6 3,4 0,3 0,3 ‒ 

80 49,8 20,2 17,3 8,7 3,6 0,4 ‒ ‒ 

85 50,1 20,1 16,9 8,8 3,7 0,3 ‒ ‒ 

88 50,2 20,1 17,2 8,4 3,4 0,3 0,3 0,2 
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6.3.3 – MEV e EDS do quartzito Itacolomi da Estrada Real antes do ensaio de incêndio  

A seguir, apresentam-se os resultados das análises qualitativas nas lâminas delgadas ER01 e 

ER02 do quartzito Itacolomi da Estrada Real antes do ensaio de incêndio. Os resultados no 

MEV/EDS foram obtidos pela análise dos picos no espectro, determinando-se assim os 

minerais presentes na amostra. 

A Figura 6.37 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 149, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 143 a 153 na lâmina ER01-2 de quartzito 

Itacolomi da Estrada Real.  

 

 

 

Figura 6.37 – Imagem e espectrograma do ponto 149 da lâmina ER01-2 (antes). 

 

Tabela 6.13 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 
dos espectros de MEV/EDS dos pontos 143 ao 153 na lâmina ER01-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg Ca Zr 

quartzo 
151 55,4 44,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

153 55,2 44,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

144 32,5 ‒ ‒ ‒ 65,4 2,1 ‒ ‒ ‒ ‒ 

145 37,2 ‒ ‒ ‒ 57,0 5,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

146 30,1 ‒ ‒ ‒ 66,9 1,4 ‒ ‒ ‒ ‒ 

147 31,7 ‒ ‒ ‒ 66,4 1,8 ‒ ‒ ‒ ‒ 

150 32,6 ‒ ‒ ‒ 66,1 1,3 ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 
149 50,1 19,7 16,1 8,7 4,5 0,7 ‒ 0,2 ‒ ‒ 

152 49,6 20,4 16,0 8,8 4,5 0,3 ‒ 0,4 ‒ ‒ 

zircão 143 37,5 13,7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 44,9 

                  Obs.: ponto 148 apresentou problema de leitura. 
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A Figura 6.38 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 157, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 154 a 161 na lâmina ER01-3 de quartzito 

Itacolomi da Estrada Real.  

 

  

 

Figura 6.38 – Imagem e espectrograma do ponto 157 da lâmina ER01-3 (antes). 

 

Tabela 6.14 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 154 ao 161 na lâmina ER01-3 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg Zr 

quartzo 159 55,5 44,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

156 32,7 ‒ ‒ ‒ 65,2 2,2 ‒ ‒ ‒ 

157 32,4 ‒ ‒ ‒ 65,8 1,8 ‒ ‒ ‒ 

161 32,5 ‒ ‒ ‒ 65,4 1,0 ‒ ‒ ‒ 

mica 
158 50,1 19,7 16,1 8,7 4,5 0,7 ‒ 0,3 ‒ 

160 49,8 19,7 16,1 8,6 4,5 0,8 0,2 0,2 ‒ 

zircão 155 36,5 14,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 47,6 

                                                                                                                                               (continua) 

 

                                                                                                                                  (continuação) 

mineral pontos O Ce La P Nd Th Pr Ca 

monazita 154 29,8 24,2 13,5 11,7 8,3 7,5 2,5 0,6 
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A Figura 6.39 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 163, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 162 a 166 na lâmina ER01-4 de quartzito 

Itacolomi da Estrada Real.  

 

 

 

Figura 6.39 – Imagem e espectrograma do ponto 163 da lâmina ER01-4 (antes). 

 

Tabela 6.15 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 162 ao 166 na lâmina ER01-4 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Ca Al K Fe Ti Mg Ce La P Nd Th Pr 

quartzo 
162 51,1 48,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

163 55,1 44,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 
164 49,8 19,8 ‒ 16,2 8,8 4,5 0,5 0,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

165 49,7 19,8 ‒ 16,0 8,6 4,9 0,7 0,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

monazita 166 24,4 ‒ 0,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 27,2 15,0 10,6 9,5 7,1 2,7 

 

A Figura 6.40 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 176, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 167 a 179 na lâmina ER02-2 de quartzito 

Itacolomi da Estrada Real. 
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Figura 6.40 – Imagem e espectrograma do ponto 176 da lâmina ER02-2 (antes). 

 

Tabela 6.16 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 167 ao 179 na lâmina ER02-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 

172 54,7 43,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

173 54,9 45,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

174 55,1 44,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

176 54,9 45,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

167 31,9 ‒ ‒ ‒ 65,9 2,2 ‒ ‒ 

168 32,2 ‒ ‒ ‒ 66,1 1,7 ‒ ‒ 

169 32,2 ‒ ‒ ‒ 65,6 2,0 ‒ ‒ 

170 32,6 ‒ ‒ ‒ 65,3 2,1 ‒ ‒ 

171 31,9 ‒ ‒ ‒ 65,9 2,2 ‒ ‒ 

178 33,6 ‒ ‒ ‒ 63,2 3,2 ‒ ‒ 

179 32,5 ‒ ‒ ‒ 65,4 2,0 ‒ ‒ 

mica 
175 49,5 20,0 16,1 8,8 4,7 0,7 ‒ 0,3 

177 49,5 20,1 16,4 8,7 4,3 0,6 0,3 0,2 

 

A Figura 6.41 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 184, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 180 a 187 na lâmina ER02-3 de quartzito 

Itacolomi da Estrada Real.  
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Figura 6.41 – Imagem e espectrograma do ponto 184 da lâmina ER02-3 (antes). 

 

Tabela 6.17 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 
dos espectros de MEV/EDS dos pontos 180 ao 187 na lâmina ER02-3 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Mg 

quartzo 

181 55,0 45,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

182 55,0 45,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

186 54,6 45,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

187 54,8 45,2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 

180 49,1 20,2 16,5 8,9 4,8 0,2 0,3 

183 48,6 20,9 17,1 8,6 4,3 0,6 ‒ 

184 49,2 20,3 16,8 8,7 4,3 0,5 0,3 

185 48,1 20,7 16,8 9,0 4,4 0,7 0,2 

 

A Figura 6.42 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 188, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 188 a 193 na lâmina ER02-4 de quartzito 

Itacolomi da Estrada Real.  
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Figura 6.42 – Imagem e espectrograma do ponto 188 da lâmina ER02-4 (antes). 

 

Tabela 6.18 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 188 ao 193 na lâmina ER02-4 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Na Mg 

quartzo 
191 54,6 43,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

193 51,5 48,5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 189 32,5 ‒ ‒ ‒ 65,6 1,8 ‒ ‒ 

mica 

188 49,3 20,1 16,5 8,9 4,6 0,3 ‒ 0,3 

190 49,2 20,2 16,3 9,0 4,8 0,6 ‒ ‒ 

192 48,8 20,4 16,8 8,7 4,4 0,4 0,3 0,2 

 

6.3.4 –MEV e EDS do quartzito Itacolomi do Salto após ensaio de incêndio  

A seguir, apresentam-se os resultados das análises qualitativas do quartzito Itacolomi do 

distrito de Salto nas lâminas delgadas SA01 e SA02 após o ensaio de incêndio. Os resultados 

no MEV/EDS foram obtidos pela análise dos picos no espectro, determinando-se assim os 

minerais presentes na amostra. 

A Figura 6.43 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 4, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 12 na lâmina SA01-1 de quartzito Itacolomi do 

Salto.  
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Figura 6.43 – Imagem e espectrograma do ponto 4 da lâmina SA01-1 (após). 

 

Tabela 6.19 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 01 ao 12 na lâmina SA01-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti Ce La P Nd 

quartzo 

03 53,9 46,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

05 54,9 45,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

07 66,9 33,1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

09 59,4 40,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 01 34,8 ‒ ‒ ‒ 61,4 3,8 ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 

02 48,0 21,4 17,5 8,8 4,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

06 47,3 21,3 17,5 9,1 4,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

08 49,4 21,4 16,9 7,5 4,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

10 51,2 19,2 17,4 7,3 4,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

monazita 04 30,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 30,9 17,8 10,0 11,4 

               Obs.: pontos 11 e 12 apresentaram problema de leitura. 

 

A Figura 6.44 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 18, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 13 a 21 na lâmina SA01-2 de quartzito Itacolomi 

do Salto.  
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Figura 6.44 – Imagem e espectrograma do ponto 18 da lâmina SA01-2 (após). 

 

Tabela 6.20 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 13 ao 21 na lâmina SA01-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe 

quartzo 

13 64,3 35,7 ‒ ‒ ‒ 

14 55,8 44,2 ‒ ‒ ‒ 

18 56,1 43,9 ‒ ‒ ‒ 

19 51,1 48,9 ‒ ‒ ‒ 

21 58,9 41,1 ‒ ‒ ‒ 

mica 
15 52,7 19,3 16,4 7,4 4,2 

20 56,4 19,8 14,7 7,1 2,1 

 

A Figura 6.45 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 1, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 10 na lâmina SA02-1 de quartzito Itacolomi do 

Salto.  
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Figura 6.45 – Imagem e espectrograma do ponto 1 da lâmina SA02-1 (após). 

 

Tabela 6.21 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 01 ao 10 na lâmina SA02-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Zr 

quartzo 

04 54,6 45,4 ‒ ‒ ‒ ‒ 

06 57,4 42,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

10 51,5 48,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 02 50,8 19,9 16,0 8,6 4,7 ‒ 

zircão 01 34,0 15,8 ‒ ‒ ‒ 50,2 

                                       Obs.: pontos 03, 05, 07, 08 e 09 apresentaram problema de leitura. 

 

A Figura 6.46 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 14, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 12 a 18 na lâmina SA02-2 de quartzito Itacolomi 

do Salto.  
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Figura 6.46 – Imagem e espectrograma do ponto 14 da lâmina SA02-2 (após). 

 

Tabela 6.22 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 12 ao 18 na lâmina SA02-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe 

quartzo 

13 58,1 41,9 ‒ ‒ ‒ 

15 61,4 38,6 ‒ ‒ ‒ 

16 52,1 47,9 ‒ ‒ ‒ 

mica 14 48,3 20,9 17,1 9,4 4,4 

                                           Obs.: pontos 12, 17 e 18 apresentaram problema de leitura. 

 

6.3.5 – MEV e EDS do quartzito Itacolomi do Pocinho após ensaio de incêndio 

A seguir, apresentam-se os resultados das análises qualitativas nas lâminas delgadas IT01 e 

IT02 do quartzito Itacolomi do Pocinho após o ensaio de incêndio. Os resultados no 

MEV/EDS são obtidos pela análise dos picos no espectro, determinando-se assim os minerais 

presentes na amostra. 

A Figura 6.47 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 8, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 9 na lâmina IT01-1 de quartzito Itacolomi do 

Pocinho.  
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Figura 6.47 – Imagem e espectrograma do ponto 8 da lâmina IT01-1 (após). 

 

Tabela 6.23 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 01 ao 09 na lâmina IT01-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti 

quartzo 

02 57,3 42,7 ‒ ‒ ‒ ‒ 

04 55,4 44,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

07 54,9 45,1 ‒ ‒ ‒ ‒ 

08 57,5 42,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

óxido de ferro(*) 01 38,5 ‒ ‒ ‒ 56,0 5,5 

mica 
03 47,7 22,9 18,8 7,9 2,7 ‒ 

06 48,8 21,2 16,9 8,6 4,5 ‒ 

                                              (*)hematita ou ilmenita     

                              Obs.: pontos 05 e 09 apresentaram problema de leitura. 

 

A Figura 6.48 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 15, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 13 a 17 na lâmina IT01-2 de quartzito Itacolomi 

do Pocinho.  
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Figura 6.48 – Imagem e espectrograma do ponto 15 da lâmina IT01-2 (após). 

 

Tabela 6.24 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 13 ao 17 na lâmina IT01-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Zr 

quartzo 
13 58,4 41,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

14 55,5 44,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 17 49,2 21,0 17,9 8,5 3,5 ‒ 

zircão 15 29,7 16,9 ‒ ‒ ‒ 53,3 

                                       Obs.: ponto 16 apresentou problema de leitura. 

 

A Figura 6.49 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 3, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 10 na lâmina IT02-1 de quartzito Itacolomi do 

Pocinho.  
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Figura 6.49 – Imagem e espectrograma do ponto 3 da lâmina IT02-1 (após). 

 

Tabela 6.25 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 01 ao 10 na lâmina IT02-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti 

quartzo 

04 55,5 44,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

08 58,7 41,3 ‒ ‒ ‒ ‒ 

10 54,0 46,0 ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

01 34,2 ‒ ‒ ‒ 55,5 10,2 

03 29,7 ‒ ‒ ‒ 64,5 5,7 

06 28,6 ‒ ‒ ‒ 64,3 7,1 

mica 05 50,3 20,8 17,8 7,6 3,4 ‒ 

                                     Obs,: pontos 02, 07 e 09 apresentaram problema de leitura. 

 

6.3.6 – MEV e EDS do quartzito Itacolomi da Estrada Real após ensaio de incêndio  

A seguir, apresentam-se os resultados das análises qualitativas nas lâminas delgadas ER01 e 

ER02 do quartzito Itacolomi da Estrada Real após o ensaio de incêndio. Os resultados no 

MEV/EDS foram obtidos pela análise dos picos no espectro, determinando-se assim os 

minerais presentes na amostra.  
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A Figura 6.50 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 4, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 7 na lâmina ER01-1 de quartzito Itacolomi da 

Estrada Real.  

 

 

 

Figura 6.50 – Imagem e espectrograma do ponto 4 da lâmina ER01-1 (após). 

 

Tabela 6.26 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 01 ao 07 na lâmina ER01-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe 

quartzo 

01 59,1 40,9 ‒ ‒ ‒ 

02 53,9 46,1 ‒ ‒ ‒ 

03 58,6 41,4 ‒ ‒ ‒ 

04 58,3 41,7 ‒ ‒ ‒ 

hematita 05 30,1 ‒ ‒ ‒ 69,9 

mica 
06 54,2 21,2 16,8 7,8 ‒ 

07 52,7 20,2 15,4 7,8 3,9 

 

A Figura 6.51 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 14, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 11 a 19 na lâmina ER01-2 de quartzito Itacolomi 

da Estrada Real.  
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Figura 6.51 – Imagem e espectrograma do ponto 14 da lâmina ER01-2 (após). 

 

Tabela 6.27 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 11 ao 19 na lâmina ER01-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ti 

quartzo 12 56,1 43,9 ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 

15 32,4 ‒ ‒ ‒ 64,9 2,7 

18 30,1 ‒ ‒ ‒ 66,5 3,3 

19 29,6 ‒ ‒ ‒ 68,5 1,8 

mica 
11 49,3 19,1 17,5 9,3 4,8 ‒ 

16 49,1 20,6 17,0 7,8 5,4 ‒ 

rutilo 14 38,8 ‒ ‒ ‒ ‒ 61,2 

                                     Obs.: pontos 13 e 17 apresentaram problema de leitura. 

