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O presente trabalho se propõe a mostrar a importância da 
caracterização tecnológica das rochas ornamentais desde a pesquisa mineral, 
passando pela lavra e beneficiamento até suas aplicações, onde não só estão 
interessados os pesquisadores e produtores desses materiais, mas também os 
arquitetos e engenheiros projetistas, que na maioria das vezes não conhecem as 
carateristicas tecnológicas das rochas com as quais estão trabalhando e, 
consequentemente, sua durabilidade e performance ao longo do tempo. 

Inúmeros investimentos em edificações têm sido prejudicados pela 
aplicação de rochas ornamentais como revestimento sem o conhecimento prévio 
das características intrínsecas que esses materiais possuem e também daquelas 
induzidas pelo próprio processo industriaL 

As rochas utilizadas para fms ornamentais são submetidas as mais 
variadas solicitações, que podem ocorrer tanto na fase de extração como durante 
o beneficiamento e após a aplicação das mesmas. 

A caracterização tecnológica deve ser realizada logo na etapa da 
pesquisa mineral e nessa fase já se deve ter conhecimento da aplicação para a 
qual os produtos obtidos servirão como pedra de revestimento em edificações. 

Os principais ensaios realizados pelos diversos países participantes 
da produção e comercialização de rochas ornamentais, através de procedimentos 
padronizados por órgãos normalizadores, constando como itens obrigatórios para 
balizar os campos de aplicação desses materiais são: Petrografia, Índic.es Físicos, 
Desgaste Amsler, Resistência à Compressão UniaxiaL Resistência à Flexão, 
Coeficiente de Dilatação Térm.jca Linear, Resistência ao Impacto, Congelamento 
e Degêlo e Alterabilidade . 

Baseado no exposto e dada a importância desses materiais propõe
se que sejam realizados estudos das carateristicas tecnológicas da rocha a ser 
utilizada principalmente na construção civil, pois além de indicativos de sua 
aplicabilidade tal procedimento sugere, ainda, cuidados a serem tomados para sua 
manutenção. 
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INTRODUÇÃO 

As rochas ornamentais vem afú,gindo nos últimos anos valores cada vez 
mais atraentes, equiparando-se e superando em alguns casos a competitividade 
com outros minerais industriais., o que despertou a atenção dos produtores deste 
setor a investirem no segmento de lavra e beneficiamento . No entanto o atual 
estágio de desenvolvimento do setor produtivo dos granitos apresenta 
deficiências tecnológicas se comparando aos mármores e dessa forma pouco 
favoráveis a uma lavra e beneficiamento de baixo custo. 

A caracterização tecnológica desses materiais deve ser realizada logo na 
etapa da pesquisa mineral e nessa fase já se deve ter conhecimento do tipo de 
aplicação para o qual os produtos obtidos servirão como pedra de revestimento 
em edificações. 

Muitos insucessos tem ocorrido com as rochas ornamentais devido a falta 
de conhecimento das características naturais que o material traz como também 
daquelas induzidas pelos métodos de lavras e processos de beneficiamento e que 
podem provocar alterações. 

O conhecimento das propriedades fisicas, fisico-mecânicas e das 
características químico-mineralógicas das rochas usadas como pedras de 
revestimento são fatores econômicos que influenciam na formação de preço de -
mercado, além da estética e beleza do material. 

Conhecendo-se as condições ambientais as quais os revestimentos estarão 
sujeitos e efetuando-se uma análise das características dos materiais disponíveis, 
pode-se reunir valiosos subsídios para a seleção daqueles que melhor se adequem 
aos requisitos do projeto pretendido. 

As características tecnológicas das rochas, bem como a previsão do seu 
desempenho em serviço, são obtidos através de análises e ensaios executados. 
segundo procedimentos rigorosos, normalizados por entidades nacionais e 
internacionais , dentre outras: Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, American Society for Testing and Material - ASTM, Deustches Sustituf 
for Norming - DIN, Association Français de Normalisation - AFNOR., Ente 
Nacionalle Italiano de Unificazione -UNI. 

Dessa forma verifica-se a importância da questão tecnológica embutida 
nas atividades de produção das rochas ornamentais, desde a pesquisa, passando 
pela lavra e beneficiamento até a fixação do revestimento, onde não só estão 
interessados os pesquisadores e produtores de rochas ornamentais, mas também 
os Arquitetos e Engenheiros projetistas, que na maioria das vezes não conhecem 
as características tecnológicas dos materiais com os quais estão trabalhando e 
consequentemente sua duarabilidade e performance ao longo do tempo. 

