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Aula Prática no 1: Elementos Maiores – O efeito da soma constante e introdução ao uso 
do Petrograph. 

 

 
1- Reconhecendo o Petrograph 

Petrograph é um programa desenvolvido por Maurizio Petrelli e procura atender boa 
parte das necessidades de cálculos e diagramas utilizados na petrologia de rochas ígneas. 
O programa de pode ser baixado de http://accounts.unipg.it/~maurip/SOFTWARE.htm, 
escolhendo o link: “click to download de latest version of Petrograph (2beta)” ou  
digitando: http://accounts.unipg.it/~maurip/Data/PetroGraph2beta.msi. A publicação 
original do programa é:  

 
O programa PetroGraph2beta.msi, descompacta no HD do computador o programa 

petrograph.exe, legend.txt, res.txt e tutorial.pdf. Além disso, cria as pastas: Data, 

Examples, Icon, Symbol e Tutorial. 

Portanto, antes de instalar o programa no HD, escolha uma pasta para fazer isso. Caso 

contrário ele usará a raiz do HD. 

Antes de fazer rodar o programa, alguns ajustes no computador são necessários. É 

necessário definir o separador decimal utilizado pelo Windows e Excel como sendo o 

ponto. 

No Windows 7 e Office 2010, é assim: 
a- Vá para o painel de controle, 

b- Escolha “Região e Idioma” 

c- Aí, “Configurações Adicionais” 

d- Deverá abrir a página de “Personalizar Formato” 

e- Em Símbolo Decimal escolha “.” 

http://accounts.unipg.it/~maurip/SOFTWARE.htm
http://accounts.unipg.it/~maurip/Data/PetroGraph2beta.msi


f- Em “Agrupamento de Dígitos” escolha “,”. 

g- Clique depois em “OK” 

O Petrograph usa o Excel como arquivo de entrada e saída de dados e, portanto, é 
necessário ajustá-lo também. 
No Excel 2010: 

a- Clique na aba arquivo, 

b- Opções 

c- Avançado 

- Em Opções de Edição, clique em “usar separadores de sistema” ou em: 

1- Definir o separador decimal; escolha o ponto 

2- Definir o separador de milhar; escolha a virgula. 

3- Clique em “OK. 

Agora o programa está pronto para rodar. 
Clique no ícone do Petrograph criado na sua área de trabalho, ou em “Todos os 
Programas” e em “Petrograph”. 
Para testar, clique na aba “file”, depois em “import” e em “file Excel (xls). Procure a pasta 
“Exemples” do Petrograph e escolha o arquivo “GEDE2001.xls”e clique em abrir. Se tudo 
estiver certo, uma janela escrito “importing file” deverá aparecer, mostrando o 
andamento do processo. Ao final o arquivo será exibido na tela. Salve o arquivo em 
formato do Petrograph que é “.peg”. Para isso vá em “File”, “Save“, data file (.peg)”. 
Observe a estrutura do arquivo. As amostras dispostas em linhas e os óxidos, elementos 
químicos, símbolos e outros parâmetros nas colunas.  
Observe que na 1ª coluna aparece o nome-número da amostra. Esta coluna é a única que 
aceita letras.  
A 2ª coluna mostra um número que corresponde aos símbolos. Para vê-los, clique na aba 
“Windows” e depois em “Symbol Color Managment”. 
O Petrograph aceita mudar a cor dos símbolos. Para isso clique no símbolo desejado. 
Aparecerá uma janela com a cor do símbolo e seu número. Clique “click to change color”e 
em uma nova janela aparecera a paleta de cores. Escolha a preferida e dê um OK.  Essa 
mudança também poderá ser feita quando se clica no penúltimo ícone da barra de 
ferramentas.”symbol color management”. 
A última coluna do arquivo antes de começar a listagem dos dados químicos é a coluna 
“Plot”. Onde 1= plotar e 0= não plotar. 
Pode-se ainda definir o número de casas decimais de elementos, óxidos e isótopos: vá 
para “Windows”, clique em “options”. 
Uma das facilidades desses programas é a obtenção de diagramas de classificação e 
nomenclatura das rochas. Na barra de ferramentas “Classification Diagrams”, escolha 
“General Classification” e depois, “binary” e “[TAS Alkalies-Silica] volcanic after Le Bas et 
al. (1986). Copie o diagrama, clicando com o botão direito do mouse sobre a figura e 
depois em “copy graph”. Vá para o word e cole a figura com (CTRL+V) no espaço abaixo. 
Existe uma segunda possibilidade de salvar o diagrama com extensão .wmf e depois, 
inserir a figura com os recursos do word. Em ambos os casos é necessário “educar” o 
diagrama, para que ele fique no lugar desejado. Depois de colar a figura, no word, clique 
com o botão direito do mouse sobre  a figura e vá para “tamanho e posição”, depois 