 

A Figura 6.52 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 8, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 1 a 11 na lâmina ER02-1 de quartzito Itacolomi da 

Estrada Real.  
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Figura 6.52 – Imagem e espectrograma do ponto 8 da lâmina ER02-1 (após). 

 

Tabela 6.28 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 

dos espectros de MEV/EDS dos pontos 01 ao 11 na lâmina ER02-1 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Ca Zr 

quartzo 

01 57,6 42,4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

08 55,3 44,7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

09 58,4 41,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

hematita 
02 36,5 ‒ ‒ ‒ 63,5 ‒ ‒ 

07 37,6 ‒ ‒ ‒ 62,4 ‒ ‒ 

mica 
03 49,9 20,7 16,0 9,0 4,4 ‒ ‒ 

10 49,0 21,1 17,2 8,2 4,5 ‒ ‒ 

zircão 06 41,9 13,1 ‒ ‒ ‒ ‒ 45,0 

                               Obs.: pontos 04, 05 e 11 apresentaram problema de leitura. 

 

A Figura 6.53 apresenta imagem e espectrograma (keV x cps/eV) do espectro 20, produzidos 

pelo MEV/EDS durante análise dos pontos 14 a 20 na lâmina ER02-2 de quartzito Itacolomi 

da Estrada Real.  
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Figura 6.53 – Imagem e espectrograma do ponto 20 da lâmina ER02-2 (após). 

 

Tabela 6.29 – Valores da porcentagem em peso dos elementos químicos de minerais obtidos a partir 
dos espectros de MEV/EDS dos pontos 14 ao 20 na lâmina ER02-2 (‒ não determinado). 

mineral pontos O Si Al K Fe Zr Ce La Nd P 

quartzo 
15 54,7 45,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

20 57,4 42,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

mica 14 51,0 20,3 15,5 8,8 4,5 ‒ ‒ − ‒ ‒ 

zircão 19 33,5 15,7 ‒ ‒ ‒ 50,9 ‒ ‒ ‒ ‒ 

monazita 16 36,6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 24,5 12,6 11,2 15,2 

             Obs.: pontos 17 e 18 apresentaram problema de leitura. 

 

Na Tabela 6.30 apresentam-se todos os minerais identificados durante as análises feitas por 

Microscopia eletrônica de varredura e Espectroscopia de energia dispersiva (MEV/EDS) nas 

lâminas delgadas de quartzito Itacolomi do Salto (SA), do Pocinho (IT) e da Estrada Real 

(ER). Os termos “nq” e “q” na tabela 6.30, significam material da lâmina não queimado e 

queimado, respectivamente.  
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Tabela 6.30 – Minerais identificados por MEV/EDS nos quartzitos do Salto, Pocinho e Estrada Real                                 

Minerais 
SA IT ER 

nq q nq q nq q 

quartzo x x x x x x 

mica x x x x x x 

hematita x x x x x x 

monazita x x x ---- x x 

zircão ---- x x x x x 

ilmenita ---- ---- x ---- ---- ---- 

rutilo ---- ---- ---- ---- ---- x 

                                         (x) mineral identificado         (----) mineral não identificado 

 

6.4 – RESULTADOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

Essa técnica expõe a estrutura morfológica do material, determinando-se os minerais 

presentes nas amostras retiradas e pulverizadas (±10gr) de cada um dos corpos de prova de 

quartzito  Itacolomi do Salto (CPQ/SA), do Pocinho (CPQ/IT), e da Estrada Real (CPQ/ER), 

antes e após serem expostos ao fogo no forno Grion.   

Os resultados das análises por difração, executadas nessas amostras em pó são apresentados 

por difratogramas e suas listas de picos, obtidas por comparação dos picos desses 

difratogramas com picos padrões, já conhecidos da literatura, identificando-se assim, os 

minerais presentes nas amostras. 

O Laboratório de Difratometria de Raios X do Departamento de Geologia/EM forneceu além 

dos difratogramas e as listas de picos, os conjuntos de dados utilizados nos ensaios de 

difração de raios X nas amostras em pó de quartzito Itacolomi não queimado, ou seja, o 

material foi coletado de CPQs antes que fossem ensaiados no forno Grion. Outro laboratório 

também utilizado para realizar a difração do quartzito foi o do Departamento de Engenharia 

de Minas/EM, que forneceu somente os difratogramas e as listas de picos, das análises feitas 

nas amostras em pó de material queimado, ou seja, de material coletado de CPQs após serem 

ensaiados no forno. 

Nesses conjuntos de dados se pode ver os parâmetros utilizados no difratômetro, ao realizar a 

difração das amostras de quartzito Itacolomi do Salto, do Pocinho e da Estrada Real (Tabelas 6.31, 

6.32 e 6.33). 
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Tabela 6.31 – Conjunto de dados AP357 utilizado na DRX da amostra em pó de quartzito Itacolomi do 
Salto (Póprei/SA)  

Conjunto de dados AP357 

Arquivo E:\AP357.MDI 

Material rochoso quartzito Itacolomi/Salto 

Posição inicial [2θ] 2.0000 

Posição final [2θ] 69.9200 

Tamanho do passo [2θ] 0.0200 

Material do Ânodo cobre [Cu] 

K-alpha1 [Å] 1.54060 

 

Tabela 6.32 – Conjuntos de dados AP360 e box2 Absol_IT_1 utilizados na DRX, nas amostras em pó 

de quartzito Itacolomi do Pocinho (Póprei/IT)  

Amostras Primeira Segunda 

Conjunto de dados AP360 box2 Absol_IT_1 

Arquivo  E:\AP360.MDI  E:\box2 Absol_IT_1. xrdml 

Material rochoso  Quartzito Itacolomi/Pocinho  Quartzito Itacolomi/Pocinho 

Posição inicial [2θ]  2.0000  2.0084 

Posição final [2θ]  69.8200  69.9744 

Tamanho do passo [2θ]  0.0200  0.0170 

Material do Ânodo  Cobre [Cu]  Cobre [Cu]  

K-alpha1 [Å]  1.54060  1.54060  

 

Tabela 6.33 – Conjunto de dados AP359 utilizado na DRX na amostra em pó de quartzito Itacolomi da 

Estrada Real (Póprei/ER)  

Conjunto de dados AP359 

Arquivo E:\AP359.MDI 

Material rochoso quartzito Itacolomi/Estrada Real 

Posição inicial [2θ] 2.0000 

Posição final [2θ] 69.9200 

Tamanho do passo [2θ] 0.0200 

Material do Ânodo Cobre [Cu] 

K-alpha1 [Å] 1.54060 
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6.4.1 – Difração de raios X do quartzito Itacolomi do Salto antes do ensaio de incêndio  

A Figura 6.54 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na amostra de 

quartzito Itacolomi do Salto, onde se vê os picos de identificação dos minerais presentes na 

amostra (Póprei/SA).  

 

 
Figura 6.54 – Difratograma do quartzito Itacolomi do Salto (antes).  

 

A Figura 6.55 apresenta a lista de picos do difratograma da figura 6.54, onde se pode ver os 

códigos de referência 98-005-4666 e 98-002-8221, os quais identificam os componentes 

minerais quartzo e muscovita, presentes na amostra Póprei/SA, respectivamente. 
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Figura 6.55 – Lista de picos do quartzito Itacolomi do Salto (antes). 

 

6.4.2 – Difração de raios X do quartzito Itacolomi do Pocinho antes do ensaio de 

incêndio  

Macroscopicamente constatou-se a presença de hematita nos corpos de prova de quartzito 

Itacolomi do Pocinho (CPQ/IT), mas, ao se fazer a análise na primeira amostra Póprei/IT, o 

mineral não foi encontrado, portanto, fez-se a coleta de uma segunda amostra do mesmo 

corpo de prova de onde havia sido coletada a primeira amostra para análise. Assim, pode-se 

confirmar pela difração, a presença desse mineral.  

A Figura 6.56 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na primeira 

amostra de quartzito Itacolomi do Pocinho, onde se vê os picos de identificação dos minerais 

presentes na amostra (Póprei1/IT).  

 

quartzo 

muscovita 
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Figura 6.56 – Difratograma do quartzito Itacolomi do Pocinho – 1a amostra (antes). 

 

A Figura 6.57 apresenta a lista de picos do difratograma da figura 6.56, onde se pode ver os 

códigos de referência 98-001-2454 e 98-002-8221, os quais identificam os componentes 

minerais quartzo e muscovita, presentes nessa amostra Póprei1/IT, respectivamente. 

 

   
Figura 6.57 – Lista de picos do quartzito Itacolomi do Pocinho – 1a amostra (antes).        

 

quartzo 

muscovita 



247 

 

A Figura 6.58 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na segunda 

amostra de quartzito Itacolomi do Pocinho, onde se vê os picos de identificação dos minerais 

presentes na amostra (Póprei2/IT).  

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50 60

Counts

0

5000

10000

15000  box2 Absol_IT_1

  
Figura 6.58 – Difratograma do quartzito Itacolomi do Pocinho – 2a amostra (antes). 

 

A Tabela 6.34 apresenta uma lista de padrões identificadores, (códigos de referência) por 

ocasião das análises por difração da segunda amostra do quartzito Itacolomi do Pocinho, onde 

se pode ver os referidos códigos que identificam os minerais e suas fórmulas químicas 

identificados nessa amostra (Póprei2/IT).  

 

Tabela 6.34 – Lista de picos do difratograma da segunda amostra de quartzito Itacolomi do Pocinho  

Código Ref. Ponto Mineral Deslocamento [2θ] Escala Fórmula 

98-010-8666 58 quartzo 0.000 0.980 SiO2 

98-000-5710 39 muscovita 0.000 0.135 KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

98-011-4090 10 hematita 0.000 0.012 Fe2O3 
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6.4.3 – Difração de raios X do quartzito Itacolomi da Estrada Real antes do ensaio de 

incêndio  

A Figura 6.59 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na amostra de 

quartzito Itacolomi da Estrada Real, onde se vê os picos de identificação dos minerais 

presentes na amostra (Póprei/ER).  

 

 
Figura 6.59 – Difratograma do quartzito Itacolomi da Estrada Real (antes). 

 

A Figura 6.60 apresenta a lista de picos do difratograma da figura 6.59, onde se pode ver os 

códigos de referência 98-001-2454, 98-002-8221 e 98-007-2045, que identificam os minerais 

quartzo, muscovita e feldspato potássico (ortoclásio), presentes na amostra Póprei/ER, 

respectivamente.  
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Figura 6.60 – Lista de picos do quartzito Itacolomi da Estrada Real (antes). 

 

6.4.4 – Difração de raios X do quartzito Itacolomi do Salto após ensaio de incêndio  

A Figura 6.61 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na amostra de 

quartzito Itacolomi do Salto, onde se vê os picos de identificação dos minerais presentes na 

amostra (Póposi/SA).  

 

  
Figura 6.61 – Difratograma do quartzito Itacolomi do Salto (após). 

 

feldspato potássico  

(ortoclásio) 

muscovita  

quartzo 
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A Figura 6.62 apresenta a lista de picos do difratograma da figura 6.61, onde se pode ver os 

nomes dos minerais quartzo e fengita (var. muscovita), presentes na amostra Póposi/SA.  

 

 
Figura 6.62 – Lista de picos do quartzito Itacolomi do Salto (após). 

 

6.4.5 – Difração de raios X do quartzito Itacolomi do Pocinho após ensaio de incêndio  

A Figura 6.63 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na amostra de 

quartzito Itacolomi do Pocinho, onde se vê os picos de identificação dos minerais presentes na 

amostra (Póposi/IT).  

 

 
Figura 6.63 – Difratograma do quartzito Itacolomi do Pocinho (após) 

quartzo  

fengita  
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A Figura 6.64 apresenta a lista de picos do difratograma da figura 6.63, onde se pode ver os 

nomes dos minerais quartzo e fengita (var. muscovita), presentes na amostra Póposi/IT.  

 

  

Figura 6.64 – Lista de picos do quartzito Itacolomi do Pocinho (após) 

 

6.4.6 – Difração de raios X do quartzito Itacolomi da Estrada Real após ensaio de 

incêndio  

A Figura 6.65 exibe o difratograma resultante da difração de raios X aplicada na amostra de 

quartzito Itacolomi da Estrada Real, onde se vê os picos de identificação dos minerais 

presentes na amostra (Póposi/ER).  

 

fengita 

quartzo  
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Figura 6.65 – Difratograma do quartzito Itacolomi da Estrada Real  

 

A Figura 6.66 apresenta a lista de picos do difratograma da figura 6.65, onde se pode ver os 

nomes dos minerais quartzo, muscovita e feldspato potássico (ortoclásio), considerados como 

efetivamente presentes na amostra Póposi/ER. Os minerais periclásio e anortoclásio, são 

possíveis contaminações ocorridas durante o ensaio de incêndio dos CPQs/ER, fornecedores 

de material para essa amostra.  

 

  
Figura 6.66 – Lista de picos do quartzito Itacolomi da Estrada Real (após) 

 

anortoclásio 

periclásio  

muscovita 

ortoclásio  

quartzo  
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A Tabela 6.35 apresenta os minerais identificados pelos picos nos difratogramas e suas 

respectivas fórmulas químicas durante as análises feitas por DRX, nas amostras de quartzitos 

Itacolomi em pó, do Salto (SA), do Pocinho (IT) e da Estrada Real (ER), antes e após serem 

expostos ao fogo, mesmo os considerados como ocorrências de contaminação durante o 

processo de queima.  

 

 

 

Tabela 6.35 – Minerais identificados por DRX e suas respectivas fórmulas químicas, nos quartzitos do 
Salto, Pocinho e Estrada Real  

Mineral Fórmula Química 
SA IT ER 

antes após antes após antes após 

quartzo SiO2 x x x x x x 

muscovita (mica branca) KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 x ---- x ---- x x 

hematita Fe2O3 ---- ---- x ---- ---- ---- 

ortoclásio KAlSi3O8 ---- ---- ---- ---- x x 

fengita (var. muscovita) 
KAl1,5(Mg,Fe)0,5(Al0,5 

Si3,5O10)(OH)2 
---- x ---- x ---- ---- 

(*)periclásio MgO ---- ---- ---- ---- ---- x 

(*)anortoclásio (Na,K)AlSi3O8 ---- ---- ---- ---- ---- x 

   (x) mineral presente                         (----) mineral não identificado 

 

(*)A presença do periclásio pode ser considerada como contaminação durante o processo de 

queima, pois o ele é um dos minerais encontrados em produtos refratários, tal como no 

revestimento interno do forno, e este pode ter tido um pequeno desgaste, já a ocorrência do 

anortoclásio, se deve provavelmente as altas temperaturas, apresentando assim a desmescla ou 

separação das fases Na e K, quando a rocha se resfria (WINGE, 2001). 

