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Ac:.~dêmico

G r:.~nil os e mármores, princ ipai s tipos de rochas co m aplicação ornamental, têm aceitação pel a aparên cia, dentro
da qual o brilho possui inegável importância. Exi stem bancos de dados que explicitam as propriedades
pe tr og rátic:.~s, pe trofís ic:.~ s e petroquímicas, :.~ o s quai s se propõe uma melhor caracterização estético-decorati va,
buscad:.1 a partir da medi ção de índi ce de brilho, apresentando- se o estudo de caso de cinco tipos de rocha co m
aceitação no mercado. A de gradação da roc ha com potencialidade ornamental é atualmente simulada através de
intemperizadore s, que abrevi am o fator tempo e a exposição às condições mais agressi vas supostas ao uso. A
inserção da aferi ção de índice de brilho poderá auxiliar na tarefa de quantificar os tipos sob condi ções mais
n :.1 tur:.~ is , aprese ntando a vantage m de se trat ar de método de custo bastante acessível e mai s realista, pois em
tempo real poderá avaliar os dan os, be m como monitorar os corpos submetidos ao intemperizador. Naturalmente,
as características petrográ fic as (composi ção mineral e textura), petrofísi cas (absorção de umidade, porosidade,
massa es pecífica aparente) são determinantes na escolha da aplicação otimizada da rocha com fin alidade
estéti co-decorati v:.1. O estudo dos parâmetros es t:.~tístic os das populações de dados enriquece a confiabilidade no
acervo obtido c poderá auxiliar na melhor adequação à normali zação. Dentre os cinco tipos de material deste
estudo de casos, quatro procedem do Estado da Paraíba e um do Estado do Ceará. O San Marco tem coloração
escura, poss ui micas ferro-m:.~g n es ian:.~s , susceptíveis à ox idação. Seu brilho mai s destacado :.1 20" indica mai s
h o m og en e id :.~ de e suge re comportamento mais destacado à sombra, o que aponta para me lhor aplicação estéticodecorativa em ambiente interno. O Florence Red, cuj o brilho não varia consideravelmente entre duas medições
sucess iv:.1 s, é a rocha de prov ável menor :.~lte rabilidad e , confirmada pela composição mineral rica em Kfe ldspat o. Seu dest:.lc:.ldo brilho c m 60" re forç:.1 a sugestão de uso externo mai s adequado. Os tipos Picuí Tropi cal,
Abelha Branca c Pi cuí de Yerinha são peças com brilhos menos proeminentes. A composição quart zosa com
granulometri a fina caracteri za maior di stribuição de micro-fi ss uramento e absorção de umidade, o que as torna
al vo mai s adequado ' a monitoração através d:.1 variação d:.1 quantidade de brilho co mo critéri o da estimativa de
alterabilidade. O trabalho se propõe :.10 estabe lecimento da caracteri zação quantitati va do brilho, na ex pectati va
de extendê-la co mo critério de avaliação do aspecto estético, oferecendo meios de comparação entre peças
sim ilares aos produtos estudados.
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INTRODUÇÃO

A exploração de rochas ornamentais tem se inserido como uma atividade pro missora. seja econômica ou
soc ialmente. Rochas orname ntais são peças de valor mercadolúgico, c uja prioridade é a estética, dentro da qua l o
brilho poss ui inegáve l importância, tanto pela inten sidade quanto pela homogeneidade ou fechamento.
No Nordeste do Brasil há grande diversidade de roc has ornamelllais, uma vez que "os Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, poss ue m cerca de 70% do se u territúrio constituído por
rochas antigas" (CARMONA: 2000, 4), ambiente geológico que hospeda as principai s ocorrências.
A aplicação de rochas ornamentai s tem sido incrementada pela sua utilização na construção civ il. obras
de arte, urnas fun erárias e decoração de interiores, aprec iadas pela qualidade estética e durabilidade.
O estudo e quantificação de índices físic os e de brilho, com a res pectiva aferição estatística dos dados,
garante m a confiabilidade no acervo di sponível , contribuindo para propostas de adequação de normas técnicas,
principalmente no que se refere ao número amostraL
Essa análise estende-se a outras propriedades tais como resistências e alterabilidade.

