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RESUMO 
Os ensaios tecnológicos realizados cm rochas ornamentais avaliam as condições ideais para o seu uso c aplicação. Os ensaios 

de alterabilidade são feitos com intuito de reduzir as possíveis patologias que acabam gerando uma perda considerável de es

tética dos materiais de revestimento internos c externos. desvalorizando assim os empreendimentos imobiliários . Já os ensaios 

de caracteriz<u,:ão tecnológica podem prever o comportamento tisico-mecânico que pode vir a danificar a estrutura do corpo ro

choso comprometendo a segurança do imóvel. Levando cm consideração a carência de dados dos ensaios tecnológicos c neces

sidade de conhecimento c a respectiva divulgação dos mesmos, se fez importante à montagem de um banco de dados com o 

objctivo principal da exposição destes resultados livremente ao público. Tendo como alvo principal empresas de construção 

civil. engenheiros c arquitctos para que possam obter uma melhor compreensão c conhecimento dos diferentes tipos de rochas 

existentes. reduzindo com isso possíveis transtornos na aplicação destes materiais cm seus empreendimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização de rochas ornamentais; alterabilidade de rochas ornamentais; Banco de dados . 

ABSTRACT 
Technological rehearsals accomplished in ornamental rocks evaluate the ideal conditions for this use and application. The chan

geability rehearsals are made with intention of reducing the possible pathologies that end up generating a considerable loss of 

aesthetics of the internal and externa! covcring materiais, depreciating like this the real estate entcrprises. Already the rehear

sals of h;chnological characterization can foresce thc bchavior physical-mechanic that can come to damage the structure of 

the rocky body committing the safcty of the property. Taking into account the Jack of data of thc tcchnological rchearsals and 

knowledgc nccd and thc rcspcctivc popularization ofthc same ones, it was done important the assembly ofa database with the 

main objective of thc exhibition of thcsc rcsults frccly to thc public. Tends as objective main building si te companies, engine

ers and architccts so that thcy can obtain a bcttcr undcrstanding and knowlcdgc ofthe diffcrcnt types of cxistent rocks, redu

cing with that possiblc upsct in the application of thcsc materiais in thcir cntcrpriscs. 

KEY WORDS: ornamental rocks, ornamental rocks characterization, ornamental rocks alterability. 
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l . INTRODUÇÃO 

"Do ponto de vista comercial, as rochas ornamentais e de revestimento são basicamente classificadas em gra
nitos e mármores, que perfazem cerca de 90% da produção mw1dial. Ardósias, quart7itos, pedra sabão, scrpentini
tos, basaltos, conglomerados naturais, também se destacam sctorialmcnte. 

A média dos preços internacionais para blocos de mármores c granitos, situa-se entre USS 400 e US$ ., 
1.200/m', enquanto que o preço médio do produto final varia deUS$ 30 a 601m2

• O padrão cromático é o principal 
atributo considerado para qualificação comercial de uma rocha. 

Como materiais dimensionais, portanto aproveitados. cm volume. as rochas ornamentais e de re
vestimento têm valor comercial muito significativo frente a outras matérias primas minerais. O quadro 
comparativo do seu valor em peso relativamente aos minérios de ferro c ouro, que constituem commo
dities minerais bastante conhecidos e importantes na pauta brasileira de produção e exportação" (Abi
rochas, 2009). 

No entanto, a falta de conhecimento quanto às características das rochas são responsáveis por problemas cm 
obras civis. Segundo estudos de Ribeiro et a/ (2007) um caso recente desse desconhecimento foi observado cm 
uma rocha de nome comercial Limestone Monderê, como apresentado na figura 1.1, para uma obra civil em um 
Shopping na cidade do Rio de Janeiro. 

Fig11ra 1.1 : Aspecto macroscópico da rocha Mondore. 

No entanto, passado alguns dias após sua colocação, as rochas apresentaram mudança de coloração, mancha
menta c liberação constante de um resíduo sólido, como indicam as figuras 1.2 c 1.3. 

Figura 1.2: Verificação do surgimento de pó. Figura 1.3: Manchas observadas. 

Na tentativa de limpeza da rocha foram utilizados diversos produtos que acabaram em piorar as condi
ções da rocha. Tal fato poderia ter sido evitado se as características tecnológicas da rocha fossem conheci
das previamente. 

