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RESUMO 
 
Após o polimento das rochas para revestimento, eventualmente, são identificadas 
descontinuidades que podem ser associadas a características petrográficas, 
texturais e estruturais. Para auxiliar em suas detecções, foram realizados testes em 
cinco litotipos polidos, que receberam aplicações de líquido penetrante e revelador, 
em variados tempos de exposição. A avaliação foi realizada com base em imagens 
das amostras impregnadas. Foi possível perceber que, para cada uma delas, os 
tempos de exposição ao líquido penetrante e ao revelador, foram decisivos para a 
demarcação das descontinuidades. A técnica, embora inviável para inspeção de 
chapas pelo tingimento que impõe às superfícies impregnadas, pode ser utilizada 
como ferramenta auxiliar em estudos de desempenho de politrizes e abrasivos no 
que diz respeito ao fechamento, propagação e/ ou à indução de descontinuidades 
nas superfícies durante o polimento, pois se mostrou eficaz na demarcação de 
descontinuidades superficiais em rochas polidas, abrindo precedente para testes 
com líquido penetrante fluorescente. 

 
PALAVRAS-CHAVE: rochas; revestimento; inspeção; líquido penetrante; polimento; 
descontinuidades. 
 
ABSTRACT 
 
After the stone polishing process, discontinuities that can be associated with 
petrographic, structural and textural characteristics are eventually identified. To aid in 
their detection, tests in five polished rock types was performed. These rocks received 
penetrant and developer fluid applications in several exposure times. The evaluation 
was based on images of the impregnated samples. It was observed that, for each of 
them, the exposure times to the penetrant and the developer were decisive for the 
discontinuities demarcation. This technique, although unfeasible for slabs inspections 
due to the tinting imposed on impregnated surfaces, can be used as an auxiliary tool 
for studies about polishing machines and abrasives performances related to closure, 
propagation and / or the induction of discontinuities on surfaces along the polishing 
process, because was effective in the demarcation of superficial discontinuities in 
polished rocks, setting a precedent for tests with fluorescent penetrant liquid. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A relação direta com a resistência físico-mecânica e os índices de permeabilidade e 
absorção d’água são os principais argumentos utilizados para justificar o estudo de 
microfissuras em rochas ornamentais. No entanto, a dificuldade de detecção e 
quantificação dessas microestruturas constituem grandes desafios para 
pesquisadores e especificadores. Os aspectos geralmente analisados são: a 
morfologia, a origem, as condições de preenchimento e a conectividade entre 
microtrincas. O aspecto relacionado à origem, por exemplo, pode gerar sérios 
impasses, uma vez que os procedimentos (quebra, corte, polimento, etc.) adotados 
no preparo das amostras utilizadas para sua análise, podem propiciar o aumento 
das dimensões de microfissuras pré-existentes e/ou até o surgimento de novas 
microfissuras, tornando mais subjetiva a avaliação e a quantificação feitas com o uso 
das técnicas supracitadas.  
 
Simmons & Richter (1976) apud Kranz (1983), separam as microfissuras 
morfologicamente em: fraturas de borda de grão, por coincidirem com os limites dos 
cristais; as intragranulares, totalmente inseridas em um mineral qualquer; as 
intergranulares, que ocorrem entre os limites dos cristais ou zonas de contato e/ou 
que atravessam de um cristal para outro e; as transgranulares, que atravessam as 
estruturas de mais de dois cristais de minerais. Suas detecções são importantes, 
pois tem relação direta com a eficiência do processo de polimento cuja função é, 
segundo Silveira (2007), conferir brilho, além de dar um fechamento maior dos poros 
e com isso evitar infiltração de água, evitando assim a alteração da rocha por 
hidrólise. 
 