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

A caracterização tecnológica das rochas para fins ornamentais pode ser 
determinada através da execução de ensaios onde são conhecidas as 
peculiaridades dessas rochas. Para que se possa classificar um determinado tipo 
de rocha como ornamental deve-se considerar a tenacidade, a resistência 
mecânica, o grau de polimento, além da forma e dimensão dos blocos que podem 
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ser extraídos e, principalmente, a viabilidade de lavra. Dessa forma, todo 
materiallapídeo empregado no setor da construção, como pedra ornamental deve 
possuir certas características técnicas que permitam sua aplicação. Tais 
características são índices determinados em laboratórios através de ensaios 
específicos que, quando executados, orientam o uso principal da rocha. As 
propriedades mecânicas são imprescindíveis para o emprego da rocha em geral, 
incluindo as que influenciam na lavra e na utilização do produto acabado. Assi.m. 
a necessidade de se dispor de uma caracterização tisico-mecânica precisa das 
rochas omamentaís é condíção essencial, pois embora tenha surgido no passado, 
na Itália , desponta hoje como fator preponderante para atender as exigências 
técnicas ligadas as grandes obras realizadas nos principaís mercados de produtos 
acabados (Estados Unidos , AJemanha, Japão, etc. ). 

Tendo em vista minimizar os problemas decorrentes da falta de 
conhecimento do comportamento das rochas utilizadas para fins omamentaís, 
face as ações tisico-químicas e mecânicas díante das solicitações consequentes, 
ensaíos de caracterização tecnológica vêm sendo executados pelos diversos 
países envolvidos na produção e comercialização desses materiaís lapídeos, 
através de procedimentos padronizados por orgãos normalizadores destacando-se 
entre os quais: Arnerican Society for Testing and Material - ASTM, Deustches 
lnstitut fur Normung - DIN, Association Françaís du Normalisation - AFNOR e 
Ente Nacionalle Italiano de Unificazion - UNI, Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, Associación Espai'lola de Normalización y Certificación -
AENOR, conforme apresentado na Tabela l. 

TABELA 1 
NORc'\tAS TÉCNICAS PARA CARACTERIZAÇÃO 

DE ROCHAS ORc~AMENTAIS 
E~ SAIO ASTM DlN AFNOR UNI NBR 
Anáhse Petrográfica C-295 X B-0301 9724/1 12768 
lndJces f isicos C-97 52102 B-10503 9724/2 12766 

52103 B-10504 
R.es•stênc1.1 á Flexão C-99 52112 B-10510 9724/5 12763 

C-880 
Res1stêi1C1a ao Impacto de C-170 X X X 12764 

Corpo Duro 
Resistência à Compressão D-2938 52105 B-10509 9724/4 12767 

C-170 
Coeficiente de Dilatação E-228 X X X 12765 
Térmica Lmear 
Congelamento e Degelo X 52104 B-10513 X 12769 
ConJugado à Compressão 
Desgaste Amsler C-241 52108 B-10518 2232 6481 

Módulo de D-3148 X X 2234 X 
Deformabihdade Estát1ca 

Micro Dureza Knoop X X X 9724/6 X 

Fonte: Fundação Nucleo de Tecnol<>g13lndustnal- NUTEC 

UNE 
X 

22.182 

22 .186 

22 .189 

22.185 

X 

X 

23.183 
X 

22 .188 

Legenda: ASTM - americana, DIN-alemã, AFNOR - francesa , UNI - italiana, NBR -
brasileira, UNE- espanhola, X- não localizada . 
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A análise petrográfica é realizada através de exame macroscópico e/ou 
microscópico o qual permite identificar a natureza ou tipo de rocha, os minerais 
presentes e suas interrelações, o grau de alteração, o estado microfissural dos 
cristais, sua granulação e textura, além de outras características que podem 
influenciar na durabilidade da rocha. 

Através deste ensaio é possível se fazer uma reconstituição histórica da 
rocha, onde se inclui informações desde as condições fisico-químicas atuantes na 
época de sua formação até a identificação de eventos geológicos (tectônicos, 
hidrotermais, metassomáticos, intempéricos) pelos quais ela foi afetada ao longo 
de sua existência. 