 

6.5 – RESULTADOS DA VELOCIDADE DE PULSO ULTRASSÔNICO DE ONDAS 

LONGITUDINAIS 

Esta técnica de caracterização não destrutiva foi aplicada diretamente nos CPQs com a 

finalidade de verificar se havia fissuras e fraturas internas, ou seja, verificar indiretamente a 
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qualidade do material, com a determinação das velocidades nos corpos de prova antes e após 

serem submetidos a altas temperaturas nos ensaios de incêndio-padrão.  

Essa velocidade de propagação é fornecida pelo instrumento ultrassônico modelo ZI 10006 – 

TICO/PROCEQ (PROCEQ, 2008) do LMC2/DECIV/EM/UFOP em função da distância entre 

os transdutores percorrida pelo pulso ultrassônico e do tempo de trânsito do pulso, de acordo 

com a equação 6.1.  

VL = 1000*(DT / TT)                                         (eq. 6.1)  

onde:  

VL  é a velocidade longitudinal do pulso em m/s; 

DT é a distância entre os transdutores em mm e 

TT é o tempo de trânsito do pulso em µs. 

Como se sabe que o material estudado é composto, em sua maior parte, pelo mineral quartzo, 

por isso apresenta-se o valor da velocidade longitudinal de pulso ultrassônico do quartzo 

(VL=5.570m/s) como parâmetro comparativo as velocidades longitudinais determinadas no 

quartzito Itacolomi (SOKEI, s.d.). 

6.5.1 – Velocidade de pulso ultrassônico dos quartzitos Itacolomi antes do ensaio de 

incêndio  

Na Tabela 6.36 apresentam-se os valores lidos das velocidades médias longitudinais (VL) e do 

tempo de trânsito do pulso (TT), resultantes dos ensaios por pulso ultrassônico no TICO, 

quando os transdutores foram colocados na posição de leitura direta e, as velocidades 

calculadas pela equação 6.1, em cada CPQ escolhido, antes de serem submetidos ao ensaio de 

incêndio no forno Grion.  

 

Tabela 6.36 – Velocidades médias longitudinais determinadas nos quartzitos Itacolomi antes dos 

ensaios de incêndio 

Corpos de Prova Peso (kg) Volume (m3) DT (mm) TT (μs) 
VL (m/s) 

(lido) 

VL (m/s) 

(cálc..) 
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CPQ/SA-03 28,0 0,0106 256 45,5 5.630 5.626,4 

CPQ/SA-09 26,0 0,0098 248 44,0 5.640 5.636,4 

CPQ/IT-10 23,2 0,0088 206 112,5 1.830 1.831,1 

CPQ/IT-14 23,0 0,0087 180 241,0 740 746,9 

CPQ/ER-18 24,3 0,0092 259 50,0 5.180 5.180,0 

CPQ/ER-19 24,0 0,0091 263 52,1 5.050 5.048,0 

 

 

 

6.5.2 – Velocidades  de pulso ultrassônico dos quartzitos Itacolomi após ensaio de 

incêndio 

Na Tabela 6.37 apresentam-se os valores lidos das velocidades médias longitudinais (VL1 e 

VL2) e dos tempos de trânsito do pulso (TT1 e TT2), resultantes dos ensaios por pulso 

ultrassônico no TICO, quando os transdutores foram colocados na posição de leitura direta em 

cada CPQ e, as velocidades calculadas pela equação 6.1, após serem submetidos ao ensaio de 

incêndio no forno Grion.  

Nessa tabela observa-se que somente os corpos de prova CPQ/SA-04, CPQ/IT-11, CPQ/IT-13 

e CPQ/ER-16 tiveram condições de serem transportados para o LMC2 para a realização dos 

ensaios por pulso ultrassônico, depois de serem ensaiados no fogo, pois os demais corpos de 

prova apresentaram muitas fraturas e se romperem após o ensaio no forno, não tendo assim 

integridade suficiente na realização desse tipo de ensaio. Uma das metas nesse trabalho foi a 

determinação das VPU nos quartzitos Itacolomi do Salto, do Pocinho e da Estrada Real.  

 

Tabela 6.37 – Velocidades médias longitudinais lidas e calculadas nos CPQs após os ensaios de 

incêndio 

 Posição 1 Posição 2 

Corpos de 

Prova 

Peso 

(kg) 

Volume 

(m3) 

DT 

(mm) 

TT1 

(μs) 

VL1 

(m/s) 

(lido) 

VL1 

(m/s) 

(cálc..) 

TT2 

(μs) 

VL2 

(m/s) 

VL2 

(m/s) 

(cálc..) 

CPQ/SA-04 26,8 0,0104 257 161,5 1.590 1.591 415 620 619 

CPQ/IT-11 25,0 0,0118 198 330 600 600 278 710 712 
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CPQ/IT-13 24,5 0,0112 198 209 950 947 224 880 884 

CPQ/ER-16 18,2 0,0078 197 121,1 1.630 1.627 110,3 1.790 1.786 

 

Dos valores apresentados na tabela 6.37, nota-se que as velocidades longitudinais  são muito 

menores se comparados com os da tabela 6.36. Tais resultados indicam possíveis alterações 

no interior dos CPQs, como fissuras e desagregações. Tem-se que observar também que esses 

valores podem sofrer interferências em função da rugosidade das superfícies escolhidas na 

hora dos testes, da quantidade de gel para acoplamento e como a força é exercida ao segurar 

os transdutores.  

 

6.6 – RESULTADOS DA COMPRESSÃO UNIAXIAL  

Os resultados obtidos da resistência a compressão uniaxial dos CPQs selecionados são 

apresentados sob a forma de relatórios de ensaio fornecidos pelos laboratórios, onde se deram 

esses ensaios. Parte deles foram feitos no Laboratório de Materiais de Construção 

Civil/EM/UFOP (LMC2) e outra parte no laboratório de Mecânica dos pavimentos e 

Materiais/CEFET-MG (LMPM).  

Nesses relatórios, constam todos os dados fornecidos e os parâmetros gerados nos ensaios sob 

a forma de tabela e de um gráfico tensão x tempo. Os resultados são destacados por linhas de 

cores diferentes, que representam a tensão (MPa) aplicada em função do tempo (s) de duração 

dos ensaios, até o rompimento final dos CPQs.  

Nesses relatórios se pode ver também o tipo de máquina, a célula, o programa (software) e o 

método de ensaio utilizado. Esse método se baseia na norma NBR5739:2007, a qual foi 

substituida posteriormente pela NBR5739:2018.  

6.6.1 – Resistências à compressão uniaxial dos quartzitos Itacolomi antes do ensaio de 

incêndio 

A Figura 6.67 apresenta o Relatório no 0984 de ensaio de compressão uniaxial dos CPQ/IT-

10, CPQ/IT-14, CPQ/SA-03, CPQ/SA-09, CPQ/ER-18 e CPQ/ER-19, fornecido pelo 

LMC2/DECIV/EM/UFOP, onde se pode ver os resultados obtidos durante os ensaios de 
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compressão uniaxial, quando se aplica uma força axial (Fa), e um incremento de 0,42MPa/s 

(média) na tensão, nos CPQs, antes de serem expostos ao fogo. Os CPQ/IT-10, CPQ/IT-14, 

CPQ/SA-03, CPQ/SA-09, CPQ/ER-18 e CPQ/ER-19 correspondem aos CP1, CP2, CP3, CP4, 

CP5 e CP6, respectivamente.  

 

 

Figura 6.67 – Relatório nº 0984 de ensaio de compressão uniaxial. Fonte: LMC2 
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A linha vermelha do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/IT-10. Após 40s do início do ensaio, a tensão é de 16,27MPa, quando então, ocorre um 

decréscimo imediato da tensão, por surgirem as primeiras fissuras no corpo de prova, até o 

valor aproximado de 13,87MPa. No instante seguinte, há um acréscimo na tensão até o valor 

máximo de 25,81MPa, após decorridos 59s do início desse ensaio, quando surgem então mais 

fissuras e há novamente uma queda na tensão, chegando a 24,50MPa e, permanece por 

aproximadamente 3s, quando então o CPQ/IT-10 fratura-se e rompe-se totalmente, mas não 

sem antes aumentar as dimensões das fissuras.  

A linha amarela do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/IT-14. Observa-se, no gráfico, que as tensões aplicadas no corpo de prova aumentam 

progressivamente até a tensão máxima de 11,69MPa depois de 28s de ensaio, quando então 

surgem fissuras. Aproximadamente nos 4s seguintes, a tensão decresce até 09,60MPa, quando 

então o CPQ/IT-14 fratura-se e rompe-se completamente, mas não sem antes aumentar as 

espessuras das fissuras. Concluiu-se que o CPQ/IT-14 suportou no máximo 11,69MPa de 

tensão decorridos 32s do início do ensaio (Figura 6.68).   

 

 

Figura 6.68 – CPQ/IT-14 (11,69MPa → 32s) rompido por compressão uniaxial.  

 

A linha verde do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/SA-03. Observa-se que, depois de 35s desde o início, a tensão é de 14,51MPa. Ocorre 

então um decréscimo imediato da tensão, provavelmente por surgirem as primeiras fissuras no 
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corpo de prova, até o valor aproximado de 11,90MPa. Após este momento, a tensão volta a 

aumentar por 10s até perto de 18,61MPa, quando então devem surgir mais fissuras. No 

segundo seguinte, a tensão diminui para o valor aproximado de 16,00MPa e volta a aumentar 

por 10s até o máximo de 24,56MPa, quando então o CPQ/SA-03 fratura-se e rompe-se todo, 

mas não sem antes aumentar as espessuras das fissuras. Concluiu-se que o CPQ/SA-03 

suportou no máximo 24,56MPa de tensão decorridos 56s do início do ensaio.  

A linha de cor ciano do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/SA-09. Observa-se que as tensões aplicadas no corpo de prova aumentam 

progressivamente por 29s desde o início do ensaio até o máximo de 12,35MPa quando então o 

CPQ/SA-09 fratura-se e rompe-se todo abruptamente. Concluiu-se que o CPQ/SA-09 

suportou no máximo 12,35MPa de tensão decorridos 29s do início do ensaio (Figura 6.69).  

 

  

Figura 6.69 – CPQ/SA-09 (12,35MPa → 29s) rompido por compressão uniaxial.  

 

A linha azul do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do CPQ/ER-

18. Observa-se que, durante os primeiros 57s do início do ensaio, as tensões aplicadas no 

corpo de prova aumentam progressivamente até se aproximar de 24,00MPa, quando então 

provavelmente surgem as primeiras fissuras. Durante os próximos 15s há um acréscimo 

irregular das tensões até o valor aproximado de 33,10MPa. No instante seguinte, há um 

decréscimo imediato na tensão até 30,07MPa e, em seguida, há um novo acréscimo por mais 

16s até a tensão máxima de 38,95MPa decorridos 88s do início do ensaio, quando então o 
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CPQ/ER-18 fratura-se e rompe-se em sua totalidade, mas não sem antes aumentar as 

espessuras das fissuras. O CPQ/ER-18 suportou no máximo 38,95MPa de tensão decorridos 

88s do início do ensaio (Figura 6.70).  

 

  

Figura 6.70 – CPQ/ER-18 (38,95MPa →88s) rompido por compressão uniaxial.  

 

A linha marrom do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/ER-19. Observa-se que as tensões aplicadas aumentam progressivamente até 17,71MPa 

depois de 42s do início do ensaio, quando provavelmente surgem as primeiras fissuras. Há 

uma variação insignificante, mas crescente das tensões até 24,02MPa depois de 14s, quando 

então o CPQ/ER-19 fratura-se e rompe-se em sua totalidade, mas não sem antes aumentar as 

espessuras das fissuras. Considera-se que o CPQ/ER-19 suportou no máximo 24,02MPa de 

tensão decorridos 56s do início do ensaio, (Figura 6.71).  
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Figura 6.71 – CPQ/ER-19 (24,02MPa → 56s) rompido por compressão uniaxial. 

 

6.6.2 – Resistências à compressão uniaxial dos quartzitos Itacolomi após ensaio de 

incêndio  

A Figura 6.72 apresenta o Relatório de Ensaio no 0474 de ensaio de compressão uniaxial dos 

CPQ/SA-05 e CPQ/SA-04, fornecido pelo LMPM/DET/CEFET-MG, onde se pode ver os 

resultados obtidos durante os ensaios de compressão uniaxial, quando se aplica uma força 

axial (Fa), com um incremento de 0,43MPa/s (média) na tensão, nos CPQs, após serem 

expostos ao fogo. Os CPQ/SA-05 e CPQ/SA-04 correspondem aos CP1 e CP2, 

respectivamente.  
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Figura 6.72 – Relatório nº 0474 de ensaio de compressão uniaxial. Fonte: LMPM.  

 

A linha vermelha no gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/SA-05. Observa-se que, somente decorridos 13s do início do ensaio, há efetivamente o 

registro das tensões aplicadas no corpo de prova, que aumentam progressivamente por 51s, 

desde o início, até a tensão máxima de 11,89MPa, sob a forma de uma curva ascendente, 

quando então o CPQ/SA-05 fratura-se e rompe-se abruptamente.  

A linha amarela do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/SA-04. Observa-se que, somente depois de 7s do início do ensaio, há efetivamente o 

SA 04 

(19,63MPa) 
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registro das tensões aplicadas. Depois de 49s a partir do início, as tensões aumentam 

progressivamente até 15,80Mpa (a curva apresenta um pequeno patamar), quando então 

provavelmente surgem as primeiras fissuras e há uma variação crescente das tensões até 

18,32MPa durante os próximos 8s. No instante seguinte, há um decréscimo imediato e 

insignificante na tensão e, em seguida, há um novo acréscimo por mais 4s até o máximo de 

19,63MPa decorridos 61s do início do ensaio, quando então o CPQ/SA-04 fratura-se e rompe-

se, mas não sem antes aumentar as espessuras das fissuras.  