DESENVOLVIMENTO

É oportun o ter claro que a estéti ca depende de brilho e falta de manchamento sendo propósito do estudo
interrelacionar os dados quantificadores do brilho com os correspondentes da porosidade e absorção de umidade.
A aplicabilidade e fun cionalidade do índice de brilho e sua comparação com os índices físicos de
amostras co m aceitação mercadológica é o conteúdo essencial do trabalho, situado dentro do propós ito de
ampliação do banco de dados. O uso do equipamento portátil Gloss meter, reve lado útil e convincente, traz
consigo a força do caráter prático da operação.
A utilização de trinta corpos de prova de chapas serradas e po lidas nas mesmas condições industriais
traz embutida a idéia de se obter, mais a longo prazo, o conhecimento suficiente para sugerir sobre o número
amostral ótimo à realização dos ensaios pertinentes. Apenas para exemplificar quanto à necessidade de ser
revista a normalização de alguns ensaios, hoje são recomendados seis exemplares de cada material,
independente mente do tipo mineralógico-textura!. É fácil entender que para os tipos com textura movimentada e
granulometria grossa aquela quantidade pode não ser suficiente mente representati va.
Outrossim, por ocasi ão da preparação das peças a serrage m transmite abrasão e impac to, resultando,
portanto e m microfiss uramento nas peças mais quartzosas, ao passo que no polimento há modificação da
porosidade e absorção de umidade originais. O resultado do polimento, bem caracterizado pelo "fechamento" do
brilho, também acaba sendo uma função da composição mineral, pois o fec hamento é tanto me lhor quanto maior
a pobreza em quartzo, mineral cuja resistência à abrasão dificulta o fornecimento do pó que fec ha os poros e
melhora o aspecto.
A variação dos valores medidos periodicamente para o brilho é proposta corno princípio de aferição
nlllnérica para a alterabilidade. Entretanto, agora, a periodicidade bimestral da avaliação e o te mpo de
observação inferior a um ano, ainda não permitem a observação de sensíve is variações. Deve ser e ntendido esse
enfoque, apenas como um auxíli o por ocasião da utili zação de um simulador de inte mperizações.
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Aelicionalmentc o projeto "Engenharia e Desenvolvimento Regional": Subprojeto C (Rochas
Ornamentais) financiaelo pela PINEP/CNPq, executaelo pe lo Centro ele Tecnologia e Geociências ela
Univcrsielaelc Fceleral ele Pernambuco (CTG-UPPE) permitiu que o Grupo ele Rochas Ornamentais elo
Departamento ele Engenharia ele Minas levasse o conhecimento acumulaelo para o conteúdo acadêmico das
elisciplinas elos cursos ele engenharia civil, engenharia de minas c geologia, aumentanelo o interesse dos futuros
profissionais estimulanelo o cnfoque multidisciplinar, garantindo a visão multilateral que o tema requer.
Dive rsos autores (Gupta e Rao, 2000; Kahraman, 2002; Tugrul c Zarif, 1999; Navarro, 1998) tê m
estuelaelo amplamente as correlações entre as propriedades J e rochas ornamentais. Onoelera e Asoka Kumara
( 1980) elemonstraram que a presença de clivagem e microfissuras reduzem a resistência à compressão da rocha,
em bora aumentem a sua resistência ao impacto.
Tugrul e Zarif (1998) eleterminaram que a massa específica seca possui correlação direta com a razão
percentual modal quartzo/feldspatos e correlação inversa com a porosiJade totaL A presença de grãos anedrais
ele quartzo preenchendo os espaços entre os outros grãos minerais seria a razão para essas correlações.
Não foi encontraJo na literatura estudos pertinentes ao brilho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesqu isa concentrou estudo sobre cinco tipos de rochas silicáticas: Picuí de Verinha, Florence Red,
San Marco, Abelha 13ranca e Picuí Tropical , todos nomes comerciais de tipos bem aceitos no mercado.
A produção ele chapas (espessura elesele I ,5 a 7,0 cm, conforme a finalidade) parte do bloco de rocha
(3,0 x 1.6 x 1,3 m), cuja serragem já resulta produto comercializável.
O polimento requer uma mesa com 24 caheçotes e quando material susceptível a fi ss uramento, suas
chapas são suhmetielas aos cinco primeiros cabeçotes, o que as deixa levigaJas,. Retiradas, as placas são
submetiJas ao resinamento, tratamento químico para diminuir a porosidade e após a secagem, as peças voltam a
ser poliJas por completo.
Para determinação dos parâmetros na pesquisa são usados: estufa, balança de alta precisão, bandejas,
flanela e meelielor de brilho (glossmeter IG 330- um emissor de raio ele luz c um sensor para captar retlexão) .
Para cada produto (bruto, scrraJo, lcvigaJo e polido) prepararam-se 30 (trinta) corpos Je prova
prismáticos nas dimensões 2,0 x 2,0 x I ,5 cm.
Os ensaios feitos na pesquisa para determinar os índices físicos (massa específica, porosidade e
absorção d'água aparentes), foram baseados na norma brasileira NBR-12766, com número amostral triplicado.
Para obtenção Jos índices físicos as peças foram levadas à estufa em bandejas com espaçamentos
regulares para haver circulação de ar, permanecendo ali por 24 h, antes de serem pesadas. Logo após foram
submersas graelativamente em água ela seguinte forma: o nível inicial foi 1/3 da altura elas amostras; o nível
seguinte, após 4 h, foi 2/3 da altura das amostras; e finalmente, após mais 4 h, foram completamente submersas.
Depois de completar 48 h Jo início da imersão procedeu-se à pesagem da amostra ao ar e na condição submersa.
As aferições de brilho podem ser feitas a 20° ou 60°, com maior acuracidade para a primeira e em cada
corpo de prova meeliram-se cinco vezes para cada ângulo de incidência, procedimento repetido três vezes.
A composição mineralógica está diretamente ligada à variedade das rochas. "Essa variedade dá-se e m
função Ja formação geológica e dos minerais que constituem as rochas" (Fiain: 1995, 73).
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A co mposição mineral modal mesoscópica das amostras aprese ntou bas icamente K-feldspato que
apresenta coloração rôsea a avermelhada, conforme inclusões de ferro; plagioclás io, coloração alva e/ou verde,
conforme inclu sões de epidoto; quart zo com aspecto cinzento e translúcido; c micas que se apresentam co mo
lamelas brilhantes pretas ou prateadas. A ordem crescente de alterabilidade é K-tdd spato, plagioclásio e mi<.::t,
devida à co mpos ição química. O quartzo não altera, porém é um dese ncadea nte de alteração por ser pouco
resistente a impactos e microfissurar-se facilmen te, aumentando a poros idade e alt e rabilidade da rocha.