Ao fim do polimento é realizada uma inspeção visual para avaliar a qualidade das 
superfícies. Nesta fase são, eventualmente, identificadas descontinuidades que 
podem estar associadas às características petrográficas, texturais, estruturais das 
rochas ou até mesmo ao processo de beneficiamento, corroborando a afirmação de 
Almeida (2014), de que a qualidade do polimento ainda se baseia no empirismo, 
com generalizações não pertinentes que além de gerarem problemas quanto às 
suas aplicações na construção civil, elevam o custo da produção, o que justifica a 
realização deste trabalho. Com a avaliação da superfície, define se a rocha seguirá 
para a comercialização, para o retoque ou se passará por um novo polimento. Logo, 
na tentativa de facilitar a percepção dessas descontinuidades, por parte do inspetor, 
este trabalho avalia as aplicações do líquido penetrante e do revelador visíveis nas 
superfícies das rochas polidas. A técnica, utilizada para detecção de 
descontinuidades superficiais e aplicada com base nas normas NBR 15691:2009, 
ABNT (2009), NBR NM 327:2011 ABNT (2011). NBR NM 334:2012, ABNT (2012) é 
de simples aplicação e espera-se que seja uma contribuição positiva no tocante ao 
controle de qualidade em superfícies polidas de rochas para revestimento. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para a inspeção com líquido penetrante, foram selecionados cinco litotipos, cujas 
descrições petrográficas, as quantidades e as dimensões dos corpos-de-prova 
podem ser visualizadas na tabela 1, conhecidos comercialmente como: Branco 
Himalaia (BH), Branco Caravelas (BC), Verde São Francisco (SF) e Lumix (LM). Os 
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critérios adotados para a escolha dos materiais foram: BH e BC (diferença de 
granulação); SF (anisotropia gerada por orientação mineral e sua disposição em 
bandas); LM (anisotropia gerada por intenso fraturamento, com ou sem 
preenchimento). 

 
Tabela 1. Informações acerca dos litotipos selecionados. 

Sigla Foto Descrição 

nº 

de 

cdp 

Dimensões 

dos cdp 

BH* 

 

Monzo- a sienogranito, sem alteração mineral, 

com textura equigranular média e cristais 

variando entre 1 mm e 3 mm, sem fraturas 

visíveis à vista desarmada, composto por : FK 

(35%), Qtz (30%), Pl (25%), Bt (3%) e Grt (2%). 

9 
10 x 10 x 2 

cm 

BC 

 

Monzogranito sem alteração mineral, com textura 

equigranular média e cristais variando entre 3 

mm e 10 mm, sem fraturas visíveis à vista 

desarmada, composta por FK (40%), Qtz (30%), 

Pl (20%), Bt (3%) e Grt (2%). 

SF 

 

Charnockito sem alteração mineral, com textura 

equigranular média, cristais variando entre 1 mm 

e 3mm, com estrutura de fluxo, sem fraturas 

visíveis, composto por FK (45%), Qtz (30%), Pl 

(20%), Opx (3%), Bt (2%) e Grt(1%). 

LM 

 

Quartzolito (Streckeisen, 1976) de coloração 

geral branca composto, essencialmente, por 

quartzo (>90%), intensamente fraturado, 

apresentando fraturas abertas e outras 

preenchidas por quartzo leitoso.  

Legenda: cdp = corpos-de-prova. *A rocha pode apresentar aglomerações feldspáticas. 

 
Os reagentes do Tipo II, aplicados nas superfícies dos corpos-de-prova por 
pulverização, foram: o limpador/removedor (Spotcheck SKC-S, Magnaflux), utilizado 
para limpar as superfícies das amostras; o líquido penetrante (Spotcheck SKL-WP, 
Magnaflux) – com a função de penetrar nas microdescontinuidades das rochas; e o 
revelador (Spotcheck SKD-S2 Magnaflux) – que têm por função absorver o líquido 
penetrante e demarcar, nas superfícies testadas, as microdescontinuidades por ele 
tingidas. 
 