Os índices físicos representam a densidade (ou massa específica), a 
porosidade e a absorção d'água. O conhecimento da massa específica auxilia na 
quantificação da massa do material. A porosidade representa percentualmente o 
volume de vazio contidos na amostra. A absorção d'água indica uma relação 
percentual entre os pesos da amostra e da água nela contida. Sabe-se que há uma 
grande interdependência entre os índices fisicos, pois um dado tipo petrográfico 
será mais denso se sua porosidade for menor e, consequentemente, terá sua 
capacidade de absorção d'água menor. 

Esses parâmetros, por sua vez, influenciam de forma diferenciada nas 
propriedades fisico-mecânicas das rochas. Assim, se um determinado tipo 
petrográfico apresenta densidade elevada pode-se deduzir que também 
apresentará alta resistência mecânica. Por outro lado, um elevado índice de 
porosidade implicará em baixas resistências mecânicas e alta absorção o que 
conduz à expectativa de uma baixa durabilidade. 

O ensaio de flexão tem como objetivo determinar a tensão que provoca a 
ruptura da rocha quando submetida a esforços conjuntos de compressão e tração . 
Esse é um dos ensaios mais importantes e necessários para revestimentos 
externos de fachadas com rochas ornamentais, especialmente rochas graníticas. O 
granito é duro e pouco flexível e quando atinge sua capacidade máxima de carga, 
ele se rompe rapidamente sem aviso. Rochas de origens graníticas com 
granulações maiores apresentam uma tendência a uma flexão menor do que as 
rochas de granulação mais fma. 

O ensaio de resistência ao impacto de corpo duro possibilita a obtenção 
de informações relativas ao grau de tenacidade de um material rochoso e 
conseqüentemente sua capacidade de suportar ações mecânicas instantâneas. 
Essa propriedade está relacionada com o arranjo dos minerais e a estrutura da 
rocha. Os valores obtidos a partir do ensaio são importantes para o 
dimensionamento de revestimentos de pisos e de paredes. A medida da 
tenacidade é normalmente obtida pelo impacto de uma esfera de aço de I kg que 
em queda quase livre, partindo de alturas sucessivamente maiores, seja capaz de 
romper uma placa de tamanho normalizado. 

A resistência à compressão uniaxíal visa àeterminar a capacidade de uma 
rocha em suportar forças compressivas. Tal medida é representada pela tensão 
capaz de provocar a ruptura da rocha sendo, portanto, importante para cálculos 
geotécnicos de dimensionamento. As placas àe rocha, quando colocadas num 
revestimento, raramente sofrem solicitações de compressão. Apesar desse ensaio 
ser solicitado mais freqüentemente para avaliação da resistência dos materiais 
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sobre os quais vão atuar corpos verticais este, constitui um índice valioso da 
qualidade das pedras de revestimento. Elevados valores de resistência à 
compressão implica de uma maneira geral em baixa porosidade e alto índice de 
flexão, etc.. A resistência à compressão é também influenciada pela estrutura, 
granulometria, estado de alteração e microfissural da rocha. Assim, a resistência 
na direção perpendicular à estrutura é, em geral, maior que na direção paralela e 
sensivelmente maior do que na direção inclinada. Para um mesmo tipo 
petrográfico quanto menor a sua granulação maior será a resistência que ele 
oferece a esforços dessa natureza. 

O ensaio de dilatação térmica linear está fundamentado na variação de 
volume da rocha quando submetida a variações de temperatura, podendo dilatar 
ou contrair. Essa dilatação/contração embora se manifeste de forma 
tridimensional, é medida de modo linear e expressa na forma de um coeficiente. 

Esse ensaio é muito importante, especialmente quando se trata de 
materiais a serem utilizados em revestimentos exteriores e interiores, uma vez 
que se houver subdimensionamento das juntas de dilatação poderá ocorrer 
deslocamento ou deformação das mesmas. 

O conhecimento do índice referente a dilatação/contração, além de 
influenciar no comportamento das placas usadas num revestimento, é útil no 
processo de flamagem quando se obtém acabamentos com superficies ásperas. 

O ensaio de congelamento e degelo tem sua influência maior nas regiões 
onde as varições das temperaturas diurnas são elevadas. No Braisil, como esse 
fenômeno se restringe a algumas regiões, a simulação do mesmo é realizada com 
o intuito de se fazer uma caracterização tecnológica mais completa dos materiais 
rochosos, especialmente daqueles destinados a exportação. 

O congelamento da água retida nos poros, vazios e fissuras das rochas 
desencadeia tensões que produzem o seu enfraquecimento progressivo. 
resultando numa diminuição de sua resistência ou até mesmo numa completa 
degradação dos seus constituintes minerais. 