disposição do texto e, por fim, clique na opção na frente do texto. Arraste e deforme a 
figura para que ela fique com o tamanho desejado. 
No Petrograph, faça agora um diagrama de classificação ternário A-F-M, da seguinte 
maneira: na barra de ferramentas “Classification Diagrams”, escolha “General 
Classification” e depois, “triangular”, AFM- after Irvine & Baragar (1971). 
Cole as figuras no espaço abaixo. 
 
 
 
 
 
 
O Petrograph oferece algumas outras possibilidades de cálculos para variáveis 
geoquímicas. Para isso, na barra de ferramentas, entre em “binary plots” e depois em 
“Operations”. Como exemplo, peça para ele inserir o Índice de Solidificação (SI). Clique 
em “OK”. (Obs: alguns desses cálculos ele não faz, como por exemplo o Mg#). Insira 
também o índice de Larsen . Observe que esses índices aparecem na janela de X e de Y. 
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Agora faça os diagramas binários de SI x MgO e LI x SiO2. Para isso vá, na barra de 
ferramentas para “new bnary plot” e escolha no 1º caso X como sendo o índice de 
Solidificção e Y como MgO. Copie e cole os diagramas no espaço abaixo.  
  



2- O efeito da soma constante. 
 
São dadas as composições químicas de elementos maiores e menores de uma 
determinada rocha, considerada como a mais primitiva e cuja composição admite-se- 
como sendo a de um líquido magmático parental (Rp). 

Simular um processo de cristalização fracionada de um conjunto de  minerais 
cristalizados independentemente e em etapas sucessivas conforme tabela abaixo: 
 
Olivina: etapas de 10, 30 e 50% 
Augita: etapas de 10, 30 e 50%. 
Plagioclásio: etapas de 10, 15 e 20% e 
Magnetita: etapas de 3, 5 e 7%. 
 

Feito os cálculos lançar os resultados em diagramas de variação empregando o 
MgO como índice de evolução magmática (eixo das abcissas) versus SiO2, TiO2, Al2O3, 
FeOt, CaO, Na2O, K2O e P2O5 (eixo das ordenadas). Uma os pontos com uma reta e 
assinale com uma seta o sentido de evolução magmática para cada mineral cristalizado. 

Construa também: 
a- Diagrama A-F-M 
b- Um diagrama de classificação álcalis x sílica 
c- Comente os resultados obtidos nos diferentes diagramas construídos. 

 
Tabela de dados 

 
 Rp Olivina Augita Plagiocl. Magnet. 
SiO2 46,40 39,57 50,91 50,65 0,24 
TiO2 2,00 0,05 1,40 0,00 27,64 
Al2O3 8,80 0,05 2,20 30,71 1,52 
FeOt 12,05 18,97 12,26 1,27 69,43 
MnO 0,20 0,25 0,43 0,00 0,68 
MgO 20,80 41,46 14,57 0,00 0,49 
CaO 7,40 0,27 17,83 13,98 0,00 
Na2O 1,60 0,03 0,14 3,20 0,00 
K2O 0,30 0,02 0,00 0,20 0,00 
P2O5 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Soma 99,75 100,67 99,74 100,01 100,00 

 
Ex. Cristalização de 10% de olivina. Veja que R1 foi obtido para cada óxido, da seguinte 
maneira: SiO2: R1= 46,40-(39,57x0,01)= 42,44%. R1f.= R1 normalizado a 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rp Olivina R1 R1f 
SiO2 46,40 39,57 42,44 47,33 
TiO2 2,00 0,05 2,00 2,22 
Al2O3 8,80 0,05 8,80 9,81 
FeOt 12,05 18,97 10,15 11,32 
MnO 0,20 0,25 0,18 0,20 
MgO 20,80 41,46 16,65 18,57 
CaO 7,40 0,27 7,37 8,22 
Na2O 1,60 0,03 1,60 1,78 
K2O 0,30 0,02 0,30 0,33 
P2O5 0,20 0,00 0,20 0,22 
Soma 99,75 100,67 89,68 100,00 

 
 

Recomenda-se utilizar o Excel para os cálculos de cristalização fracionada e o Petrograph  
para a construção dos diagramas. 