A Figura 6.73 apresenta o Relatório de Ensaio no 475 de ensaio de compressão uniaxial dos 

CPQ/IT-15 e CPQ/IT-12, fornecido pelo LMPM/DET/CEFET-MG, onde se pode ver os 

resultados obtidos durante os ensaios de compressão uniaxial, quando se aplica uma força 

axial (Fa), com um incremento de 0,43MPa/s (média) na tensão, nos CPQs, após serem 

expostos ao fogo. Os CPQ/IT-15 e CPQ/IT-12 correspondem aos CP1 e CP2, 

respectivamente.  
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Figura 6.73 – Relatório nº 0475 de ensaio de compressão uniaxial. Fonte: LMPM 

 

A linha vermelha do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/IT-15. Observa-se que somente após 13s do início do ensaio, há efetivamente o registro 

das tensões aplicadas no corpo de prova, e estas aumentam progressivamente até 19,28MPa 

por aproximadamente 68s do início do ensaio (curva ascendente apresenta um pequeno 

patamar). Há um acréscimo na tensão por aproximadamente 5s até 21,26MPa, quando se dá o 

início do fraturamento e a tensão diminui de imediato até 18,84MPa. Nesse segundo, há um 

pequeno acréscimo na tensão que dura 3s até 19,13MPa, quando então o CPQ/IT-15 fratura-se 
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e rompe-se abruptamente. Considera-se então que o CPQ/IT-15 suportou no máximo 

21,26MPa de tensão após decorridos 73s do início do ensaio (Figura 6.74).  

 

 

Figura 6.74 – CPQ/IT-15 (21,26MPa → 73s) rompido por compressão uniaxial.  

 

A linha amarela do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/IT-12. Observa-se que somente após 15s do início do ensaio, há efetivamente o registro 

das tensões aplicadas no corpo de prova, e que estas aumentam progressivamente até 

09,39MPa por aproximadamente 53s do início do ensaio, quando ocorre um decréscimo 

insignificante e a curva apresenta um pequeno desvio durante uns 2s. A tensão, depois de 9s, 

aumenta até 13,72 MPa, quando provavelmente surgem mais fissuras. Continuando o ensaio 

por mais 2s, há um pequeno acréscimo na tensão até 14,72MPa, quando então o CPQ/IT-12 

fratura-se e rompe-se, porém com um decréscimo suave da tensão. Considera-se que o 

CPQ/IT-12 suporta no máximo 14,72MPa de tensão após 66s do início do ensaio.  

A Figura 6.75 apresenta o Relatório de Ensaio no 2.222 de ensaio de compressão uniaxial dos 

CPQ/IT-11 e CPQ/IT-13, fornecido pelo LMC2/DECIV/EM/UFOP, onde se pode ver os 

resultados obtidos durante os ensaios de compressão uniaxial, quando se aplica uma força 

axial (Fa), com um incremento de 0,67MPa/s (média) na tensão, nos CPQs, após serem 

expostos ao fogo. Os CPQ/IT-11 e CPQ/IT-13 correspondem aos CP1 e CP2, 

respectivamente.  
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Figura 6.75 – Relatório nº 2222 de ensaio de compressão uniaxial. Fonte: LMC2  

 

A linha vermelha do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/IT-11. Observa-se que até 18s do início do ensaio há um acréscimo progressivo da 

tensão até 1,39MPa. A partir deste ponto, a curva se torna mais inclinada, significando um 

aumento considerável na tensão até 15,26MPa. Em pouco tempo decorrido, em torno de 6s, o 

CPQ/IT-11 fratura-se e rompe-se abruptamente. Considera-se que o CPQ/IT-11 suporta no 

máximo 15,26 MPa de tensão após decorridos 24s do início do ensaio (Figura 6.76).  
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Figura 6.76 – CPQ/IT-11 (15,26MPa → 24s) rompido por compressão uniaxial.  

 

A linha amarela do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/IT-13. Observa-se que, até aproximadamente 17s do início do ensaio, há um acréscimo 

progressivo da tensão até 1,44MPa. A partir desse ponto, a curva se torna mais inclinada, 

significando um aumento considerável na tensão até 16,48MPa. Em pouco tempo decorrido, 

em torno de 6s, o CPQ/IT-13 fratura-se e rompe-se abruptamente. Considera-se que o 

CPQ/IT-13 suporta no máximo 16,48 MPa de tensão após decorridos 23s do início do ensaio 

(Figura 6.77).  

 

 

Figura 6.77 – CPQ/IT-13 (16,48MPa → 23s) rompido por compressão uniaxial.  
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A Figura 6.78 apresenta o Relatório de Ensaio no 0473 de ensaio de compressão uniaxial dos 

CPQ/ER-17 e CPQ/ER-20, fornecido pelo LMPM/DET/CEFET-MG, onde se pode ver os 

resultados obtidos durante os ensaios de compressão uniaxial, quando se aplica uma força 

axial (Fa), com um incremento de 0,43MPa/s (média) na tensão, nos CPQs, após serem 

expostos ao fogo. Os CPQ/ER-17 e CPQ/ER-20 correspondem aos CP1 e CP2, 

respectivamente.  

 

  

Figura 6.78 – Relatório nº 0473 de ensaio de compressão uniaxial. Fonte: LMPM.  
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A linha vermelha do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/ER-17. Observa-se que, somente depois de 2s do início do ensaio, há efetivamente o 

registro das tensões aplicadas, que aumentam progressivamente até 15,83MPa durante os 

primeiros 45s, quando então provavelmente surgem as primeiras fissuras. Imediatamente a 

tensão decresce para o valor aproximado de 15,00MPa. Durante os próximos 6s há um 

acréscimo de tensão até 19,17MPa, quando então surgem mais fissuras. Após 3s, há um 

decréscimo na tensão até 16,67MPa. Nesse instante, ocorrem um acréscimo até 22,80MPa, 

decorridos 64s do início do ensaio, causando mais fissuras, e um decréscimo na tensão até 

17,92MPa. Nesse segundo, o corpo de prova se rompe parcialmente, não sem antes a tensão 

crescer até 18,75MPa por 2s, quando então o CPQ/ER-17 fratura-se e rompe-se abruptamente. 

Considera-se que o CPQ/ER-17 suporta no máximo 22,80MPa de tensão após decorridos 64s 

do início do ensaio (Figura 6.79).  

 

 

Figura 6.79 – CPQ/ER-17 (22,80MPa → 64s) rompido por compressão uniaxial. 

 

A linha amarela do gráfico se refere à tensão aplicada em função do tempo no ensaio do 

CPQ/ER-20. Observa-se que, somente após 36s do início do ensaio, há efetivamente o 

registro das tensões aplicadas no corpo de prova. A tensão aumenta progressivamente até 

10,90MPa, quando então surgem provavelmente pequenas fissuras. Há uma variação 

insignificante de seus valores, em torno de 1MPa, pelo tempo de 6s. A tensão cresce até 

13,53MPa após decorridos 90s do início do ensaio, quando então se rompe-se totalmente. 
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Considera-se que o CPQ/ER-20 suporta no máximo 13,53MPa após decorridos 90s do início 

do ensaio. 

Após a análise de todos os relatórios de ensaio de compressão uniaxial, apresentados 

anteriormente, criou-se a Tabela 6.38, onde se encontram, na coluna RCUni, em MPa, todos 

os valores máximos de tensão que os corpos de prova de quartzito Itacolomi do Salto, do 

Pocinho e da Estrada Real, suportaram antes de se romperem, e na coluna Tempo estão 

relacionados o tempo de duração, em segundos, de cada ensaio, considerado até o 

rompimento desses CPQs.  

 

Tabela 6.38 – Resistência máxima à compressão uniaxial dos quartzitos Itacolomi do Salto, Pocinho e 

Estrada Real 

Ensaio de Incêndio Laboratórios Corpos de Prova RCUni (MPa) Tempo (s) 

ANTES LMC2 

CPQ/SA-03 24,56 56 

CPQ/SA-09 12,35 29 

CPQ/IT-10 25,81 59 

CPQ/IT-14 11,69 32 

CPQ/ER-18 38,95 88 

CPQ/ER-19 24,02 56 

APÓS 

LMC2 
CPQ/IT-11 15,26 24 

CPQ/IT-13 16,48 23 

LMPM 

CPQ/SA-05 11,89 51 

CPQ/SA-04 19,63 61 

CPQ/IT-15 21,26 73 

CPQ/IT-12 14,72 66 

CPQ/ER-17 22,80 64 

CPQ/ER-20 13,53 90 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES  

7.1 – INTRODUÇÃO  

Neste capítulo, apresentam-se as conclusões da investigação prospectiva sobre a reação do 

quartzito Itacolomi ao fogo. Doehne & Price (2010) escreveram sobre a degradação de uma 

rocha: 

1 A degradação da “pedra” é muito familiar para quem já olhou de perto 

um edifício e/ou um monumento histórico construido em pedra. Se quiser 

fazer algo para reduzir ou evitar essa perda deve-se primeiro ser capaz de 
caracterizar os muitos tipos de pedras envolvidas na construção dessa 

edificação e/ou monumento. No processo de caracterização da “pedra”, é 

importante reconhecer que, embora algumas pedras tenham uma 
composição semelhante, seus comportamentos podem ter poucas coisas em 

comum.  

Esta degradação pode ocorrer de muitas formas diferentes, tais como: 

desaparecer gradualmente, deixando uma superfície sólida para trás; 

grandes pedaços da pedra podem se romper em um episódio natural; 
irromper fissuras na superfície; perda de toda integridade e simplesmente 

desmorona e parece se encontrar perfeitamente a olho nu e pelo som, 

enquanto abaixo da superfície perdeu-se a sua coesão.  

 

7.2 – ESTRATÉGIAS 

Sabe-se que as altas temperaturas provocam alterações mineralógicas, como o crescimento de 

cristais, a recristalização e as texturais nas rochas em metamorfização, mudanças em sua 

aparência, etc. Quando a temperatura de metamorfismo ultrapassa um certo limite (700°C – 

800°C), determinado pela natureza química da rocha e pela pressão vigente, as rochas 

começam a se fundir, transformando-se em um magma novamente. Independentemente do 

local de onde o quartzito é retirado, ele é composto essencialmente por quartzo e por alguns 

minerais acessórios como, por ex.: mica, hematita, zircão, monazita, etc. Na natureza, o 

quartzo existe sob duas formas: (1) quartzo-alfa ou baixo, estável até 573°C, com uma 

estrutura trigonal, e (2) quartzo-beta ou alto, estável acima de 573°C, com uma estrutura 

 

1 DOEHNE; PRICE; STONE. Conservation – An Overview of Current Research. 2. Ed. The Getty 

Conservation Institute. Los Angeles, 2010. 
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hexagonal. Os dois estão intimamente relacionados, com apenas pequenos movimentos de 

seus átomos constituintes durante a transição alfa-beta.  

7.2.1 – Ação da temperatura e do fogo nos corpos de prova de quartzito Itacolomi 

Um dos efeitos da temperatura nos corpos de prova de quartzito Itacolomi são as variações 

térmicas que podem produzir outras ações mecânicas deletérias. 

Pode-se imaginar que as variações de temperatura em todo o corpo de prova são uniformes, 

porém, este é constituído por minerais diferentes e com coeficientes de dilatação variáveis, o 

que origina variações de volume diferentes de um mineral para outro, que por sua vez pode 

provocar rupturas no corpo de prova. 

Mas, na realidade, a temperatura pode não ser igual em toda a espessura dele. Neste caso, o 

material é ainda mais susceptível ao aparecimento de fraturas, isto é particularmente agravado 

quando existam já alterações produzidas por outras causas, tais como crostas, fissuras e 

esfoliações. 

É de se notar também, que a temperatura tem ainda influência no que se diz respeito ao teor 

de água nas rochas. Quanto maior for a temperatura maior é a evaporação e, consequente, a 

deposição de sais.  

O efeito do fogo em qualquer tipo de material é sobretudo causado pela rapidez da variação 

de temperatura. Quando as partes exteriores do corpo de prova estão envolvidas pelas chamas 

que aquecem rapidamente, o material pétreo sofre uma brusca variação do volume em função 

da transmissão de calor do exterior para o interior, mesmo que não se faça com a mesma 

velocidade. Criam-se então, tensões que ultrapassam a resistência do material e, placas e 

segmentos que podem se destacar do material (ZEFERINO & MARTINS, 2010).  

Segundo Zeferino & Martins (2010), o quartzo sofre a 575 ºC uma mudança de estrutura 

acompanhada de brusca dilatação (4,5%) que faz estalar a pedra, além do que, o aquecimento 

provocado pelo fogo é acompanhado, por vezes, por mudanças de coloração da pedra que são 

susceptíveis de fornecer indicações aos arqueólogos, como, por exemplo, em relação aos 

incêndios.  

Estes fenômenos ocorrem em geral em todos os materiais pétreos. Um caso especial é o das 

rochas que contêm grande porcentagem de quartzo, como por ex.: o quartzito Itacolomi, 
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objeto de estudo nesse trabalho, como se pode ver por fotografias apresentadas a seguir neste 

capítulo.  

Nota-se também que após a etapa de aquecimento dos CPQ, originado pelo fogo, seguindo em 

termos gerais, a forma da curva de incêndio-padrão da norma ISO834-1:1999, pela 

programação do forno e apresentada pelo software Infotherm, o material apresenta mudanças 

em sua coloração. Essa susceptibilidade fornece indicações de mudanças mineralógicas, como 

se pode ver no quadro 7.1. 

No Quadro 7.1 se exibem algumas fotografias das reais aparências dos CPQs de quartzito 

Itacolomi estudados no decorrer dessa pesquisa. Vê-se nesse quadro colunas com os nomes 

dos corpos de prova, das reais aparências deles, “não queimados e queimados”, ou seja, antes 

e após serem submetidos ao ensaio de incêndio, uma das etapas cumpridas do experimento 

investigativo e prospectivo de reação do quartzito ao fogo. Esse quadro se apresenta como 

uma espécie de resumo para futuras consultas.  