Tabela 01 - Composiçüo mineralógica modalmesoscôpica da s rochas pesquisadas
Plagioclásio
(%)

Quartzo

(%)

(%)

Mica
(%)

Total
(7<·)

Picuí de Verinha

63

15

11

11

100

Florence Red

64

6

24

6

100

San Marco

70

6

24

100

Abelha Branca

o
o

75

20

5

100

Picuí Tropi cal

64

7

18

11

100

Amostra

K-feldspato

)

á

j

~.
:-<f

Picuí de Verinha possui uma cor predom inantemente bege pela grande quantidade de K-feldspato, com
partes brancas por plagioclásio e pontos pretos formados de mica. Florence Red apresenta uma cor avermelhada
devida à grande quantidade de K-feldspato, algumas partes cinzentas de quartzo. Poucos pontos pretos e brancos
pela pobreza de mica e plagioclásio respecti vame nte. San Marco tem coloração esc ura esverdeada, poi s poss ui
elevada quantidade de plagioclásio e partes pretas a amarronzadas, por causa da mica. Poss ui pouco quartzo e
ausência de K-feldspato. Abelha Branca é uma roc ha alva devida à grande quantidad.:- de plagioclásio albítico e
com pequenas regiões cinzentas form adas por quartzo. Há pouca mica e não apresenta K-feldspato. Picuí