Haja vista que, tanto o líquido penetrante quanto o revelador podem agir durante até 
15 minutos (segundo especificação do fabricante), para testar a aplicabilidade do 
ensaio em superfícies polidas de rochas, foi estabelecido que as exposições dos 
corpos-de-prova a esses agentes seriam alternadas nos tempos 5, 10 e 15 minutos. 
Para isso, foi elaborada uma identificação alfanumérica para os corpos-de-prova que 
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contém a sigla da amostra (BH, BC, SF, MB e LM), seguida do tempo (5, 10 e 15 
min) de exposição ao líquido penetrante (L) e ao revelador (R), totalizando nove 
configurações de ensaio (como exemplificado na para o Branco Himalaia na tabela 
2) para cada litotipo e um total geral de 45 corpos-de-prova (Figura 1). 
 

Tabela 2. Configuração do ensaio. Exemplo: Branco Himalaia (BH). 

Identificação alfanumérica 
Tempo de exposição ao Líquido 

Penetrante (min) 
Tempo de exposição ao 

Revelador (min) 

BH1L5R5 5 5 

BH2L5R10 5 10 

BH3L5R15 5 15 

BH4L10R5 10 5 

BH5L10R10 10 10 

BH6L10R15 10 15 

BH7L15R5 15 5 

BH8L15R10 15 10 

BH9L15R15 15 15 

 

 
Figura 1. Corpos-de-prova utilizados no ensaio. 

 
Os corpos-de-prova foram fotografados antes e após cada etapa do ensaio com o 
auxílio de uma câmera Nikon, modelo Coolpix P520, gerando imagens com 
resolução de 16 Mp. Como a avaliação é, a priori, visual, as rochas foram 
fotografadas antes (amostra ao natural) e após (líquido penetrante seco) a aplicação 
do líquido penetrante para que se pudesse avaliar como este revelaria 
microdescontinuidades, mesmo sem o revelador. As rochas foram também 
fotografadas após a aplicação do revelador para a avaliação propriamente dita das 
descontinuidades demarcadas e após a remoção do mesmo para avaliar a 
capacidade de remoção por parte do limpador. 
 
Este ensaio é uma adaptação daquele descrito pela norma NBR 15691:2009 (ABNT, 
2009), cujos resultados são interpretados com o auxílio das normas NBR NM 
327:2011 (ABNT, 2011) e NBR NM 334:2012 (ABNT, 2012). Para a execução do 
ensaio, as amostras foram colocadas em uma caixa de papelão e cada uma delas 
foi limpa com o auxílio de um pano umedecido com o limpador. Em seguida, o 
líquido penetrante foi aplicado (Figuras 2A e 3A) sobre todas as superfícies dos 
corpos-de-prova e o cronômetro foi acionado. Ao fim do tempo estabelecido para 
cada corpo-de-prova, estes foram limpos (Figura 1 B) com um novo pano umedecido 
com o limpador e, após isto, fotografados. 
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O próximo passo foi a aplicação do revelador (Figuras 2C e 3B) sobre as superfícies 
dos corpos-de-prova. A exposição a esse revelador também obedeceu a um tempo 
que foi cronometrado. Ao término desse tempo, as amostras foram novamente 
fotografadas para avaliação das microtrincas demarcadas (Figura 2D). 

 

 
Figura 2. Pulverizações: líquido penetrante e revelador. Legenda: A) Aplicação do líquido 
penetrante; B) Remoção do excesso de líquido penetrante; C) Aplicação do revelador; D) 

Absorção do líquido penetrante pelo revelador com demarcação da descontinuidade. Fonte: 
Adaptado de JBS (2014). 

 

 
Figura 3. Pulverizações: líquido penetrante e revelador. Legenda: A) Aplicação do líquido 

penetrante; B) Aplicação do revelador. 