A realização do ensaio é feita mediante a preparação de dois grupos de 
corpos-de-prova com dimensões especificadas para o ensaio de compressão. Um 
dos grupos é submetido ao congelamento (:;; I 7 °C) e degelo (temperatura 
ambiente) que é executado em 25 ciclos e em seguida submetidos ao ensaio de 
compressão_ No segundo grupo é feito, também, o ensaio de compressão, para 
que se possa avaliar, por comparação entre os resultados, a susceptibilidade da 
pedra ao enfraquecimento sob a ação desse fenômeno. 

O desgaste amsler é um ensaio típico do fenômeno de abrasão que simula 
o que ocorre em ambientes de revestimentos de pisos com rochas ornamentais. A 
resistência que uma rocha oferece ao desgaste está intimamente associada a 
dureza de seus constituintes minerais e a sua compacidade. As rochas formadas 
por minerais de baixa dureza, são inadequadas para revestimentos de áreas em 
que o trânsito de pedestres é elevado, como pisos de hall degraus de escadarias, 
uma vez que poderá ocorrer considerável desgaste. Por outro lado, as rochas 
constituidas essencialmente por minerais silicatados ou quartzosas, são menos 
desgastas quando submetidas a solicitações desse tipo. O ensaio é realizado numa 
máquina denominada Amsler, a qual contém uma pista circular de aço, cujo 
percurso abrasivo é de I metro. Nessa pista são colocados 2 corpos de prova sob 
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pressão, os quais são submetidos ao desgaste sob a ação de areia quarzosa. O 
valor obtido é calculado pela média de redução de altura dos corpos-de-prova, 
após percurso de 1000 m na pista. 

O ensaio de deformabilidade estática mede a capacidade de uma rocha 
em se deformar mediante esforços estáticos e compressivos, voltando a recuperar 
o seu estado original quando as forças deixam de atuar. Solicitações dessa 
natureza são mais comuns para os materiais rochosos que assumem funções 
estruturais como colunas e/ou pilares. Contudo, esses valores são muito úteis para 
que se possa avaliar a qualidade da rocha, pois baixos resultados sugerem baixa 
porosidade, alta resistência mecânica e baixo grau de alteração. O módulo de 
deformabilidade estático é obtido através da compressão uniaxial, onde se 
submete corpos-de-prova a cerca de 50 a 75% da tensão que provocaria a ruptura 
dos mesmos, enquanto é realizada a medida de suas deformidades através de 
instrumentos apropriados. A relação entre as tensões e as deformações expressa o 
módulo de deformabilidade. 

O ensaio de mícrodureza pelo método Knoop é recente e, praticamente. 
adequado para análises superficiais de diversos materiais, além do mármore e 
granito. O teste é baseado sobre a detenninação de uma série de 20 - 40 marcas. 
produzidas pela penetração de um diamante que possui forma piramidal tendo 
por base um losango cujas diagonais estão entre si na relação de l para 7 e cujos 
ângulos entre as amostras são 172° e 130°. A marca se apresenta romboidal e a 
microdureza knoop HK é expressa em Mpa. 

A Tabela 2 iluStra os principais ensaios recomendados de acordo com o 
tipo de uso dos materiais, inclusive nas atividades de lavra e beneficiamento, que 
além desses ensaios existem outros específicos aos métodos de lavra e processos 
de beneficiamento. Dentre os métodos de tecnologia avançada de lavra, pode se 
destacar os que empregam elementos diamantados e jato d'água de alta pressão, 
que têm permitido: melhor qualidade fmal do produto, melhor geometria no 
talho, maior rapidez e menor intensidade do nível de ruído, vibração e poeira em 
relação a outros métodos utilizados, além de elevados níveis de produtividade. 
Atualmente, o fio diamantado representa a solução consagrada para as rochas 
carbonatadas (mármores). Por outro lado, para as rochas silicatadas (granitos) o 
mesmo não ocorre tão facilmente, sem estudos prévios de caracterização, devido, 
principalmente, ao alto grau de abrasividade I dureza desses tipos de materiais, 
visando a competitividade econômíca em relação às tecnologias tradicionais. 