1

í

Tropical apresenta uma cor rósea escuro, conseqüência do teor de K-feldspato, com pontos cinzentos de quartzo.
Poucos são os pontos brancos e pretos pe la falt a de plagioclásio e mica.
As amostras de Florence Red, San Marco e Abelha Branca tiveram um aumento da massa específica do
estado bruto para o es tado polido, devido à grande quantidade de mate rial de fácil polimento que facilita o
fechame nto dos poros da chapa com a fuli ge m ou o pró prio pô. Picuí Tropical e Picuí de Verinha diminuíram a
massa es pec ífica do estado bruto para o estado po lido, o que pode ser explicado pe la prese nça de quart zo com
granulometria fina, proporcionando bai xa resistência a impacto, re sultando em mais microfissuras no mome nto
do polimento. Pode se verificar que a porosidade dessas duas rochas foram os que me nos diminuíram do estado
bruto para o estado polido, indicando pouco fec hamento dos poros no polimento (ver tabela 02).
A absorção de umidade no estado bruto foi maior do que no estado polido para todas as amostras, poi s a
tendência do po limento é o preenchimento dos poros.
San Marco apresentou a maior porosidade ex plicada pelo alto pe rce ntual de mica. Picuí de Verinha
fornece u res ultado um pouco menor, poré m muito próximo, devido à quantidade de quartzo que dificulta o
fec hame nto dos vazios, conforme falado ac ima.
Verificou-se a lógica relação linear cresce nte entre absorção de umid ade e porosidade, pois a medida
que aumenta a porosidade, aumenta a absorção de umidade. Isso explica outras correlações que se apresentam,
como: massa saturada aparente com absorção de umidade e massa saturada aparente com porosidade.
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Porostdade

Massa Específica Saturada

Massa Específica Seca

Coef. Variân- Des. M'd'
.
p dre ta
. _
Vanaçao cta
a ao
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VariânDes._ M'd'
.
.
e 1a
Vanação cta
Padrao

Coef. Variân- Dcs. M'di
Variação cía Padrão
e a

Absorção Aparente de Água
Coef.

. _
V anaçao

0,2283

N

Variân.

cta

Des. M'd'
p d_
e 1a
a rao

0,0130 0,1141 0,4999

0,2325

O. I037 0,3221 1,3851

0,0 167 0,0022 0,0465 2,7821

0,0164

0,0021 0,0454 2,7683

BRUTA

~
c:

SERRADO =3
LEVIGADO_g

0,1077

0,0046 0,0681 0,6321

0,1061

0,0327 0,1809 1,7050

0,0029

0,0001 0,0079 2,7147

0,0032

0,0597

0.0007 0,0272 0,4556

0,1031

0,0170 0,1302 1,2627

0,0997

0,079 1 0,2812 2,8211

0,0784 0,0469 0.2165 2., 7600

POLIDO

[

0,2004 0,0130 0,1140 0,5690

0,1950 0,0954 0,3088 1,5833

0,0558

0.0245

0,0551

BRUTA

~

O, I032 0,0036 0,0603 0,5839

0,1020 0,0260 0,1611 1.5804

0,0045

0,0001 0,0121 2,7227

0.0046 0,0002 0,0123 2,7069

0,0775

0,0026 0,0514 0,6637

0,1319 0,0596 0,2442 1,8518

0,0942

O,Q700 0,2645 2,8092

o, 1304

0,0052 0,0721 0,5525

0,1306 0,0390 0,1974 I,5118

0,0570

0,0250 O, 1582 2,7725

0,0941
0,0438

0,5289 0.1989 0,4460 0,8434

0,5055

1,3126 1,1457 2,2664

0,0117

0,0010 0,0319 2,7202

0,1 194 0,0053 0,0727 0,6089

0,1152 0,0361 0,1901 1,6501

0,0226

0,0038 0,0616 2,7282

o, 1564

2,8051

0,0001 0.0085 2,6977

0,0236 0,1538 2,7892

~

&

< !l.

c:

~

0,0688 0,2623 2,7883
0,0144 0, 1199 2,7386

SERRADO
LEVIGADO
POLIDO

ª·

0.0135

0,0013 0,0363 2,6975

BRUTA

~ ~

0,0227

0,0038 0,0615 2,7118

SERRADO

o
g ::._

g-

N

~
~
§"'

~~--~~~----~----~----~--~----~----~----~--~----~----------~--~----~----------- ~

~----~----~--~----~----~------------------------------------------~----~---------------- 0
0,25 13 0,0333 0,1824 0,7257
0,2866 0,3397 0,5828 2,0339
0,0414 0,0135 0,1160 2,8031
0,0396 0,0122 0,1104 2,7919 LEVIGADO ~

0,1188

0,0034 0.0582 0,4896

0,1220 0,0272 0.1648 1,3511

0,0329 0,0083 0,09 14 2,7801

0,0292

0,0065 0,0806 2,7598

POLIDO

C>

o.

~
~

...