Ao comparar os dados das colunas do Quadro 7.1, veem-se as reais aparências dos CPQs 

antes e após expostos ao fogo. Podem-se observar mudanças em suas cores, o surgimento de 

fissuras, fraturas e desidroxilização da muscovita (manchas brancas), causados pelas altas 

temperaturas no forno. Vê-se que dentre esses corpos de prova, os CPQs/IT não apresentam 

aparentemente fissuras ou fraturas após expostos ao fogo, portanto, tem maior tenacidade a 

fratura e, consequentemente o mais indicado para ser utilizado na confecção de peças de 

cantaria.    
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Quadro 7.1 – Reais aparências dos CPQs antes e após os ensaios de incêndio 

Corpos de 

Prova 

Quartzito Itacolomi 

Não queimado Queimado 

CPQ/SA-02 

  

CPQ/SA-04 

  

CPQ/SA-05 

  

                                                                                                                                                  (continua) 
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                                                                                                                                            (continuação) 

Corpos de 

Prova 

Quartzitos Itacolomi 

Não queimado Queimado 

CPQ/SA-06 

  

CPQ/SA-08 

  

CPQ/IT-11 

  

                                                                                                                                                  (continua) 
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                                                                                                                                            (continuação) 

Corpos de 

Prova 

Quartzitos Itacolomi 

Não queimado queimado 

CPQ/IT-12 

  

CPQ/IT-13 

  

CPQ/IT-15 

  
                                                                                                                                                  (continua) 
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                                                                                                                                            (continuação) 

Corpos de 

Prova 

Quartzitos Itacolomi 

Não queimado Queimado 

CPQ/ER-16 

  

CPQ/ER-17 

  

CPQ/ER-20 
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7.3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Analisando-se os resultados apresentados no Capítulo 6 referentes aos ensaios descritos no 

Capítulo 5, e com alguns parâmetros de capítulos anteriores, compreende-se o comportamento 

do quartzito Itacolomi, sob chamas diretas, ou seja, da sua reação ao fogo em relação ao grau 

de degradação, medindo-se a extensão e a gravidade em peças de cantaria executadas com 

este material, após um incêndio.  

Observando-se as curvas de incêndio, representativas dos valores de temperaturas em função 

do tempo, dos CPQs testados no forno Grion, nota-se nessas curvas um ponto de inflexão, ou 

seja, um ponto onde as temperaturas registradas pelos termopares se igualam e, a partir desse 

instante, elas se invertem em suas trajetórias e se desenvolvem paralelamente até o 

encerramento do ensaio. Nota-se também em termos de valores, que esse intervalo entre as 

curvas, equivale a um gradiente nas temperaturas de aproximadamente 70°C.   

Elas se desenvolvem paralelamente na maior parte dos gráficos, e às vezes, até se superpõem, 

mais especificamente as curvas das temperaturas obtidas pelos termopares posicionados nos 

furos de 100mm. A curva representativa das temperaturas obtidas pelo termopar posicionado 

no furo de 150mm estão sempre abaixo das demais curvas, portanto, as temperaturas nesse 

furo são sempre menores que as registradas a 100mm da superfície de topo no CPQ testado. 

Para concluir a investigação prospectiva da reação do quartzito Itacolomi ao fogo apresentam-

se, a seguir, sob a forma de tabelas, os resultados investigados e comparados antes e após os 

CPQs serem ensaiados no forno Grion.  

A Tabela 7.1 apresenta todos os minerais presentes durante as análises feitas por MEV/EDS, 

nas lâminas de quartzito Itacolomi do Salto (SA), do Pocinho (IT) e da Estrada Real (ER), 

executadas com material não queimado (nq.) e queimado (q.). 

 

Tabela 7.1 – Minerais identificados por microscopia eletrônica de varredura associada a 

espectroscopia de energia dispersiva 

Mineral 
SA IT ER 

Mineral 
SA IT ER 

nq. q. nq. q. nq. q. nq. q. nq. q. nq. q. 

quartzo x x x x x x monazita x x x ---- x x 

mica x x x x x x zircão ---- x x x x x 

hematita x x x x x x rutilo ---- ---- ---- ---- ---- x 
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Comparando os dados da Tabela 7.1, pode-se observar que em todos os quartzitos SA, IT e 

ER, há a presença de mica, de hematita e de quartzo, como era de se esperar, tanto nas 

análises no material não queimado e/ou queimado. Nas lâminas SA, IT e ER confeccionadas 

com o material não queimado, identificou-se a presença de monazita, porém, nas lâminas de 

material queimado, esse mineral não foi encontrado nas lâminas IT.  

Há a presença de zircão nas lâminas IT e ER, confeccionadas com o material queimado e não 

queimado, com exceção na lâmina SA, onde esse mineral somente foi identificado no material 

não queimado.  

Somente em uma lâmina ER, confeccionada com o material queimado, foi identificada a 

presença do mineral rutilo.  

Alguns minerais não foram identificados nas lâminas SA, IT e ER, confeccionadas com o 

material queimado, pelo fato que os minerais acessórios se encontram numa porcentagem 

muito baixa, além de que as lâminas confeccionadas em amostras antes e após o teste de 

queima de um mesmo corpo de prova não são as mesmas.  

A Tabela 7.2 apresenta os minerais identificados nas amostras em pó nos quartzitos Itacolomi 

do Salto, do Pocinho e da Estrada Real, com as respectivas fórmulas químicas, analisadas por 

DRX. 

 

Tabela 7.2 – Minerais identificados por difração de raios X e respectivas fórmulas químicas 

Mineral Fórmula 
SA IT  ER 

nq. q. nq. q. nq. q. 

quartzo SiO2 x x x x x x 

muscovita  KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 x ---- x ---- x x 

hematita Fe2O3 ---- ---- x ---- ---- ---- 

ortoclásio KAlSi3O8 ---- ---- ---- ---- x x 

 

Comparando os dados da Tabela 7.2, pode-se observar os minerais identificados em todas as 

amostras em pó SA, IT e ER, de quartzito Itacolomi. Nota-se que em todas há quartzo, como 

esperado.  



280 

 

Nas amostras SA, IT e ER moídas com o material não queimado foi identificado a presença 

de muscovita nelas todas. Após análise nas amostras SA, IT e ER, moídas com o material 

queimado, esse mineral ainda foi encontrado nas amostras ER.  

Só foi identificada a presença de hematita nas amostras IT moídas com o material não 

queimado e em nenhuma outra amostra.  

Somente nas amostras ER identificou-se o ortoclásio, tanto nas moídas com o material não 

queimado, quanto com o queimado.  

Na Tabela 7.3 são reapresentadas as velocidades longitudinais (leitura do TICO) resultantes 

da onda ultrassônica aplicada pelo processo de medição direta nos CPQ/SA, CPQ/IT e 

CPQ/ER, antes e após serem expostos ao fogo, tendo o valor da velocidade longitudinal de 

pulso do quartzo (VL=5.570m/s) como parâmetro comparativo as velocidades longitudinais 

determinadas no quartzito Itacolomi. Observa-se que alguns corpos de prova foram ensaiados 

com os transdutores posicionados somente em uma posição, mais específicamente, nos CPQs 

antes de serem  expostos ao fogo de um incêndio-padrão. 

 

Tabela 7.3 – Velocidades de pulso ultrassônico no quartzito Itacolomi   

Ensaio de 

Incêndio 

Corpos de 

Prova 

Posição 1 Posição 2(*) Média 

VL1 (m/s) VL2 (m/s) VL (m/s) 

A
N

T
E

S
 

CPQ/SA-03 5.630 ---- 
5.635 

CPQ/SA-09 5.640 ---- 

CPQ/IT-10 1.830 ---- 
1.285 

CPQ/IT-14 0740 ---- 

CPQ/ER-18 5.180 ---- 
5.115 

CPQ/ER-19 5.050 ---- 

A
P

Ó
S

 

CPQ/SA-04 1.590 620 1.105 

CPQ/IT-11 600 710 
785 

CPQ/IT-13 950 880 

CPQ/ER-16 1.630 1.790 1.710 

                                         (*) somente nos CPQs após exposição ao fogo. 

 

Analisando os dados da Tabela 7.3, nota-se que a velocidade média do pulso nos CPQs/SA é 

de 5.635m/s, maior se comparada com as demais velocidades médias de propagação nos 
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CPQs/ER de 5.115m/s e CPQs/IT de 1.285m/s, antes de serem expostos ao fogo. Observa-se 

que as velocidades nos CPQs após exposição ao fogo e, considerando as duas posições de 

ensaio, se obtêm as velocidades médias de 1.105m/s no CPQ/SA, de 785m/s nos CPQs/IT e 

de 1.710m/s no CPQ/ER.  

Nota-se que houve decréscimos nas VPU ao comparar as médias das VL nos corpos de prova 

não queimados e queimados,  de 80% nos CPQs/SA, de 39% nos CPQs/IT e de 67% nos 

CPQs/ER, isto se deve ao provável aparecimento de poros (vazios), tubos e fissuras e, 

defeitos intrínsecos da rocha. Isso demonstra que os CPQs/IT são os que apresentaram menor 

variação entre as velocidades e, consequentemente permaneceram mais uniformes em termos 

de sua estrutura petrográfica, apresentando menos fissuras e defeitos aparentes, portanto, o 

mais adequado para o uso em peças de cantaria.  

Para saber quais as consequências do incêndio em termos de integridade estrutural do 

quartzito Itacolomi estudado, sabendo-se que ele tem defeitos intrínsecos nos corpos de prova, 

apresenta-se na Tabela 7.4 os graus de resistência a compressão uniaxial de rochas, onde se vê 

a nomenclatura utilizada para a rocha em função da sua resistência, os quais servem como 

parâmetro para classificar o quartzito Itacolomi, após analisar os valores resultantes e os 

médios das RCUni (Tabela 7.5) dos CPQs, antes e depois de serem expostos ao fogo.  

 

Tabela 7.4 – Graus de resistência à compressão uniaxial de rochas 

Rocha Resistência 

muito resistente > 1.200 kg/cm2 > 117,7MPa 

resistente 1.200 – 600 kg/cm2 117,7 – 58,8MPa 

pouco resistente 600 – 300 kg/cm2 58,8 – 29,4MPa 

branda 300 – 100 kg/cm2 29,4Mpa – 9,8MPa 

muito branda < 100 kg/cm2 < 9,8MPa 
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Tabela 7.5 – Resistências a compressão uniaxial do quartzito Itacolomi                                                                                                                                                                                      

Testes de 

Incêndio 

Corpos de 

Prova 

Tempo 

(s) 

RCUni 

(MPa) 

RCUnimédia 

(MPa) 

A
N

T
E

S
 

CPQ/SA-03 56 24,56 
18,46 

CPQ/SA-09 29 12,35 

CPQ/IT-10 59 25,81 
18,75 

CPQ/IT-14 32 11,69 

CPQ/ER-18 88 38,95 
31,49 

CPQ/ER-19 56 24,02 

A
P

Ó
S

 

CPQ/SA-05 51 11,89 
15,76 

CPQ/SA-04 61 19,63 

CPQ/IT-15 73 21,26 

16,93 
CPQ/IT-12 66 14,72 

CPQ/IT-11 24 15,26 

CPQ/IT-13 23 16,48 

CPQ/ER-17 64 22,80 
18,17  

CPQ/ER-20 90 13,53 

 

Analisando os dados da Tabela 7.5 e comparando-os com os dados da tabela 7.4, constata-se 

que os CPQs/SA e os CPQs/IT, independentemente de terem sido ou não expostos ao fogo, 

são classificados como de resistência branda, por apresentarem os graus de resistência à 

compressão entre 29,4Mpa e 9,8Mpa, com exceção do CPQ/ER-18 (38,95Mpa), pouco 

resistente, os demais são de resistência branda, portanto, em questão estrutural, o quartzito da 

Estrada Real é mais resistente que os demais. 

Nota-se que houve decréscimos dos valores médios das RCUnimédia, em todos os CPQs/SA 

(18,46MPa – 15,76MPa = 2,70Mpa), CPQs/IT (18,75Mpa – 16,96Mpa = 1,82Mpa) e 

CPQs/ER (31,49Mpa – 18,17Mpa = 13,32Mpa), demonstrando assim, que o quartzito 

Itacolomi do Pocinho (IT) é o mais adequado para o uso em peças de cantaria sujeitas a 

esforços de compressão, por ex.: ombreiras e colunas, pois apresentam menor variação na 

RCUnimédia. Tais resultados indicam provavelmente, o aparecimento de poros (vazios), tubos e 

fissuras internas, além dos defeitos intrínsecos da rocha. 
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7.4 – CONCLUSÕES 

Após toda investigação prospectiva sobre como seria o comportamento ao fogo (incêndio-

padrão) do quartzito Itacolomi, extraído das três lavras identificadas como prováveis locais  

de extração para a produção de peças de cantaria, durante o século XVIII. Pode-se afirmar que 

o quartzito Itacolomi do Pocinho, quando comparado com os do Salto e da Estrada Real, em 

função dos valores obtidos nos ensaios normatizados: MEV/EDS; DRX; VPU e RCUni, 

realizados em lâminas delgadas, amostras em pó e diretamente nos CPQs, antes e após serem 

ensaiados no forno Grion, independentemente dos minerais presentes, ser considerado o mais 

adequado para a confecção e/ou substituição de peças de cantaria presentes em edificações 

históricas de Ouro Preto e Mariana, que estiveram em contato direto com chamas durante um 

incêndio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 

 

 



285 

 

CAPÍTULO 8 – REFERÊNCIAS 

A ESFINGE E PIRÂMIDE DE QUÉFREN.jpg. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. 

Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:The_Sphinx_and_Pyramid_of_Khaf

re.jpg&oldid=447049677>. Acesso em: 09 mar. 2020. 

ALKMIM, F. F. Modelo deposicional para os sedimentos da Serra de Ouro Branco, 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. 1987 In: SBG, Simpósio sobre sistemas deposicionais 

do Pré-Cambriano, Ouro Preto: Núcleo Minas Gerais, Anais Boletim, 6:47-68. (2004) 

ALVES, Schirley F. N. S. C.; GARCIA, C. S. G.; PAIVA, P. D. O. Physical transformation 

and social appropriations of the Tiradentes square in Ouro Preto-MG.  Ornamental 

Horticulture (Revista Brasileira de Horticultura Ornamental); Sociedade Brasileira de 

Floricultura e Plantas Ornamentais. V21, No.2, 2015, p. 209-220. Disponível em: 

<https://ornamentalhorticulture.emnuvens.com.br/rbho/article/view/670/579>. Acesso em 30 

mar. 2020. 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E230 / E230M-17: 

Standard Specification for Temperature-Electromotive Force (emf) Tables for Standardized 

Thermocouples. 168p. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2017. Disponível em: 

<www.astm.org>. 

________. ASTM E119-19: Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction 

and Materials. 37p. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2019. Disponível em: 

<www.astm.org>.  

ANDRADE, L. N.; LEITE, M. G. P. ; BACELLAR, L. A. P. Composição mineralógica e 

geoquímica dos solos do parque estadual do Itacolomi - Ouro Preto/MG. Mineralogical 

composition and heavy metal contents of soils from the Itacolomi state park - Ouro 

Preto/MG. Quaternary and Environmental Geosciences, v.3, n. 1-2, 2012. ISSN 2176-6142 

online version. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/abequa/article/view/16838/18348>. 