A alterabilidade é, talvez, o parâmetro mais importante para a 
qualificação da rocha na sua utilização como material para fins ornamentais. 
Algumas rochas quando aplicadas em revestimentos, principalmente os externos, 
podem sofrer alterações de cor, apresentar manchas, desplacamentos e/ou 
materiais pulvéreos em sua superficie. A determinação desse paramêtro é 
realizada utilizando-se alguns métodos que tentam simular as maiores 
solicitações a que essas rochas serão submetidas. Dentre esses métodos podem 
ser citados: ciclagem artificial, resistência ao ataque químico por produto de 
limpeza, resistência à alteração em extratores Soxhlet, os quais vem sendo 
realizados, no Brasil, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT muito 
embora ainda não se encontrem normalizados. 
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TABELA 2- ENSAIOS RECOMENI>ADOS PARA CARACTERIZAÇÃO OE MÁRMORES 

E GRANITOS ORNAMENTAIS 

-·~ ----- -··-

Ensaios .-\nãlise indi().'$ R~iSI.:·u4.:ia J.h:su.t.!n~.. .. R~:Joi..a .... l ... .., • k .. ·..::-a:-it .. 'ut.a.. "l•...tutv d.: l>d:.ta~r-ãu 

Usos Par'OgJif.ca fisii.Xl$ ao l.Xsg~~it-.: J.o fnip.tUu Compu.~~· 4 Fl.,;~âu lkh.HI'r'~tluhJa..J..: Te.mlca. AhtrabLiid.hk 

a) tiOHl\t.ll ·~S.dll\.'0 I ini!.ar 

E)dn>çio X X X X 

ll<ndici>moo~o X X X X X .'\ X X X Revestimento ,_,____ ·-- . --------

El<l""'o X X X .'\ X 
Rtv~is'DI.!I'ItO ·--- - ' 

lnt.:mo X X X X X X 
0\ 

Piso< X X X X X X X X X t'-

Colunase 
Pilares X X X ·--- .'> X X X 

P<deslais X X X X X 
TaJq>OCdeMesas 
e Baloõeo X X X X X :1. X X X 

l'iaa X X X X X X X X X 

Soleiras X X X X X X X X X 

Es.::uburas X X X X 
Cilindro& patO 

lnrustria de 
P .... I.Al.......,., 
«<:. X X X X X X X X X 
Meoas e Aparelhoo 
de~ X X X X X X X X X 

(a) Índices Físicos: massa específica aparente, porosidade aa•arente e absorçio de. ág.;;.: 

FONTE: Catálogo de rocbas omamen.tais do estado do Esa•íríto Santo. 



A Comunidade Econômica Européia sentiu a necessidade da unificação de 
nonnas para as rochas ornamentais com o objetivo de facilitar a comercialização 
de tais produtos. Neste sentido foi criado o Comitê Europeu de Nonnalização -
CEN, que preparou e submeteu à apreciação do Conselho Técnico um programa 
nonnativo no domínio da construção e obras públicas, que irá brevemente ser 
divulgado. Tão logo esse documento seja aprovado, os resultados serão 
apreciados pelo Comitê Internacional que através de uma avaliação comparativa 
com novas normas adotadas em outros países deverá chegar a um consenso geral 
e, posterionnente, elaborar um documento final de aceitação internacional. Os 
resultados de ensaios regidos por essas nonnas visam fornecer elementos que 
permitam a condução de especificações menos empíricas e, consequentemente, 
mais eficazes, seguras e econômicas, evitando insatisfações por parte dos 
consumidores, bem como a repercussão negativa das empresas projeristas e 
fornecedora desses materiaís. A Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT tem envidado esforços neste sentido, tanto que aprovou através do Comitê 
Brasileiro da Construção Civil - COBRACON normas técnicas registradas no 
Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial -
INMETRO, válidas a partir de 23/12/92. Os principaís ensaios adotados no Brasil 
para a qualificação das rochas ornamentais direcionados ao mercado interno ou 
externo são: petrografia, índices físicos ( massa específica, porosidade e absorção 
d'água ), dilatação térmica linear, desgaste abrasivo, impacto de corpo duro. 
resistência à flexão ( módulo de ruptura ), resistência à compressão uniaxiaL 
congelamento e degelo conjugado à compressão. ( Tabela I ) Podem ser 
acrescentados, ainda, os ensaíos de flexão por quatro pontos ( ASTM C - 880 ). 
velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas ( ASTM D- 2845 ) e módulo de 
deformabilidade estática ( NBR 10341 ou ASTM D - 3148 ). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo como base dados de ensaios reahzados a partu de amostras de 
rochas fornecidas por empresas locais e por técnicos que atuam no setor de 
rochas ornamentais do Estado do Ceará, além daqueles obtidos em instituições 
congêneres foram estudadas 75 (setenta e cinco) amostras de rochas silicáticas 
com relação as suas características tecnológicas, procurando descrever 
quantitativamente essa população e comparando os resultados obtidos com os 
valores limites estabelecidos pela norma ASTM C 615 e aqueles propostos por 
FRAZÃO & FARJALLAT9>, conforme pode-se observar através da Tabela 3. 