"'

~

i:;'

- 0,2457

0,0287 0,1696 0,6901

0,2502 0,2212 0,4703 1,8794

0, 1532

0,0073 0,0857 0,5597

0,1371

~

0.0433 0,0146 0,1206 2,7854

BRUTA
SERRADO
LEV IGADO
POLIDO

0,0204 0.0037 0,0611 3,0003

BRUTA

~

0,0437

LEVIGADO
POLIDO

0,0025

0,0025 0,0503 2,7391

0,0178

0,0024 0,0485 2,7203

0,15 16 0,0536 0,2315 1,5274

0,0145

0,0016 0,0398 2,7455

0.0146

0.0016 0,0399 2,7302

0,0045 0,0668 0,4869

0,1605 0.04 75 0,2179 1.3575

0,0458

0,0165 0,1286 2,8046

0,1543

0,0070 0.0834 0,5406

0.1621

0,0693 0,2632 1,6237

0,0207

0,0039 0,0624 3,0166

0,0978

0,00 18 0,0427 0,4370

0,0963

0,0160 0.1263 1,3115

0,0035

0,0001 0,0105 3,0150

0,1504

0,0056 0,0748 0,4973

0,1554

0,0555 0,2356 1,5156

0,0490 0,0225 0,1499 3,0612

.,

~

g:'

g~

~--------------~----------~
0,0036 0,0001 0,0109 3,0019 SERRADO :S:

0,0177 0,1332 3,0488

g
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Brilho é um resultado da reflexão de luz. Nas rochas, depende da cor, textura/estrutura e composição
mineral. Quanto maior a quantidade de minerai s de alta dureza, mais difícil será seu polimento,
conseqüentemente menos intenso será o brilho. Nesta pesqui sa, também inlluencia o maior tamanhos de grãos de
minerais com clivagem, pois menor será o microfissuramento e porosidade, o que resulta em melhor hri lho.
O brilho é de fundamental importância, pois do ponto de vista comercial, a preferência é estéticodecorativa e, portanto, pelo melhor brilho. Deve-se, poré m destacar que nem sempre a ro<.:ha de melhor brilho é a
mai s adequada para alguns usos. Por exemplo, em ambientes externos, com grande iluminação, també m se
requer que a rocha tenha baixa alterabilidade. As de melhor brilho devem ser usadas preferencialmente em
ambientes com menor iluminação.
O medidor de brilho tem maior sensibilidade e puntualidade para as medidas com 20", condição que
representa uma menor área do que a 600, donde se deduz sua melhor adequação para acompanhame nto de
alterabilidade. O brilho a 20" retrata, também, maior homogeneidade textural-granulométrica e de es pécies
minerais. O brilho quando medido a 60" é maior que a 20", pois no primeiro o raio de luz é mais tangencial.
Daí, os valores de 20" são mais ex pressivos de re11exão puntual, o que qualilica o material ao uso em
ambiente interno de baixa luminosidade.
Os resultados das medições de brilho estão na tabela seguinte.

Tabela 03- Média do brilho aferido com ângulos de incidência 20" e 60", a diferença dos \'(/fores medidos para
cada ângulo de incidência e a representaçüo perce/1/ua/ dessa diferença
Média 20"

Média 60"

A

A(%)

Picuí de Yerinha

58

76

18

23,7

Florence Red

65

80

15

18,8

Amostra

San Marco

68

78

lO

12,8

Abelha Branca

57

74

17

23,0

PJcuí Tropical

58

75

17

22,7

i
f

As medições se realizaram em três etapas, a cada dois meses , para estimar a variação do brilho de
amostras não aplicadas e, portanto, poupadas de qualquer ataq ue artificial. Nesse intervalo de tempo não houve
variação de brilho releva nte (ver Tabela 04 e Tabela 05) .
Florence Red apresentou o melhor índice de brilho a 600 por ter grande quantidade de K-feldspato e
granulometria grossa de seus minerai s, apesar de ter grande quantidade de quartzo, sempre com granulometria
menor que a dos cristai s de feldspato. Também nas condições de 60°, o tipo San Marco teve percentual de brilho
um pouco inferior, sendo ainda um bom resultado, pois se trata de rocha cujo polimento é facilitado por
apresentar pouquíssimo quartzo e grande quantidade de mica.
Com ângulo de incidência de 20" San Marco obteve o melhor índice de brilho, logo sucedido por
Florence Red. Verifica-se também que San Marco, afora a melhor homogeneidade granulométrico-textural foi a
amostra que apresento u menor variação nos valores de brilho, comparando a incidê ncia de luz segundo 20" e 60,
dado que significa a sua melhor adequação para uso em ambientes com pouca luminosidade.
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Uma análise dos parâmetros estatísticos para a comprovação da representatividade dos dados foi
procedida e resumida nas tabelas seguintes que contêm as médias e seus respectivos desvios pad rão e
coeficientes de variação para cada etapa de medição.