 
Por fim, as amostras foram novamente limpas com um pano umedecido com o 
limpador. Desta vez, foi avaliado se o mesmo seria capaz de retirar todo o líquido 
penetrante da amostra. Para auxiliar na análise do teste foram utilizadas as imagens 
geradas a partir das fotografias e, como o líquido penetrante saturou as bordas da 
maior parte dos corpos-de-prova, foi também necessário o descarte de uma faixa de 
0,5 cm de cada lado das imagens para retirar a porção com revelador saturado em 
líquido penetrante de modo que as imagens, após o recorte, medissem 9 cm x 9 cm. 
As imagens redimensionadas são apresentadas nos quadros 1, 2, 3 e 4. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os testes realizados possibilitaram a interpretação visual das imagens (com ≈ 16 Mp 
medindo, cada pixel, 0,04 mm x 0,04 mm) apresentadas nos quadros 1, 2, 3 e 4, que 
representam os litotipos antes e após as aplicações do líquido penetrante e do 
revelador, respectivamente.  
 
Para o Branco Himalaia, três configurações revelaram, de forma mais nítida, as 
descontinuidades presentes (Quadro 1 A2, C2, e G2). A imagem no quadro 1(A2), 
demonstra melhor a real condição de fissuramento do litotipo, demarcando 
descontinuidades (com cerca de 1 mm) o que, pela quantidade, pode fazer com que 
a superfície ganhe o aspecto rosado. No que tange as imagens do quadro 1 (B2 e 
G2) a importância se deve ao fato de que a revelação demarcou um agregado de 
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minerais feldspáticos, bastante fraturados, mostrando que as relações de contato 
entre os minerais também devem ser observadas, pois podem influenciar nos 
índices de absorção d’água e porosidade, não necessariamente representando 
fraturas de borda de grão. As demais configurações mostraram-se ineficientes para 
este litotipo, por terem oferecido a falsa impressão de interconectividade entre as 
descontinuidades, talvez por saturação de líquido penetrante ou por excesso de 
absorção do revelador. 
 

 
Quadro 1. Corpos-de-prova do Branco Himalaia (BH) antes (1) e após (2) a aplicação do líquido 

penetrante e do revelador. A) BH1L5R5; B) BH2L5R10; C) BH3L5R15; D) BH4L10R5; E) 
BH5L10R10; F) BH6L10R15; G) BH7L15R5; H) BH8L15R10; I) BH9L15R15. 

 
Para o Branco Caravelas, a imagem do quadro 2 (H2) foi a que melhor demarcou as 
descontinuidades, pois o contraste entre o revelador e o líquido penetrante foi maior. 
Neste caso, cabe dizer que a aplicação do revelador deve ser feita em uma camada 
bem fina para permitir a demarcação das descontinuidades na superfície sem que o 
mesmo se sature de líquido penetrante, fato que também pode justificar a cor rosa 
das superfícies no pós-revelação (Quadro 2 D2, E2 e F2), inclusive para o Branco 
Himalaia. Em contrapartida, camadas muito finas de revelador (Quadro 2 A2, B2 e 
C2) podem permitir a visualização dos minerais que constituem a rocha, o que 
também pode ser um problema relacionado à quantificação por análise de imagem. 
 
Ainda no Branco Caravelas, é possível verificar que pequenas concentrações de 
microfissuras e escarificações (Quadro 2 C2, G2, H2 e I2) podem gerar borrões nas 
superfícies, tornando estas feições indivisíveis frente a uma futura quantificação por 
análise de imagem. 
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Quadro 2. Corpos-de-prova do Branco Caravelas (BC) antes (1) e após (2) a aplicação do 

líquido penetrante e do revelador. A) BC1L5R5; B) BC2L5R10; C) BC3L5R15; D) BC4L10R5; E) 
BC5L10R10; F) BC6L10R15; G) BC7L15R5; H) BC8L15R10; I) BC9L15R15. 

 
Para o Verde São Francisco, que possui grande homogeneidade textural, estrutural 
e mineralógica, a configuração que apresentou o melhor resultado está representada 
no quadro 3 (A2) demarcando, sem borrões, descontinuidades de até 2 cm. As 
demais configurações, além de não revelar satisfatoriamente as descontinuidades 
mostram: que a falta de homogeneidade na aplicação (Quadro 3 B2, C2, D2, E2, F2 
e H2) influencia na capacidade de demarcação das descontinuidades nas 
superfícies pelo revelador; que a intensidade da luz presente no ambiente de 
captação das imagens pode influenciar na cor final das mesmas (e. g., Quadro 3 G2) 
podendo assim, obscurecer descontinuidades detectáveis em melhores condições 
de iluminação e criar empecilhos à futuras quantificações por análise de imagem e; o 
quanto é importante a limpeza das superfícies a inspecionar (no Quadro 3 I2, por 
exemplo, o resíduo de cola de uma etiqueta provocou a saturação do revelador com 
líquido penetrante no canto direto do corpo-de-prova). 