Neste sentido foram considerados no trabalho realizado por VIDAL, 
BESSA & LIMA01

> as seguintes propriedades: absorção d'água, massa específica 
e porosidade aparente, resistências à compressão uniaxial e à flexão (módulo de 
ruptura), resistência ao impacto de corpo duro e desgaste Amsler, cujos 
resultados encontram-se apresentados na Tabela 4. 

Vale salientar que nem todos os materiaís relacionados no referido quadro 
apresentam valores para as propriedades citadas anteriormente, resultando num 
universo de dados que variam de 15 (quinze) para uma determinada propriedade 
até 74 (setenta e quatro) para outras. Dentre os vários tipos petrográficos 
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TABELA 3 
VALORES ESPECIFICADOS PELA NORMA ASTM E SUGERIDOS NO 

BRASIL 

PROPRIEDADES 

Massa específica Aparente 
(Kg.lcm3

) 

Porosidade Aparente 
(%) 

Absorção D'água 
(%) 

Velocidade de Propogação de Ondas 
(m/s) 

Dilatação Termica Linear 
( I 01mun °() 

Desgaste Amsler 
(mm) 

Compressão Cmaxial 
(MPa) 

Flexão ( módulo de ruprura) 
(MPa) 

l\1ódulo de Deformabilidade Estàrico 
!GPa) 

Impacto de Corpo Duro 
(m) 

VALORES 
FIXADOS PELA 

ASTM 

~ 2.560,00 

n .e. 

::;o,4 
I 

n.e . I 

n.e . I 

n.e . 

~ 1 3 LO 

~ 1 0 . 34 

n.e. 

n.e. 

Fome American Societ\' for Testinl! and Materiab- ASTM' 1
' 

Frazão & Farjall~t'9 ' ~ 

Nota: n.e . = não especificado 
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VALORES 
SUGERIDOS 

POR FRAZÃO& 
FARJALLAT 

~2.550 

~ 1 , 0 

::;o.4 

~4.000 

::; 12.0 

::; Lo 

~ 100.0 

:2 ] 0.0 

~30.0 

.... 

I 
! 

i 
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~GIM Co ... rcial 

Rosa Inccma 
Brown Paradisc 
Preto ltapiúna 
Branco Floral 
Verde Mcruoca 
Preto Redcnçio 
Verde Ventura 
Merooca Clássico 
Verde Linharcs 
lcarai 
Vermelho 
Meruoca 
Branco Mcruoca 
Kinawa Gold 
Amarelo Jurujube 
T rachite Gold 
l!ran. Sta. Kosa 
Cin2A Sta Rosa 
Y ellow Simlhooy 
Cinza Gronodo 

Verm .Tamboril 

Branco Vison 

Amarelo Missi 
Amarelo 
Amêndoa 

Vermelho 
Filomena 

TABELA4 

CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS SILJCÁTICAS 

DO ESTADO DO CEARÁ 
~OIM Mana Porosidad• Aboorçio Compr..,io FI~IiO lmpa<IO O.si!Sit 

Pttroçállc:o Esptdlk:a (%) (%) (MPa) (MPa) (cm) Am.slrr 
&icml (•m) 

Granito 2.6 11 0,82 0.3 10 145.00 13.2? 66.00 0.6 1 
F. K.Granito 2.617 0.69 0.260 121.90 12.20 66.JO 0.61 
Clllaisse 2.770 0.72 0,240 90.00 19.00 I O! 
Granito 2.626 0.57 0.220 40.90 13.30 
Granito 2.620 O,J3 0, 130 135,14 14.49 70.00 0.6& 

Diorito 2.961 0,62 0.2 10 83.40 I i.JO 40.00 1.12 
Granito 2.620 0,59 0.220 151.50 10.70 55.00 0.72 
Granito 2.601 0,21 O,OK!I 116.70 12.40 0 .72 
Granito 2.610 0.52 0. 190 133. 10 I J.47 
Migmatito 2.600 0,30 0.300 82.90 15.23 
F.K. Granito 2.500 4,94 1.210 156.80 14.10 