Apesar da grande produção c utilização das rochas amamentais observam-se problemas quanto à aplicação de 
forma correta das rochas, sem que haja uma preocupação com as características intrínsecas das mesmas, o que 
pode ser a causa de uma série de problemas de degradação das rochas (Frazão c Farjallat, 1995 e Fraseá, 2003). 
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Segundo Lima (2006), no contexto de aplicação das rochas como revestimento de interiores e exterio
res, as rochas devem atender aos seguintes requisitos de qualidade para apresentar um bom desempenho: 
alta resistência 

2.0BJETIVO 

Baseado nos tàtos relatados anteriormente este trabalho tem como objetivo apresentar as principais caracterís
ticas técnicas de algumas rochas produzidas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim- ES a fim de se conhecer suas 
características e auxiliar a melhor utilização das mesmas em obras civis. 

3. EXPERIMENTAL 

3.1 Origem dos Materiais 

Foram selecionadas I O rochas ornamentais produzidas e beneficiadas na cidade de Cachoeiro de ltapemi
rim, Espírito Santo. 

3.2 Ensaios de Caracterização 

3.2.1 Compressão Uniaxial 

Para este ensaio 6 cubos (7 ,5 cm x 7,5 cm x 7,5cm) de rocha foram submetidos à ação da compressão cm uma 
prensa Modelo HD 200 T da CONTENCO na condição seca, a fim de se obter a média da resistência à compres
são em MPa, seguindo-se a norma ABNT 12.767/92. 

3.2.2 Dilatação Térmica Linear 

Para realização deste ensaio utilizou-se dois corpos-de-prova extraídos ortogonalmente entre si, medindo 
90mm de comprimento c 30 mm de diâmetro. Os mesmos foram saturados por 24 horas nas condições ambien
tes, ou por 3 h com o auxílio de dessccador e bomba de vácuo, aquecidos em banho ultra-termoestático (água) 
de O" a SO"C - Dilatação; c resfriados de 50" a O"C - Contração. Utilizou-se uma taxa de aquecimento/resfria
mento de 0,3°C/min , para evitar a histerese (microfissuramento) que ocorre devido à dilatação diferenciada 
dos grãos minerais quando existe variação brusca de temperatura. Para tal, utilizou-se um dilatômetro da mar
ca CONTENCO. 

A duração do ensaio foi de aproximadamente 6 horas, contudo entre o final de uma das etapas e início da 
seguinte há um período de estabilidade que varia de acordo com o comportamento constante da dilatação do ma
terial em torno de 20 minutos. Ao fim do ensaio, mediu-se novamente os corpos-de-prova. Para realização do 
ensaio seguiu-se a norma ABNT/NBR 12765/92. 

3.2.3 Índices Físicos 

Utilizou-se I O corpos de prova cúbicos, nas dimensões (5 cm x 5 cm x 5 cm) da amostra de rocha. Os corpos 
de prova foram pesados, a seco, após 24 h em estufa a 70 "C. Posteriormente, foram submersos em água desti
lada por 24 h c foram obtidos seus pesos saturado c submerso, com o auxílio de uma balança de precisão. 

Posteriormente, calculou-se suas massas específicas secas e saturadas, através de fórmulas especificadas 
na nonna ABNT 12.766/92 . 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 4.1 apresenta os resultados dos índices físicos das amostras de rochas. Pode-se observar a diferen
ça nas características das rochas, principalmente, no que diz respeito aos valores de porosidade e absorção d'água. 
Tais fatores sào de grande importância para a aplicação dos diferentes materiais em locais apropriados . Nesse es
tudo, pode-se verificar que as rochas Fire Star, Ás de Paus, Branco Romano e Juparanã Rosado não seriam indi
cadas para utilização cm locais com alta umidade, pois sua absorção d'água e porosidade são consideradas altas e 

fora dos limites preconizados por Frazào c Fa~jallat, 1995. 
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Tabela 4.1: resultados de índices fisicos das amostras rochosas. 

r Rochas OrnatnenüJs Massa espedfita Massa especifica seca Porosidade Absorçlo d'água l 
(nomes eomerdais) . seca . (kg/cm3) saturada (kg/cml) (•lo) (%) 