Tabela 04- Evoluçüo do brilho: médias aferidas a 60" com seus respectivos desvios padrão e coeficientes de

variação

Amostra
Picuí de Verinha
Florence Red
San Marco
Abelha Branca
Picuí Tropical

Média
74
79
77
73
74

Nov/02
Desvio
Coef.
Padrão
Variação
4,3
4,1
4, 1
2,5
5,8

0,0572
0,0512
0,0525
0,0345
0,0784

Média

Jan/03
Desvio
Coef.
Padrão
Variação
4,3
4,8
3,8
3,2

76
81
79
75
75

6,1

Média

0,0565
0,0596
0,0482
0,0425
0,0819

Mar/03
Desvio
Coef.
Padrão Variação

77
80
78
74

3,5
4,5
3,8
3,4

75

6,0

0,0462
0,0567
0,0491
0,0456
0,0801

Tabela 05 - El'Oiuçiio do brilho: médias aferidas a 20" com seus respectivos desvios padrão e coejiciellfes de

variação

Média

Jan/03
Desvio
Padrão

Coef.
Variação

Média

Mar/03
Des vio
Padrão

Coef. Variação

Picuí de Verinha
Florence Red
San Marco
Abelha Branca

58
65
69
57

6,9
8,0
7,7
5,9

0, 1181
0, 1233
O,l!Zl
0,1031

59
65
68
57

6,7
7,8
8,0
5,7

0,1142
0,1197
0, 1187
0, 1003

Picuí Trop ica l

58

10,3

0,1784

58

11 ,0

0,1898

Amostra

Percebe-se claramente que todos os valores de desv io padrão e coe ficiente de variação são baixos. Nas
leituras a 60", o maior coeficiente de variação é de aproximadamente 8%, enquanto nas correspondentes de

zoo é

de 18%. Portanto, os valores se enquadram como regulares, pois estão muito abaixo do limite estabelecido no
tratamento si m i lar de dados ligados a exploração mineral : " Nas jazidas regulares, os coeficientes de variação
normalmente situa-se entre 5 e 40%" (Maranhão: 1985, 54), esse autor por sua vez se baseou nos estudos de
Kreiter ( 1968), os quai s estabelecem regu laridade para coe ficientes de variação menor que 40%, comprovando a
representatividade e confiabilidade da pesqu isa.

CONCLUSÕES

O trabalho se propôs ao estabelecimento de um critério quantitativo para a abordagem do brilho, na
expectativa de extendê-lo como critério de avaliação do aspecto estético, oferecendo meios de comparação entre
peças similares aos prod utos estudados.

O San Marco é uma peça de coloração escura, que possui micas ferro-magn esianas, susceptíveis à
oxidação. O seu brilho mais destacado a

zoo indica que a reflexão é maior, analisada ponto a ponto, trad uzi ndo

um comportamento mai s ho mogêneo, dado que, como desdobramento, sugere comportamento mai s destacado à
sombra, e aponta para uma melhor aplicação estético-decorativa em ambiente interno.
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O Florence Red, cujo brilho não varia considerave lmente entre duas medições sucessivas, é a rocha de
provável menor alterabilidade, confirmada pe la composição mineral rica em K-feldspato. Seu destacado brilho
em 60°, reforça a sugestão de uso externo mai s adequado.
Os tipos Picuí Tropical, Abelha Branca e Picuí de Verinha são peças cujos valores de brilho se
revelaram me nos destacados. A composição quartzosa com granulomctria fina caracteriza maior di stribuição de
micro-fissuramento e absorção de umidade, tornando-as mais apropriadas à monitoração da variação da
quantidade de brilho como critério da estimativa de alterabilidade. Entretanto, dentro do intervalo e m que as
medições foram feitas ainda não se detectou variação relevante.
A continuidade da monitoração permitirá busca mais minuciosa dos dados, de forma a acompanhar
melhor o desempenho das amostras em estudo.
Finalmente é oportuno indicar que as amostras estudadas ainda não foram submetidas a qualquer tipo de
exposição que associe agente agressivo, seja abrasão por tráfego, agentes químicos (produtos de limpeza) ou
inte mperismo.
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