"Granito" 2.605 0.77 0.300 127.00 25.00 
"Granito" 2.664 0,22 0,080 IIJ,30 22.40 0.80 
Granito 2,626 0.78 0,300 96.70 15 ,00 
"Granito" 2.603 0.86 0,330 69.60 1!.20 
Granito 2.625 066 0.25!1 1!6 1!1 14.KO KI..IO !1.75 
"Granito" 2.619 0.84 0.3 20 
Granito 2,616 0.58 0.220 11 8.20 15,80 5\1.00 0.69 
"Granito" 2.787 0,58 0.210 46,80 12.50 62.50 
"Granito" 2,658 0,44 0. 170 48.60 13.90 
"Granito" 2,661 0.20 0,070 69.20 13.00 
"Granito" 2.63K 0,74 0,282 106.10 17.70 
"Granito" 2.635 0.51 0.190 90.90 19.90 
"Granito" 2.629 0.43 0.160 163.00 
"Granito" 2.590 1.13 0, 440 85,10 IO.IJO 
"Granito" 2.659 0.80 0 .. 100 21.1 0 
"Granito" 2, 493 0.92 0.370 214.00 18.10 
"Granito" 2.63 2 0.74 0.280 
Biot.Granito 2.602 0. 80 0.260 179.00 22.10 
Monzogranito 2.600 0.77 0.120 179.00 21.50 
Diorito 2.790 0. 200 86. 10 34.60 
Granito 2.635 0,80 0.510 168.00 20.20 
"Granito 2,821 0.420 I 51.00 J0.30 
"Gronito" 2.560 0.51 0.2KO 139,00 18.90 
"Granito" 2.676 0.36 0.340 152,00 

Granodiorito 2.650 1.30 0.250 107.00 12.10 
Biotita Granito 0 .. 100 I 16,00 16.90 
Horn Biol. 2.661 0.8'1 0.460 86.00 
Gnnito 
.. Granito" 2.600 0.79 0.420 91,00 11.29 
"'Granito" 2.632 0.53 0.330 225.00 19.30 
"Granito" 2,641 0,82 0,3 10 130.00 13.20 
"Granito" 2.638 0.93 0.350 196.00 
"Granilo 2.675 0.25 0.100 61.60 15.40 
"Granilo" 2.640 0.94 0.360 175,00 20.70 
"Granilo" 142.00 24.30 
GTanito 2.j7j 0,27 0 ,640 101.00 8,1\0 ~5 .00 
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Cont. da Tabela 4 

Nomo COIDerclal NotM Massa Porolidade AboorçAo Compressio Flnio Impacto Dnpt• 
Pelrogr,fico Esp•dllc:a ("/o) ('Yo) (MP a) (MPa) (<ID) Amolo r 

glcm3 (IIHII) 

Amarelo Massapê Granito 2,600 076 o 790 162,00 20,00 56.00 0,71 
Branco Cristal Albns-Granito 2.607 1.19 0.460 107,00 16,70 60,00 0,65 
Amêndoa Mi~s• f'rranito 2.5H2 1.2.1 0.410 149,00 14.00 65.00 
Rosa Missi Gramto 2.660 0.60 0.490 185.00 11.80 
Tbiú lmpcrisl Granito 2,540 3,05 0,210 122,50 14.20 
Verde Amazonas Chamocl.:ito 2,670 0.31 0. 120 138,50 20.20 40.00 1,03 

Biotita<Jranito 2,633 072 0,270 20,40 
Ked S\·mphonv üramt0 2.670 0,37 o 240 207,00 14,0(1 6\1.00 0,6'1 
Branco Tropical Mocroclina- 2.641 0.76 0.350 107.00 12.00 0.76 

Granito 
Clássico Dunas Gr&Ril('l 2.622 0.79 0.450 91.00 12.40 75 .00 
Jucearli. Crranitfl 2.6.11 0. 56 0.210 145 70 15.ó0 0.6J 
Preto Aracoiab11 Dmnto 2.660 1.05 0.280 142.00 24.30 45 .00 1.12 
Santa An~éhc.o Granito 2.631 0.90 0.500 169.00 16.70 0.80 
Rosa OlindB Grann0 2.582 0.58 0.420 11 6.00 IQ.20 60.00 0.57 
Verde Pantana! Qlartro-S•en110 2.691 0.25 0. 100 90.30 19.90 72.00 0.74 

