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RESUMO 

Com vista a contribuir com os estudos relacionados à resistência que as rochas 
oferecem ao manchamento por produtos/soluções de uso cotidiano, este 
trabalho busca, através de medições sistemáticas de brilho e cor e de uma 
metodologia de ensaio adaptada do ensaio de manchamento normalizado para 
placas de cerâmica, analisar a eficiência das etapas de limpeza e as resistências 
oferecidas pelas rochas ao manchamento. Nas seis rochas ornamentais 
utilizadas para esta pesquisa, as alterações de cor e brilho, em sua maioria, se 
deram por impregnação das rochas pelo agente manchante em microfissuras, 
poros e planos de clivagem e partição dos minerais e não puderam ser 
revertidas, porém, em alguns casos, puderam ser amenizadas, com etapas 
sucessivas de limpeza. A avaliação da eficiência das etapas de limpeza se deu 
também pela análise das curvas espectrais de cada corpo de prova e o método 
se mostrou eficiente, indicando que tal procedimento pode ser uma ferramenta 
na avaliação destes tipos de patologia. A classificação das rochas quanto ao 
nível de resistência ao manchamento foi Branco Siena, Cinza Castelo e Mármore 
Branco como muito baixos, Amarelo Ornamental nível baixo, Preto São Gabriel 
baixo-moderado e Verde Labrador nível moderado-alto. 

PALAVRAS-CHAVE: rocha, ornamental, ensaio, manchamento, curvas, 
espectrais. 
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ABSTRACT 

To contribute to the studies related to the resistance that the rocks offer to 
staining by products / solutions of daily use, this work aims, through systematic 
measurements of brightness and color and of a methodology of test adapted of 
the normalized staining test for ceramic plates, to analyze the efficiency of the 
cleaning steps and the resistances offered by the rocks to the staining agents. In 
the six dimension stones used for this research, the color and brightness changes 
were mostly due to impregnation of the rocks in the pores and planes of cleavage 
and partition of the minerals and were not reversed. In some cases, however, the 
staining agent was almost completely removed, after successive stages of 
cleaning. The efficiency of the cleaning steps was also evaluated by the analysis 
of the spectral curves of each specimen and the method was efficient, indicating 
that this procedure can be a tool in the evaluation of these types of pathology. 
The classification of the rocks as to the level of resistance to the staining was 
Branco Siena, Cinza Castelo and Mármore Branco as very low, Amarelo 
Ornamental low level, Preto São Gabriel low-moderate and Verde Labrador 
moderate-high level. 

KEYWORDS: dimension, stone, test, staining, spectral, curves. 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização das rochas ornamentais em diversas áreas como revestimentos 
internos e externos, como matéria prima para confecção de artefatos decorativos 
bem como mobiliário para residências e indústrias, pode expô-las a diversos 
fatores que, por sua vez, podem alterar sua aparência e também suas 
características físico-químicas. 

Os ensaios de caracterização de rochas são realizados na tentativa de reproduzir 
em laboratório as condições às quais os materiais estarão expostos no ambiente 
de aplicação. Esses ensaios, normalizados pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas –ABNT, possibilitam a obtenção de parâmetros comparativos 
que orientam o usuário sobre o melhor uso. 

Segundo Frascá (2002b) essas simulações de situações cotidianas podem 
indicar medidas preventivas para evitar/retardar problemas com a rocha, 
mostrando a grande necessidade do setor de ações, técnicas mais adequadas 
e procedimentos de aplicação e manutenção eficazes e, sobretudo acessíveis 
ao mercado consumidor. 

O ensaio de manchamento consiste na aplicação de agentes manchantes sobre 
as superfícies das rochas e na realização de tentativas de limpeza para 
verificação da resistência das mesmas aos agentes manchantes e também para 
avaliar a eficiência dos agentes de limpeza na remoção das manchas que por 
ventura possam ocorrer. 