Acesso em 30 jun. 2015.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:The_Sphinx_and_Pyramid_of_Khafre.jpg&oldid=447049677
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:The_Sphinx_and_Pyramid_of_Khafre.jpg&oldid=447049677
https://ornamentalhorticulture.emnuvens.com.br/rbho/article/view/670/579
http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
https://revistas.ufpr.br/abequa/article/view/16838/18348


286 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR6502: rochas e 

solos: terminologia. 18p. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

________. NBR12771: termopares: tabelas de referência. 64p. Rio de Janeiro: ABNT, 1999.  

________. NBR14432: exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 

edificações: procedimento. 14p. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 

________. NBR5628: componentes construtivos estruturais: determinação da resistência ao 

fogo. 6p. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.  

________. NBR5739: Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. 9p. 

Rio de Janeiro: ABNT, 2007.  

________. NBR15845-5: Rochas para revestimento: Parte 5: determinação da resistência à 

compressão uniaxial. 4p. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.  

________. NBR5739: Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. 9p. 

Rio de Janeiro: ABNT, 2018. Disponível em: <https://www.abntcatalogo.com.br/>. 

BARATA, C. E. A. História das cidades. Mestre de Obra – VI. Construtores da cidade do Rio 

de Janeiro. 1999. ed. Disponível em: <http://www.hcgallery.com.br/cidade7.htm>. Acesso em 

10 jun. 2012. 

BARBOSA, L. H. do C. Serra do Itacolomi revisitada: estratigrafia, arcabouço estrutural e 

aplicação de métodos geofísicos, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Monografia do 

Trabalho de Conclusão de Curso, Departamento de Geologia da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. 2018. 133p. 

BISBY, Luke; GALES, John e MALUK, Cristián. A Contemporary review of large-scale 

non-standard structural fire testing, Fire Science Reviews, Springer Open Journal, 2013. 

Disponível em: <http://firesciencereviews.springeropen.com/articles/10.1186/2193-0414-2-1>. 

Acesso em 09 abr. 2015.  

https://www.abntcatalogo.com.br/
http://www.hcgallery.com.br/cidade7.htm
http://firesciencereviews.springeropen.com/articles/10.1186/2193-0414-2-1


287 

 

BIZZO, W. A. Geração, distribuição e utilização de vapor (Apostila: EM 722). In: Capítulo 1 

– Combustão; 1° sem. 2003. Faculdade de Engenharia Mecânica/UNICAMP. Campinas/SP. 

Disponível em: <http://www.fem.unicamp.br/~em672/GERVAP1.pdf>. Acesso em 26 ago. 

2020.  

BRASIL. Portaria n.º 005, de 04 de janeiro de 2011. Regulamento Técnico da Qualidade para 

os Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio. INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-

INMETRO. Brasília, 2011. 

BURY, JOHN Arquitetura e Arte no Brasil Colonial. organizadora: Myriam Andrade Ribeiro 

de Oliveira. Brasília/DF. IPHAN/MONUMENTA, 2006. 256p, : il. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/files/johnbury.pdf>. Acesso em 22 mai. 2015. 

CALDEIRA, A. B. A Igreja do Carmo de Mariana. Revista Vitruvius Arquitextos 027.03, ano 

03, ago. 2002. Disponível em: 

<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.027/759>. Acesso em 25 fev. 

2015. 

CARDÃO, C. Técnica da construção. 4ª ed. 1⁰ vol. Belo Horizonte. Ed. Engenharia e 

Arquitetura, 1979.  

CHIODI FILHO, C. Situação e perspectivas brasileiras no setor de rochas ornamentais e de 

revestimento. In: Simpósio Brasileiro de Rochas Ornamentais, Salvador. Anais... Rio de 

Janeiro: CETEM/MCTI, 2002. p.145. 2001.  

COHEN, D. X. Bases para Orçamentos. Seguidas d'uma serie de preços, muito completa, dos 

jornaes e materiaes em Lisboa, de um caderno geral de encargos, e de diferentes posturas 

municipaes, decretos e portarias sobre construcções e empreitadas. 1ª ed. Ed. Typ. de 

Gutierres, Lisboa. 1880.  

COLIN, S. Coisas da Arquitetura – Técnicas construtivas do período colonial-I. Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ). Rio de 

Janeiro, 06 set. 2010. Disponível em: 

http://www.fem.unicamp.br/~em672/GERVAP1.pdf
http://portal.iphan.gov.br/files/johnbury.pdf
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.027/759


288 

 

<http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/09/06/tecnicas-construtivas-do-periodo-

colonial-i/>. Acesso em 09 dez. 2017.  

COMPOSIÇÃO DO AR.JPG. In WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Goiânia: Carlos Rogério 

Santana, 2008. Postado em 19 de fevereiro de 2008. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Composicao_do_ar.JPG>. Acesso em 05 mai. 2020. 

COPETTI, J. B. Transferência de calor – Apresentação. Laboratório de Estudos Térmicos e 

Energéticos; Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) – Ciências Exatas e 

Tecnológicas. São Leopoldo/RS. [s.d.]. Disponível em: 

<http://professor.unisinos.br/jcopetti/transcal/Introducao_transcal.pdf>. Acesso em 21 mai. 

2020. 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ). 

Manual básico de bombeiro militar. Diretoria geral de instrução. Ed. Centro de formação e 

aperfeiçoamento de praças. Rio de Janeiro/RJ, [s.d.]. Disponível em: 

<http://www.cbmerj.rj.gov.br>. Acesso em 01 mai. 2020. 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CBMES). 

Curso de formação de brigadistas profissionais: prevenção e combate a incêndios. In.: Ferrari 

Junior, B. (org.). Seção de Cursos Externos. Ed. CBMES/CEIB. Vitória/ES, 2016. Disponível 

em: <https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/SCE/Material%20Didatico/CFBP%20-

%20PREVEN%C3%87%C3%83O%20E%20COMBATE%20A%20INC%C3%8ANDIOS%

20-%202016.pdf>. Acesso em 01 mai. 2020. 

CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). Manual Básico 

de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª ed. Brasília/DF, 2009.  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CBMMG). 

Instrução Técnica n° 09 – Carga de Incêndio nas Edificações e Área de Risco. 1ª Ed. Belo 

Horizonte, 2005. Disponível em: 

<http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/471-instrucoes-tecnicas.html>. 

Acesso em 01 mai. 2020. 

http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/09/06/tecnicas-construtivas-do-periodo-colonial-i/
http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/09/06/tecnicas-construtivas-do-periodo-colonial-i/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Composicao_do_ar.JPG
http://professor.unisinos.br/jcopetti/transcal/Introducao_transcal.pdf
http://www.cbmerj.rj.gov.br/
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/SCE/Material%20Didatico/CFBP%20-%20PREVEN%C3%87%C3%83O%20E%20COMBATE%20A%20INC%C3%8ANDIOS%20-%202016.pdf
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/SCE/Material%20Didatico/CFBP%20-%20PREVEN%C3%87%C3%83O%20E%20COMBATE%20A%20INC%C3%8ANDIOS%20-%202016.pdf
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/SCE/Material%20Didatico/CFBP%20-%20PREVEN%C3%87%C3%83O%20E%20COMBATE%20A%20INC%C3%8ANDIOS%20-%202016.pdf
http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/471-instrucoes-tecnicas.html


289 

 

________. Instrução Técnica n° 35 – Segurança Contra Incêndio em Edificações que 

compõem o Patrimônio Cultural. 2ª Ed. Belo Horizonte, 2018. Disponível em: 

<http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/471-instrucoes-tecnicas.html>. 

Acesso em 01 mai. 2020. 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (CBMSP). Manual de 

Emergências em Vasos Pressurizados. In: Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros. 1ª 

ed. v. 25. São Paulo/SP, 2006. Disponível em 

<https://www.bombeiros.com.br/imagens/manuais/manual-25.pdf>. Acesso em 11 mai. 2016.  

COSTA, A. G. Rochas e histórias do Patrimônio Cultural do Brasil e de Minas. Rio de 

Janeiro: Ed. Bem-Te-Vi, 2009. 291p.: il. ISBN 978-85-88747-31-9. 

________. Mapa das pedras do patrimônio de Minas. Arquivo Público Mineiro (APM). 

Sistema de Acesso Integrado do Arquivo Público Mineiro (SIAAPM). Revista do Arquivo 

Público Mineiro. Ano XLVI, n. 2, jul./dez. 2010. Ed. APM. Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/2010D08.pdf>. Acesso em 25 jun. 

2012. 

CRUZ, C. F. Fazendas do Sul de Minas. 354 p.: il. color.; 23cm. Brasília, DF: Iphan / 

Programa Monumenta, 2010. ISBN: 978-85-7334-140-9  

CRUZ, M. A. Site Geo-grafias: para fins educacionais. Professor Marco Aurélio da Cruz. 

Aulas: 6o ano. Disponível em: <https://marcocruzdageo.wixsite.com/meusite/6o-ano>. Acesso 

em 20 mai. 2020.  

DOEHNE, E.; PRICE, C. A. Stone conservation an overview of current research. Research in 

Conservation; 2.ed. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2010. Disponível em 

<https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/stone_cons_2n

d_edit.html>. Acesso em 15 jan. 2016.  

DORR, J. V. N. II. Physiographic, stratigraphic and structural development of the 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. 1969. U. S. Geological Survey Prof. Paper 641-

A, 110p. 

http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/471-instrucoes-tecnicas.html
https://www.bombeiros.com.br/imagens/manuais/manual-25.pdf
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/2010D08.pdf
https://marcocruzdageo.wixsite.com/meusite/6o-ano
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/stone_cons_2nd_edit.html
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/stone_cons_2nd_edit.html


290 

 

ENDO, I.; MACHADO, R.; GALBIATTI, H. F.; ROSSI, D. Q.; ZAPPAROLI, A. de C.; 

DELGADO, C. E. R.; CASTRO, P. de T. A.; OLIVEIRA, M. M. F. de. Estratigrafia e 

Evolução Estrutural do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. In: Castro P. de T. A., Endo I., 

Gandini A. L. (org.). Quadrilátero Ferrífero: avanços do conhecimento nos últimos 50 anos; 

2020. Belo Horizonte, 3i Editora, p.: 70 – 113. ISBN 9786599054280 

EXACTA. Catálogo técnico: Termopares, Termoresistências e Acessórios. São Paulo/SP: Ed. 

Exacta – Especialista em medição de temperatura, 2010. 71p.: il. Disponível para download 

no site: <www.exacta.ind.br>. Acesso em 30 jul. 2015. 

FAEND. Assessoria e Serviços Profissionais de END. Ensaios de Ultrassom (Apresentação 

Power Point). Disponível em: <https://www.faend.com.br/downloads>. Acesso em 20 fev. 

2017.  

FERIADÃO.com. Cidades históricas de Minas Gerais: Mapa de localização de Ouro Preto e 

de Mariana. Postado em 18 de outubro de 2007. Disponível em: 

<http://www.feriadao.com.br/especial.php3?cod=762>. Acesso em 30 jul. 2015.  

FERREIRA, A. F. & LAZARIN, H. A. Caracterização litoestrutural e geomorfológica da 

região do Pico do Itacolomi, Ouro Preto. Monografia de graduação, 54 p. Departamento de 

Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 1993. 

FONTANA, Luiz. Acervo fotográfico de Luiz Fontana (fotografou Ouro Preto entre 1923 e 

1948, período em que se tem datados seus negativos fotográficos). Disponível em: 

<https://ouropreto.mg.gov.br/luizfontana/>. Acesso em 29 ago. 2020. 

FRASCÁ, M.H.B.O.; QUITETE, E.B. Estudos diagnósticos de patologias em rochas de 

revestimento. In: CONGRESSO IBERAMERICANO DE PATOLOGÍA DE LAS 

CONSTRUCCIONES, 7., 1999, Montevideo. Memorias... Montevideo: Asiconpat/CIB. v.2, 

1999. p. 1367-1373.  

FRASCÁ, Maria H. B. O. Estudos experimentais de alteração acelerada em rochas graníticas 

para revestimento. 2003. 281p. Tese (Doutorado em...) – Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo. São Paulo/SP, 2003. 

http://www.exacta.ind.br/
https://www.faend.com.br/downloads
http://www.feriadao.com.br/especial.php3?cod=762
https://ouropreto.mg.gov.br/luizfontana/


291 

 

FRASCÁ, Maria H. B. O. Capítulo 2: Tipos de rochas ornamentais e características 

tecnológicas. In: Vidal, F. V.; Azevedo, H. C. A.; Castro, N. F. (eds.). Tecnologia de rochas 

ornamentais: pesquisa, lavra e beneficiamento. CETEM/MCTI, Rio de Janeiro/RJ, 2014. p.43 

– 97, cap. 2. 700p.: il. ISBN: 9878582610053. Disponível em: 

<http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1960>. Acesso em 11 set. 2015. 

GARCIA, M. J.; BEDANI, E. F. Elementos de Mineralogia e Petrologia. Universidade 

Guarulhos – LabGeo. Guarulhos/SP, 2011. 

GCN-NOTÍCIAS (on line). A descoberta do fogo mudou a vida do homem. Postado em 27 de 

junho de 2013. Site: GCN. net.br. Disponível em: 

<https://gcn.net.br/noticias/214996/criancas/2013/06/a-descoberta-do-fogo-mudou-a-vida-do-

homem>. Acesso em 20 mai. 2020. 

GÓMEZ-HERAS, M. et al. Calentamiento por láser: una técnica mínimamente invasiva para 

el estudio del calentamiento producido por el fuego en materiales pétreos de construcción. 

Materiales de Construcción, v. 58, p. 203-217, no 289-290, enero-junio/2008. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/1209644>. Acesso em 15 jan. 2014.  

GÓMEZ-HERAS, M. et al. Characterization of changes in matrix of sandstones affected by 

historical fires. 10th International Congress on…, p. 561-568, jan./2004. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/1209667/Characterization_of_changes_in_matrix_of_sandstones

_affected_by_historical_fires>. Acesso em: 11/12/2013.  

GÓMEZ-HERAS, M. et al. Fire damage of heritage building stones: methodological 

considerations on current research. COST Action C17: Built Heritage: Fire Loss to Historic 

Buildings: Proceedings – Part 2, Section 6. p. 64-68. International Workshop: Varna 

University, Bulgaria. 171p. 9-12 September 2004.  

GÓMEZ-HERAS, M. et al. Impacts of fire on stone-built heritage – An Overview. Journal of 

Architectural Conservation, v15, n.2, p. 47-58; July/2009. Disponível em: 

http://www.fireriskheritage.net/wp-

content/uploads/Journal_Architectural_Conservation_15_2_47-58.pdf.>. Acesso em 02 jul. 