MoflZ.C!gramlc' 2.MO 1.~6 l.i.I IO 10'1.0(1 21.00 
Vermelho Fuil Granill' 2.670 0.96 0 . .160 103.70 18.10 62.50 0.92 

Nbtta.Granilc' 2.560 2.92 1. 140 66.60 11.90 
·Granito ' 2.670 1.12 I 0.330 Ll2.00 11.00 
Monzogramw 2.6 10 0. 76 0 . .170' 153.00' 14.00 

Amarelo Mcruoca Gra.nnr· 2.615. 0. 33 0. 240 142.9(1 2\.50 
Cmz.a Prata GranHC· 2.678 0.43 0. 160 146.52 12.85 80.00 0.91 

Coral lra~ub• M_ig_matllt· 2.622 0.23 0.340 155.00 16.50 80.00 
h!Para.na Brasi! Meta-Gtanno ~ . 583 i 0. 50' 0. 300 166.0(1 14.50 58.00 
Ouro Velho Gr-anno 2.626 0, 86 ! 0. 330 97.40 18.10 

I ''\J1"anito·· 2.647 . I 0. 120 171.00 27,80 

I "Grannl'.' :.625 0.49 0. 190 , 153.00 ' 
!Amêndoa Barroco Grannc· ; 2.600 0. 86 0.33(1· 112.6(1 13. 70 0.75 ! 
LI<osa Meruoca Grana to 2.590 1.13 0.440 85 .10 10.90 j 

- -FONTE: F tmançao Nucleo de 1 ecnologw lndustnu!· N utec 

Dt:partamenw NacJonol da Produçào Mmero' - DNPM 
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definidos encontram-se os granitos propriamente ditos, monzogranitos, 
migmatitos, dioritos e charnockitos, entre outros. 

Dessa forma VIDAL, BESSA & LIMA<IIJ avaliando as Rochas 
Ornamentais do Ceará, através de suas características tecnológicas, verificou que 
a grande maioria das amostras obedecem as especificações fixadas pela ASTM C 
615 e sugeridas por FRAZÃO & FARJALLAJ<9

l, fixando um reduzido número 
fora dos limites propostos o que sugere um possível e/ou intenso fraturamento 
desses materiais resultantes do processo de amostragem ou, ainda, a não 
representatividade dos depósitos em questão, haja visto que geralmente a coleta 
das amostras fica a critério dos mineradores. Tais razões podem, também, 
justificar discrepâncias entre dados de propriedades correlacionadas como, por 
exemplo, porosidade e absorção d'água muito elevados e valores de resistência 
relativamente baixos. 
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EV ALUATION OF THE ACTIVITIES FOR THE 
PRODUCTION OF THE DIMENSION STONES AND ITS 

APPLICATION AS A COATING BY MEANS OF 
TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION 

Francisco Wilson Hollanda Vida! 
Tertulino Alves Pereira 

ABSTRACT 

The purpose of the present work is to show the importance of the technological 
caracterization of dimension stones from the mineral research, passing by cave-in 
and until its application. where not only the researchers and producers are 
interested, but also the architects and engineers of project, which in great 
majority do not know the technological characteristics of materiais which they 
are working and consequently its durability and performance through the time. 
A lot of investiments in edifications. have been damaged their application in 
dimension stones damaged due to the Jack of knowledge of its characteristics 
which owns the material and also those induced by the own industrial process. 
The rocks utilized as dimension stones purposes are submited to many variable 
stress, which can develop such as in extraction period as during the process and 
after the application of these materiais. 
The technologicaJ characterization must be performed during mineral research 
period and in this period we should already have the application knowledge 
which the obtained products will be applied as coating stones in the edifications. 
The principal tests carry out by the many participantes countries in the 
production and marketing of these dimension stones, through the standard 
procedures by standard organizations taking into account as mandatories itens to 
mark the application fields of these materiais are: petrography , phisycal indexes , 
Amsler wear value, uniaxial compressive strength, bending tests, thermal linear 
expansion coefficient, impact strength test, freezing and thawing and 
weatherability. 
According to this situation and by the importance of these materiais, we 
recomend to be mandatory the knowledge of the technological characteristics of 
the stone to be mainly applied in the edifications, which beyond the assignment 
of its applicability such a procedW'es needs care to be taken for its conservation . 

Key-Words: Dimension stones, Technological Characterization. 
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