 

 
Quadro 3. Corpos-de-prova do Verde São Francisco (SF) antes (1) e após (2) a aplicação do 
líquido penetrante e do revelador. A) SF1L5R5; B) SF2L5R10; C) SF3L5R15; D) SF4L10R5; E) 

SF5L10R10; F) SF6L10R15; G) SF7L15R5; H) SF8L15R10; I) SF9L15R15. 
 

O Lumix, embora bastante fraturado, apresenta a maioria de suas fraturas (ao 
menos as maiores, que cortam as placas de um lado ao outro) preenchidas por 
quartzo leitoso, diminuindo o índice de vazios na superfície da rocha. Contudo, das 
fraturas maiores, as abertas são perfeitamente demarcadas na superfície (Quadro 4 
A2, B2, C2, E2, H2 e I2) com destaque para (A2). Quanto às trincas menores, 
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quando profundas (Quadro 4 G2), podem armazenar quantidades razoáveis de 
líquido penetrante, ao passo que, quando este é absorvido pelo revelador, pode criar 
borrões na superfície. A coloração rosa das placas deste litotipo (Quadro 4 D2 e F2), 
pode ser atribuída a trincas sub-milimétricas. De um modo geral, para as 
descontinuidades maiores, presentes neste litotipo, as modificações feitas nos 
tempos de exposição foram irrelevantes. 

 

 
Quadro 4. Corpos-de-prova do Lumix (LM) antes (1) e após (2) a aplicação do líquido 

penetrante e do revelador. A) LM1L5R5; B) LM2L5R10; C) LM3L5R15; D) LM4L10R5; E) 
LM5L10R10; F) LM6L10R15; G) LM7L15R5; H) LM8L15R10; I) LM9L15R15. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A partir das análises das imagens foi possível perceber que, para cada uma delas, 
os tempos de exposição ao líquido penetrante bem como ao revelador, são 
decisivos para uma melhor demarcação das descontinuidades. Ou seja, o tempo 
ótimo varia para cada litotipo ensaiado, a exemplo do Branco Himalaia (quadro 1 
A2), Branco Caravelas (quadro 2 H2), Verde São Francisco (quadro 3 A2) e do 
Lumix (quadro 4 A2), em função da granulação, da presença de escarificações, das 
relações de contato entre os minerais, da profundidade, tamanho, condições de 
preenchimento e ângulo das fissuras em relação às superfícies dos corpos-de-prova. 
 
O ensaio por LP é de fácil execução, mas diversos cuidados devem ser tomados, 
tais como: a preparação correta da superfície de aplicação, o manuseio correto dos 
produtos visando a homogeneização em suas aplicações e a observação da 
intensidade e a constância da luz incidente no local dos ensaios. 
 
A inspeção por líquido penetrante pode ser considerada destrutiva quando aplicada 
às rochas ornamentais porque, apesar de não interferir nas características físicas do 
material, faz com que o mesmo perca suas características estéticas devido a 
impossibilidade de remoção do líquido penetrante. Esta constatação não inviabiliza a 
aplicação do método como ferramenta auxiliar de avaliação, por exemplo, da 
qualidade de superfícies polidas, em estudos de desempenho de politrizes bem 
como, permite sua utilização, de forma conjugada, a ensaios de caracterização 
tecnológica como o impacto de corpo-duro e flexão em quatro pontos, auxiliando 
inclusive no emprego adequado das rochas na construção civil. Outra possibilidade, 
para trabalhos futuros, seria a utilização do líquido penetrante fluorescente. 

. 
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