2015.  

http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1960
https://gcn.net.br/noticias/214996/criancas/2013/06/a-descoberta-do-fogo-mudou-a-vida-do-homem
https://gcn.net.br/noticias/214996/criancas/2013/06/a-descoberta-do-fogo-mudou-a-vida-do-homem
https://www.academia.edu/1209644
https://www.academia.edu/1209667/Characterization_of_changes_in_matrix_of_sandstones_affected_by_historical_fires
https://www.academia.edu/1209667/Characterization_of_changes_in_matrix_of_sandstones_affected_by_historical_fires
http://www.fireriskheritage.net/wp-content/uploads/Journal_Architectural_Conservation_15_2_47-58.pdf.
http://www.fireriskheritage.net/wp-content/uploads/Journal_Architectural_Conservation_15_2_47-58.pdf.


292 

 

GOOGLE. Google Earth website. Localização das áreas de exploração/extração. Image © 

2016 CNES/Astrium. Digital Globe, 2016.  

GOUVEIA, A. M. Claret de. Análise de risco de incêndio em sítios históricos. Brasília: 

IPHAN/MONUMENTA, Caderno Técnico, n.5, 104p.: il. 2006. 

________. Introdução à engenharia de incêndio: para estudantes, arquitetos, engenheiros, 

administradores e bombeiros. Belo Horizonte: Ed. 3i, 230p.: il. 2017. 

GRACETTO, A. C.; HIOKA, Noboru e SANTIN Filho, Ourides. Combustão, chamas e teste 

de chama para cátions: proposta de experimento. Química Nova na Escola, n.23, maio/2006. 

Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a11.pdf>. Acesso em 12 jan.  2017. 

GRANDE INCÊNDIO DE LONDRES. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: 

Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_inc%C3%AAndio_de_Londres&oldid=5

9073450>. Acesso em: 17 ago. 2020.  

HAJPÁL, M. Changes in sandstones of historical monuments exposed to fire or high 

temperature. Fire Technology, n.38, p.373-382, 2002. Disponível em: 

http://link.springer.com/journal/10694/38/4/page/1. Acesso em: 07 mar. 2015.  

________. Fire Damaged Stone Structures in Historical Monuments. Laboratory Analyses of 

Changes in Natural Stones by Heat Effect. p. 164-173. Disponível em: 

<https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB18738.pdf>. Acesso em 24 ago. 2020.  

________. Heat effect by natural stones used by historical monuments. In: Proceedings // 11th 

International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. v.1, p.137-144; 15-20 

September 2008. ed. by Jadwiga W. Łukaszewicz, Piotr Niemcewicz. Torun, Poland. 2008. 

Disponível em: <https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP:CN077217689/Heat-Effect-by-

Natural-Stones-Used-by-Historical?cHash=70977d18ac0580280fc85cca11844d6d>. Acesso 

em 14 abr. 2015. 

HAJPÁL, M.; TÖRÖK, A. Petrophysical and Mineralogical Studies of Burnt sandstones. In: 

2nd Int. PhD Symposium in Civil Engineering, 1998. Technical University of Budapest, 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a11.pdf
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_inc%C3%AAndio_de_Londres&oldid=59073450
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_inc%C3%AAndio_de_Londres&oldid=59073450
http://link.springer.com/journal/10694/38/4/page/1
https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB18738.pdf
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP:CN077217689/Heat-Effect-by-Natural-Stones-Used-by-Historical?cHash=70977d18ac0580280fc85cca11844d6d
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP:CN077217689/Heat-Effect-by-Natural-Stones-Used-by-Historical?cHash=70977d18ac0580280fc85cca11844d6d


293 

 

Department of Engineering Geology. Budapest, Hungary, 1998. Disponível em: 

<http://fib.bme.hu/proceedings/hajpal.pdf>.Acesso em 12 abr. 2015. 

HOWIND, T. et al. Impact of heat exposure (fire damage) on the properties of sandstone. In: 

Science and Art: A Future for Stone: Proceedings of the 13th International Congress on the 

Deterioration and Conservation of Stone, Vol. 1, p. 641 (abstract). 6th to 10th September 2016, 

University of the West of Scotland, Paisley, 2016. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/40706045/myresearchspace.uws.ac.uk_Science_and_Art_A_Fut

ure_for_Stone?email_work_card=title>. Acesso em 04 jan. 2020. 

INFOTHERM. Software de Registro Infotherm: (versão 0.5.0/31). Manual de instalação e 

operação, 2014. il. 14p. Therma: Instrumentos de Medição Automação e Projetos Ltda. São 

Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.therma.com.br/catalogos.html>. Acesso em: 17 

ago. 2014. 

INFOTHERM. Software de Registro Infotherm (versão 5.3.1): Manual de instalação e 

operação (atualizado). ed. V.12.08.2019. São Paulo/SP: Ed. Therma instrumentos de medição 

automação e projetos ltda., 2019. 14p.: il. Disponível em: <https://therma.com.br/wp-

content/uploads/2020/06/manual-infotherm-v5-3-1-v-12-08.pdf>. Acesso em 17 ago. 2019. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Sítios 

históricos e conjuntos urbanos de monumentos nacionais: sudeste e sul. IPHAN/Projeto 

Monumenta, Brasília/DF, Caderno Técnico 4, v. 2, n.4, 392p., 2005. 

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (IEF). Parque Estadual do Itacolomi (on line). 

Portal meioambiente.mg. IEF, [s.d]. Disponível em: 

<http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/193-parque-estadual-do-itacolomi>. 

Acesso em 17 jun. 2016. 

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO). ISO 834-1:1999/AMD 2012 – 

Fire-resistance tests – Elements of building construction – Part 1: General requirements, 25p. 

– Amendment 1, 2p. First edition 2012-01, Reviewed and confirmed in 2015. 

Genève/Switzerland, 2012. 

http://fib.bme.hu/proceedings/hajpal.pdf
https://www.academia.edu/40706045/myresearchspace.uws.ac.uk_Science_and_Art_A_Future_for_Stone?email_work_card=title
https://www.academia.edu/40706045/myresearchspace.uws.ac.uk_Science_and_Art_A_Future_for_Stone?email_work_card=title
https://www.therma.com.br/catalogos.html
https://therma.com.br/wp-content/uploads/2020/06/manual-infotherm-v5-3-1-v-12-08.pdf
https://therma.com.br/wp-content/uploads/2020/06/manual-infotherm-v5-3-1-v-12-08.pdf
http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/193-parque-estadual-do-itacolomi


294 

 

________. ISO 8421-1:1987/Fire protection – Vocabulary – Part 1: General terms and 

phenomena of fire. 6p. Genève/Switzerland, 1987. 

JANVIER-BADOSA, S. et al. Application of colorimetry for the post-fire diagnosis of 

historical monuments. In: Science and Art: A Future for Stone: Proceedings of the 13th 

International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, p. 361 – 368, 6th to 

10th September 2016, University of the West of Scotland, Paisley, 2016. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/40706045/myresearchspace.uws.ac.uk_Science_and_Art_A_Fut

ure_for_Stone?email_work_card=title>. Acesso em 04 jan. 2020.  

JESUS, ARLETE S. C. S. de. Ensaios de resistência ao fogo de elementos de 

compartimentação. 2008. 139p. Dissertação (Mestrado...) – Departamento de Engenharial 

Civil da Universidade de Aveiro. Aveiro/Portugal, 2008.. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10773/2369> e <https://ria.ua.pt/handle/10773/2369>. Acesso em 25 

jan. 2013.  

LEINZ, Viktor & AMARAL, Sérgio Estanislau do. Geologia Geral. São Paulo: Ibep 

Nacional, 2003. 747p. ISBN: 9788504003543 

LIASCH, Jonas. Resgate aéreo dramático: o incêndio do Edifício Andraus. Cultura 

Aeronáutica (on line), São Paulo. Postado em 24 de janeiro de 2013. Disponível em:  

<http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/2013/01/resgate-aereo-dramatico-o-incendio-

do.html>. Acesso em 31 ago. 2020.  

LOMBARDI JÚNIOR, A. B.; ÁVILA, P. U. Termometria: conceitos e aplicações. 1ª ed. 2ª 

reimpressão. São Paulo/SP: Ed. Érica Ltda., 2013. 120p. ISBN 978-85-365-0284-7 

MARTINS, A. A. de S.; DAMASCENO, S.; SILAMI, F. Referências - Ouro Preto em Luiz 

Fontana. 1ª ed. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1988. 40p. CDU 77.03(815), 71(815.1). 

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Portaria nº 30, de 

17 de Julho de 2017. Aprova a Instrução Técnica Nº 35/2017, 2ª Edição. Segurança contra 

incêndio em edificações que compõe o patrimônio cultural. Diário Oficial Eletrônico Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 20 jul. 2017. Caderno 1: Diário do Executivo, ano 125, n. 135, p. 34. 

https://www.academia.edu/40706045/myresearchspace.uws.ac.uk_Science_and_Art_A_Future_for_Stone?email_work_card=title
https://www.academia.edu/40706045/myresearchspace.uws.ac.uk_Science_and_Art_A_Future_for_Stone?email_work_card=title
http://hdl.handle.net/10773/2369
https://ria.ua.pt/handle/10773/2369
https://www.estantevirtual.com.br/livros/viktor-leinz-sergio-estanislau-do-amaral
https://www.estantevirtual.com.br/editora/ibep-nacional
https://www.estantevirtual.com.br/editora/ibep-nacional
http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/2013/01/resgate-aereo-dramatico-o-incendio-do.html
http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/2013/01/resgate-aereo-dramatico-o-incendio-do.html


295 

 

Disponível em: <https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-10-03>. Último 

acesso em: 03 out. 2020.  

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Portaria nº 32, de 

02 de janeiro de 2018. Incorpora errata 02/2018 à IT 35/2017, e dá outras providências. Diário 

Oficial Eletrônico Minas Gerais, Belo Horizonte, 04 jan. 2018. Caderno 1: Diário do 

Executivo, ano 126, n. 02, p. 19. Disponível em: 

<https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-10-03>. Último acesso em: 03 

out. 2020. 

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Portaria nº 47, de 

23 abril 2020. Aprova a emenda nº 03/2020, que altera a IT 09 / 1ª Edição. Diário Oficial 

Eletrônico Minas Gerais, Belo Horizonte, 25 de abr. de 2020. Caderno 1: Diário do 

Executivo, ano 128, n. 87, p.8. Disponível em: 

<https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-10-03#>. Último acesso em: 03 

out. 2020. 

MINAS GERAIS. Lei n. 4495 de 14 de junho de 1967. Cria o Parque Estadual do Itacolomi, 

nos Municípios de Ouro Preto e Mariana, em terrenos devolutos do Estado de Minas Gerais. 

Minas Gerais: Diário do Executivo. Belo Horizonte, 15 jun. 1967. pág. 7.  

MOURA, L. C. R. et al. Estudo das morfologias de alteração presentes nas rochas das 

fachadas da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Geonomos, Ed. CPMTC – Centro de 

Pesquisa Professor Manoel Teixeira da Costa/Instituto de Geociências/UFMG, Belo 

Horizonte, 24(2), p. 64-68, 2016. Trabalho apresentado ao 1º Simpósio Brasileiro de 

Caracterização  e Conservação da Pedra, Congonhas/MG, 2016. 

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA914 – Code for fire protection of 

historic structures. 244p., 2015 Edition. Technical Committee on Cultural Resources, Quincy, 

MA/USA, 2015. ISBN: 978-145591106-6 (PDF). 

NELSON, S. A. X-Ray Crystallography: The Powder Method. Departamento de Ciências da 

Terra e do Ambiente; Ciências da Terra e do Ambiente 2110 - Mineralogia. Carregado em 09 

https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-10-03
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-10-03
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-10-03


296 

 

ago. 2010. Atualizado em 12 set. 2018. Tulane University, New Orleans, LA. Disponível em 

<https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/x-ray.htm>. Acesso em 12jun. 2019. 

NUGEO – Núcleo de Geotecnia. Geologia: Capítulo 8 – Propriedades das Rochas. 

Departamento de Transporte e Geotecnia, Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF). Juiz de Fora/MG, 2009. Disponível em 

<http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/Geologia-Cap8.pdf>. Acesso em 27 jun. 2017.  

O PARTENON DE ATENAS.jpg.(06 jul. 2020) In: WIKIMEDIA COMMONS, repositório 

livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:O_Partenon_de_Atenas.jpg&oldid=

431226728>. Acesso em 06  de jul. 2020. 

OLIVEIRA, M. R. de. Desenvolvimento do Incêndio. Revista Passadiço (on line), Centro de 

Adestramento Almirante Marques de Leão - CAAML, Marinha do Brasil; Niterói/RJ. p. 38-

39, 2009. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/caaml/?q=revista-passadico>. Acesso 

em: 21 mai. 2012.  

OMEGA ENGINEERING BRASIL. Manual de referência técnica de temperatura. 1a ed. 

Campinas/SP: Ed. Omega Engineering, Inc., 2014. 229p.  

ORLANDINI, Roberto. Andraus, Joelma, Renner e Andorinhas, coisas do passado?. Postado 

em 01 de fevereiro de 2013. ricardoorlandini.net – Informa e faz pensar, Porto Alegre, Edição 

n° 2391, 17 dez. 2018. Disponível em: 

<http://www.ricardoorlandini.net/comentarios/ver/40411/andraus_joelma_renner_e_andorinh

as_coisas_do_passado>. Acesso em 31 ago. 2019.  

OSTANELLO, M. C. P. et. al. Caracterização de Lugares de interesse Geológico e Trilhas 

Geoturísticas no Parque Estadual do Itacolomi – Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. 

UNESP, Geociências, v. 32, n.2, p.286-297. São Paulo, 2013. 

OZGUVEN, A.; OZCELIK, Y. Investigation of some property changes of natural building 

stones exposed to fire and high heat. Construction and Building Materials, n.38; p. 813–821, 

2013. Disponível em: <www.elsevier.com/locate/conbuildmat>. Acesso em: 01/03/2015.  

https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/x-ray.htm
http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/Geologia-Cap8.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:O_Partenon_de_Atenas.jpg&oldid=431226728
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:O_Partenon_de_Atenas.jpg&oldid=431226728
https://www.marinha.mil.br/caaml/?q=revista-passadico
http://www.ricardoorlandini.net/comentarios/ver/40411/andraus_joelma_renner_e_andorinhas_coisas_do_passado
http://www.ricardoorlandini.net/comentarios/ver/40411/andraus_joelma_renner_e_andorinhas_coisas_do_passado
http://www.elsevier.com/locate/conbuildmat


297 

 

PEREIRA, C. A.; LICCARDO, A.; SILVA, F. G. (org.) SOUZA. A. P.; BRANDÃO, M. C.; 

NUNES, D. R. (colab.). A Arte da Cantaria. 120p. : il. Belo Horizonte: Ed. C/Arte, 2007.  