Fire Star 2588,64±55,35 260 I ,42±55,86 1,25±0,12 0,49±0,04 

Crema Vennato 2645,73±35, 16 2652,19±35,54 0.53±0,08 0,20±0,03 

Ás de Paus 2640,00±<1,0 I 2650,00 ±0,003 1,2 1±0,51 0,4±0,2 
Cinza Rodeio 2756 25±2 17 2763, I 0±2.53 0,66±0,04 o 24±0,0 ! 
Branco Romano 2617,65±10,12 2629,56±8,91 1,19±0,26 0,46±0,10 
Cinza Corumbá 2684,24±5 54 2693,05±5,0 I o 84±0,03 0,32±0,02 
Juparanã Rosado 2578,73± 7,62 2590,52±7,29 1,15±0,13 0,45±0,05 

Na tabela 4.2 pode-se observar os resultados de compressão uniaxial das amostras de rochas em esrudo. Po
dem-se observar diferenças significativas no comportamento das rochas, indicando a importância do conheci
mento dessa característica para a aplicação dos diferentes materiais cm locais apropriados. As rochas Crema Ven
nato e Branco Romano apresentaram os menores resultados para compressão, não sendo indicadas para utiliza
ção em lugares com alta carga aplicada. Segundo Frazão e Faijalat ( 1995) as rochas ornamentais devem apresen
tar valores iguais ou superiores a 100 Mpa. Dessa forma. confirma-se que ambas as rochas encontram-se com va
lores limítrofes para utilização. 

Tabela 4.2: Resultados de Compressão umaxial. 

~ Rochas Ornamentais Compresslo (MPa) 
t (nomes comerciais) 

Fire Star 123,04 ± 19,55 

Crema Vennato 99,07 ± 15,84 

Ás de Paus 126,00 ± 14,8 

Cinza Rodeio 111 ,62 ± 22,79 

Branco Romano 95,73 ± 4,85 

Cinza Corurnbá 113,55 ± 5,74 

Juparanà Rosado 120,71 ± 15 ,58 

A tabela 4.3 apresenta os resultados de dilatação térmica linear onde se verificam valores próximos entre si. 
No entanto, a amostra Cinza Rodeio seria a menos indicada para locais onde a variação de temperatura é alta. Isso 
penniti um conhecimento das condições de dilatação que as rochas apresentam, permitindo uma aplicação mais 
correta quanto ãs juntas para aplicação do rejuntamento. 

Segundo Frazão e Faijalal (1995) os resultados de dilatação devem ser superiores a 12. J03tmm.°C o que con
figura o enquadramento de todas as rochas estudadas. 

Tabela 4.2: Resultados de dilatação térmica linear. 

11 
Rochas Ornamentais 

Média geral (aquedmento- resfriamento) (103/mm.0C) I (nomes comerciais) 

Firc Star 4,77 

Crema Vennato 3,5 1 

Cinza Rodeio 5,87 

Branco Romano 3,70 

Cinza Corumbâ 3,10 

Juparanã Rosado 5,3 1 
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5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que as rochas ornamentais estudadas apresentam características diferenciadas e, com isso, 
sua aplicação deve levar cm conta tais fatores. Com esse trabalho, foi possível verificar que as rochas Fire Star, 
Ás de Paus. Branco Romano c Juparanã Rosado não seriam indicadas para utilização cm locais com alta umidade, 
que as rochas Crema Ycnnato c Branco Romano não são indicadas para utilização cm lugares com alta carga apli
cada c que todas estariam adequadas segundo normas de dilatação. Isso é um exemplo da diversidade do com
portamento das rochas c que sua utilização deve considerar esses tàtorcs. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABIROCHAS -Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, site www.abirochas.com.br, consul
tado cm abril de 2009. 

ABNT- ASSOCIA('ÀO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992, NBR 12.766/92: rochas para reves
timento, determinação da massa específica aparente, porosidade aparente c absorção d'água aparente, Rio de 
Janeiro. 

--------. ( 1992) NBR 12.767/92: rochas para revestimento, determinação da resistência à compressão unia
xiaL Rio de Janeiro . 

----
. ( 1992) NBR 12765/92: Determinação da dilatação térmica, Rio de Janeiro. 

ASTM- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2000, D 2845/00, Standard mcthod for la-
boratory dctcrmination of pulse vclocitics and ultrasonic clastic constants of rocks, Philadelphia. 

Fraseá, M. H. B. O. Estudos Experimentais de Alteração Acelerada em Rochas Graníticas para Revestimento, 
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

Frazão, E. B. c Fa~jallat, J. E. S.; Características Tecnológicas das Principais Rochas Silicáticas Brasileiras 
usadas como pedras de Revestimento, I" Congresso Internacional da Pedra Natural, Lisboa, p. 47-58, 1995. 

733 