PETROBRAS. Gás Liquefeito de Petróleo: Informações Técnicas. Assistência Técnica, 

versão dez/2019. 15p. Ed. Petrobras: Gerência de Desenvolvimento de Produtos – Cempes. 

2019. Disponível em: 

<http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/downloads/manual-tecnico-

gas-liquefeito-petrobras-assistencia-tecnica-petrobras.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2020.  

PETRUCCI, E.G. R. Materiais de Construção. Enciclopédia Técnica Universal Globo, 4a ed. 

Porto Alegre: Ed. Globo, 1979. 435p. 

PMM – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA: Site Oficial de Turismo. Idas Brasil, 

2015. Disponível em: <https://mariana.org.br/Historia/viagem/fatos-historicos>. Acesso em: 

10 mai. 2020. 

PMOP – PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO: Site Oficial de Turismo. Idas 

Brasil, 2015. Disponível em: <https://ouropreto.org.br/Historia/viagem/fatos-historicos>. 

Acesso em: 10 mai. 2020.  

PORTUGAL. Regimento de 17 de dezembro de 1548. Regimento que levou Tomé de Sousa 

governador do Brasil, Almeirim, 17 dez. 1548. Arquivo Histórico Ultramarino: AHU, 

códice 112, fls. 1-9. Lisboa/ Portugal. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5523820/mod_resource/content/1/2.%20Regimento

%20do%20Governo-Geral%20%28Tom%C3%A9%20de%20Sousa%29%2C%201548.pdf>. 

Acesso em 11 fev. 2017.  

PROCEQ. Operating Instructions: Ultrasonic Testing Instrument TICO. 2008 by Proceq AS. 

Schwerzenbach, 2008. Disponível em: 

<http://www.abmbv.nl/files/proceq_tico_user_manual_en.pdf>. Acesso em: 20/11/2015.  

PUMAPUNKU. Puma Punku Ruins Ancient Mystery. Postado por Nicholas em 16 de agosto 

de 2011. Site: ufo-contact.com. Disponível em: <http://www.ufo-contact.com/wp-

content/uploads/2011/08/Puma-Punku-Ruins-Ancient-Mystery.jpg>. Acesso em 04 abr. 2015.  

http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/downloads/manual-tecnico-gas-liquefeito-petrobras-assistencia-tecnica-petrobras.pdf
http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/downloads/manual-tecnico-gas-liquefeito-petrobras-assistencia-tecnica-petrobras.pdf
https://mariana.org.br/Historia/viagem/fatos-historicos
https://ouropreto.org.br/Historia/viagem/fatos-historicos
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5523820/mod_resource/content/1/2.%20Regimento%20do%20Governo-Geral%20%28Tom%C3%A9%20de%20Sousa%29%2C%201548.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5523820/mod_resource/content/1/2.%20Regimento%20do%20Governo-Geral%20%28Tom%C3%A9%20de%20Sousa%29%2C%201548.pdf
http://www.abmbv.nl/files/proceq_tico_user_manual_en.pdf


298 

 

QUEIROZ, M. G. S.; MACHADO, E. P. Ouro Preto – Minas Gerais: Imagens. Brasília/DF: 

IPHAN/Programa Monumenta, 2008. 72p. : il.; vol. 1. 22cm.  

________. Mariana – Minas Gerais: Imagens. Brasília/DF: IPHAN/Programa Monumenta, 

2008. 64p.: il.; vol. 2. 22cm. 

RUCHKYS, Úrsula de Azevedo. Patrimônio geológico e geoconservação no quadrilátero 

ferrífero, Minas Gerais: potencial para a criação de um geoparque da UNESCO. 2007. 211p. 

Tese (Doutorado em...) – Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 2007. 

RUCHKYS, U. A. et al. Quadrilátero Ferrífero (MG): proposta. In: Schobbenhaus, C.; Silva, 

C. R. (orgs.). Geoparques do Brasil/Propostas. CPRM, Rio de Janeiro, 2012. v. 1, cap. 7., p. 

183 – 219, 748p. il.: 28cm. Disponível em: <http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/1209>. 

Acesso em 25 jul. 2015.  

SAIANG, Christine. Influence of Heat on the Physical and Mechanical Properties of Selected 

Rock Types. 2011. 126p. Licentiate Thesis – Luleå University of Technology, Sweden. 

Printed by Universitetstryckeriet. Luleå, 2011.  ISSN: 1402-1757, ISBN 978-91-7439-375-0. 

Disponível em: <http://pure.ltu.se/portal/files/34401096/Christina_M_Saiang.pdf>. Acesso 

em: 04/10/2012.  

SAIANG, C.; MISKOVSKY, K. Effect of heat on the mechanical properties of selected rock 

types – a laboratory study. Harmonising Rock Engineering and the Environment – Qian & 

Zhou (eds)© 2012 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-80444. Disponível em: 

<http://pure.ltu.se/portal/files/34516753/Pages_from_FP_CH127.pdf>. Acesso em 13 set. 

2013.  

SEITO, A. I.; GILL, A. A.; PANNONI, F. D.; ONO, R.; SILVA, S. B.; DEL CARLO, U.; 

Silva, V. P. A segurança contra incêndio no Brasil. In.: Seito, A. I. (coord.). Fundamentos de 

fogo e incêndio, Parte IV; 2008. São Paulo/SP, Projeto Editora, p. 496. ISBN:978-85-61295-

00-4 

http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/1209
http://pure.ltu.se/portal/files/34401096/Christina_M_Saiang.pdf
http://pure.ltu.se/portal/files/34516753/Pages_from_FP_CH127.pdf


299 

 

SILVA, F. G. A construção da urbes. Arquivo Público Mineiro (APM). Sistema de Acesso 

Integrado do Arquivo Público Mineiro (SIAAPM). Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano 

XLV, Nº 2. jul./dez. 2009. Ed. APM. Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/construcaodaurbes_2009.pdf>. 

Acesso em 25 jun. 2012.  

SILVA, M. V. Chagas da; CRISPIM, A. B. Geografia: Geologia Geral. 1ª ed. Fortaleza: Ed. 

UECE, 2015. 140 p.: il.; 20,0cm x 25,5cm. ISBN: 978-85-7826-526-7 

SOKEI, C. R. O Ensaio por ultrassom (Notas de aula). Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho”: UNESP; Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira; Departamento de 

Engenharia Mecânica. Disponível em: <www.dem.feis.unesp.br/intranet/ce-

celso_ultrasom.doc>. Acesso em: 01 ago. 2020.  

STONEHENGE, WILTSHIRE. In: WIKIMEDIA COMMONS, repositório livre. Flórida: 

Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Stonehenge_front_half.jpg>. Acesso 

em: 16 jul. 2020.  

THERMA – INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS LTDA. 

Catálogo Técnico: Conversor de Sinal RS 485 / USB – modelo TH 9911A. São Paulo/SP: 

Therma, 2014. Disponível em: <https://www.therma.com.br/catalogos.html>. Acesso em: 10 

jun. 2014. 

THERMA. Conversor de Sinal RS 485 / USB – modelo TH 9911A. ed. Catálogo C120, 

04/16. São Paulo/SP: Ed. Therma - instrumentos de medição automação e projetos ltda. 2016. 

01p.: il. Disponível em: <https://www.therma.com.br/catalogos.html>. Acesso em 11 jun. 

2018. 

THERMA – INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS LTDA. 

Transmissores com Indicação Microprocessados – Manual de Operação. 4ª ed., março/2014. 

São Paulo/SP: Therma, 2014. Disponível em: <https://www.therma.com.br/catalogos.html>. 

Acesso em: 10 jun. 2014. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/construcaodaurbes_2009.pdf
http://www.dem.feis.unesp.br/intranet/ce-celso_ultrasom.doc
http://www.dem.feis.unesp.br/intranet/ce-celso_ultrasom.doc
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Stonehenge_front_half.jpg
https://www.therma.com.br/catalogos.html
https://www.therma.com.br/catalogos.html
https://www.therma.com.br/catalogos.html


300 

 

THERMA. Indicadores Universais Microprocessados – série C: Manual de Operação. São 

Paulo/SP: Ed. Therma - instrumentos de medição automação e projetos ltda. 4ª ed. 

Março/2014. 16p.: il. Disponível em: <https://www.therma.com.br/catalogos.html>. Acesso 

em 11 jun. 2018. 

TIEMPO DEL ARTE. El Arte a Través Del Tiempo: Períodos de la Historia del Arte – 

Prehistoria. (Menhir de Filitosa). Postado em 26 de outubro de 2014. Disponível em: 

<https://tiempodelarte.wordpress.com/2014/10/26/pre-historia-2/>. Acesso em 19 mai. 2020. 

TÖRÖK, Á.; HAJPÁL, M. Effect of Temperature Changes on the Mineralogy and Physical 

Properties of Sandstones. – A Laboratory Study. Restoration of Buildings and Monuments; 

Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege, v. 11, n. 4, p.1–8, 2005. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/240611398>. Acesso em 24 fev. 2015.  

TORQUATO, J. R. et al. Uso do Pundit na determinação de anomalias ultrassônicas em 

blocos rochosos. In.: 3° SIMPÓSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE, 2002, 

Recife. P. 20-23. 2002.  

TRÓPIA, Eduardo. Acervo Fotográfico: Incêndio do hotel Pilão em Ouro Preto. Fotografia – 

Fachada e ombreiras e vergas em cantaria de quartzito Itacolomi após incêndio.JPG, 1200 x 

1600, 386KB. Coleção particular, 2003. Acesso: <eduardotropia@gmail.com>.  

TRÓPIA, Eduardo. Acervo fotográfico: Incêndio do hotel Pilão em Ouro Preto. Fotografia – 

Ruínas do Hotel no dia seguinte ao incêndio.JPG, 1600 x 1200, 450KB. Coleção particular, 

2003. Acesso: <eduardotropia@gmail.com>.  

TRÓPIA, Eduardo. Acervo fotográfico: Incêndio do hotel Pilão em Ouro Preto. Fotografia – 

Hotel envolto em chamas e fumaça.JPG, 1600 x 1200, 242KB. Coleção particular, 2003. 

Acesso: <eduardotropia@gmail.com>.  

UFRGS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Rochas. Instituto de 

Geociências, Departamento de Mineralogia e Petrologia, Museu Luiz Englert: Portal das 

Rochas: Capítulo 1: Texto sobre as características das rochas. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/museumin/porsite.htm>. Acesso em: 27 ago. 2020. 

https://www.therma.com.br/catalogos.html
https://tiempodelarte.wordpress.com/2014/10/26/pre-historia-2/
https://www.researchgate.net/publication/240611398
https://www.ufrgs.br/museumin/porsite.htm


301 

 

VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura no Brasil: Sistemas construtivos. 5ª ed. Belo 

Horizonte: UFMG, 1979. 186p.: il. 22cm. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/38925822/Arquitetura_no_Brasil_Sistemas_Construtivos_Sylvio

_de_Vasconcellos_>. Acesso em 28 ago. 2020. 

VILLELA, Clarisse M. Artes e Ofícios: A cantaria mineira. Revista Vitruvius, Arquitextos, 

041.03, ano 4, out. de 2003.  ISSN 1809-6298. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.041/646>. Acesso em 10 abr. 2007. 

WALDHELM Neto, N. Quadrado do Fogo. Postado em 23 de julho de 2011. Site: Segurança 

do Trabalho.  Disponível em: <https://segurancadotrabalhonwn.com/quadrado-do-fogo/>. 

Acesso em 21 mai. 2020.  

WINGE, M. et. al.  Glossário Geológico Ilustrado. SIGEP – Comissão Brasileira dos Sítios 

Geológicos e Paleobiológicos: 2001 – 2020. Disponível em: 

<http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/quartzito.htm>. Acesso em 28 ago. 2018. 

YEHIA, Sherif; KASHWANI, Ghanim. Performance of structures exposed to extreme high 

temperature – An Overview. Open Journal of Civil Engineering (on line), Department of Civil 

Engineering, American University of Sharjah, Sharjah, UAE, Vol. 3, no 3, September 2013. 

p.154-161. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4236/ojce.2013.33018 Published Online 

September 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojce)>. Acesso em 20 jun. 2015.  

ZEFERINO, A.; MARTINS, J. G. Materiais de Construção I: Rochas naturais. 2010. Série: 

Materiais, 4a ed. 214p. Monografia. Repositório UFP – Universidade Fernando Pessoa, 

Porto/Portugal, 2010. 

ZHANG, Ping et al. Experimental study on thermal spalling of rock blocks exposed to fire. 

Bergmekanikk i Norden 2010 – Rock mechanics in the Nordic countries 2010. ed. / Charlie C. 

Li. Kongsberg, Norway, 9.-12. June 2010, 2010. p. 294-305. Disponível em 

<http://pure.ltu.se/portal/files/4940868/Corrected_NBG_formal_paper_PingZhang.pdf e 

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1008265/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em 13 set. 

2012 e 29 ago. 2020.  

https://www.academia.edu/38925822/Arquitetura_no_Brasil_Sistemas_Construtivos_Sylvio_de_Vasconcellos_
https://www.academia.edu/38925822/Arquitetura_no_Brasil_Sistemas_Construtivos_Sylvio_de_Vasconcellos_
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.041/646
https://segurancadotrabalhonwn.com/quadrado-do-fogo/
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/quartzito.htm
http://dx.doi.org/10.4236/ojce.2013.33018%20Published%20Online%20September%202013%20(http:/www.scirp.org/journal/ojce)
http://dx.doi.org/10.4236/ojce.2013.33018%20Published%20Online%20September%202013%20(http:/www.scirp.org/journal/ojce)
http://pure.ltu.se/portal/files/4940868/Corrected_NBG_formal_paper_PingZhang.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1008265/FULLTEXT01.pdf


302 

 

97NEWS. Paramirim conta com um dos monumentos mais raros do planeta, a Pedra de 

Santana (on line). Site: 97news: o seu portal de notícias. Paramirim/BA. Postado em 30 de 

abril de 2019. Disponível em: <https://www.97news.com.br/noticias/imprimir/19661-

2019/04/30/paramirim-conta-com-um-dos-monumentos-mais-raros-do-planeta-a-pedra-de-

santana>. Acesso em 01 set. 2020. 

 

https://www.97news.com.br/noticias/imprimir/19661-2019/04/30/paramirim-conta-com-um-dos-monumentos-mais-raros-do-planeta-a-pedra-de-santana
https://www.97news.com.br/noticias/imprimir/19661-2019/04/30/paramirim-conta-com-um-dos-monumentos-mais-raros-do-planeta-a-pedra-de-santana
https://www.97news.com.br/noticias/imprimir/19661-2019/04/30/paramirim-conta-com-um-dos-monumentos-mais-raros-do-planeta-a-pedra-de-santana