Como não existe uma norma específica para ensaio de manchamento em rochas 
ornamentais, viu-se a necessidade, corroborada pelo volume das exportações e 
pela exigência crescente de materiais com padrões mais elevados de qualidade, 
de adaptar o método para rochas para revestimento. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realização dos ensaios foram selecionados seis litotipos não resinados, 
cinco de composição granítica e um mármore, descritos a seguir: 

Amarelo Ornamental (Quadro 1A): Rocha classificada como Gnaisse 
sienogranítico com granada. Rocha granoblástica inequigranular interlobada a 
porfiroclástica. 

Branco Siena (Quadro 1B): Rocha classificada como Granada gnaisse 
monzogranitico. Rocha gnáissica de granulação média a grossa e cor branco 
rosado com pequenos pontos avermelhados (granada). 

Cinza Castelo (Quadro 1C): Rocha classificada como Biotita monzogranito. 
Rocha maciça de granulação fina e cor cinza claro com muitos pontos pretos. 

Preto São Gabriel (Quadro 1D): Rocha classificada como Diorito norítico. Rocha 
com estrutura compacta com granulação média e cor cinza escura. 

Verde Labrador (Quadro 1E): Rocha classificada como hiperstênio hornblenda 
biotita quartzo monzonito. Rocha de estrutura maciça levemente orientada de 
granulação grossa e cor cinza esverdeado. 

Mármore Branco (Quadro 1F): Rocha classificada como calcita dolomita 
mármore. Rocha de granulação média e cor branca. 

Para cada litotipo foram confeccionados 12 corpos de prova (totalizando 72 
corpos de prova) medindo 7 x 7 x 2 cm. 

Quadro 1. Imagens dos litotipos ensaiados. 
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Para provocar as manchas nas superfícies foram utilizados os denominados 
agentes manchantes: produtos que em contato com a superfície da rocha, por 
um determinado tempo, são capazes de produzir manchas temporárias ou 
permanentes que alteram características visuais como cor e brilho nas 
superfícies a eles expostas. São eles: café, refrigerante de cola, suco de uva, 
leite achocolatado, limão, vinagre de maçã, molho de tomate, óleo de soja, cloro, 
desengordurante, detergente, lã de aço com detergente. 

Nas tentativas de remoção das manchas geradas foram utilizados os 
denominados agentes de limpeza, escolhidos de acordo com a norma da ABNT 
NBR 13818 anexo G. Para a primeira tentativa de remoção da mancha o agente 
foi água morna. Para a segunda e terceira tentativas de remoção da mancha 
foram escolhidos dois agentes de limpeza: detergente neutro, considerado fraco 
com pH entre 6,5 e 7,5 e uma pasta multiuso considerada forte com pH entre 
9,5 e 10. 

Para a realização dos procedimentos do ensaio foi utilizado um 
espectrofotômetro para medição de cor, um medidor de brilho para medição do 
brilho superficial, ambos da marca BYK-Gardner, um computador (programa 
Excel) para tratamento dos dados; um scanner HP Deskjet 3050 para 
digitalização das superfícies dos corpos de prova, água destilada para limpeza 
dos corpos de prova antes de cada etapa de digitalização e medição de cor e 
brilho, papel toalha e copos descartáveis (110 ml) em auxilio à exposição dos 
agentes manchantes. 

A norma na qual se baseia este trabalho é a NBR 13818:1997, anexo G, da 
ABNT. O ensaio consiste basicamente em submeter as superfícies dos corpos 
de prova ao contato direto com os agentes manchantes e, a cada ciclo de 24 
horas, realizar uma tentativa de remoção da mancha gerada pela exposição, 
usando os agentes de limpeza selecionados. A cada etapa são coletadas 
medidas de cor e brilho, digitalizadas as superfícies e analisados (de forma 
visual) os corpos de prova. Esses dados, após tratamento adequado, resultam 
nas variações totais de brilho “ΔB” e cor “ΔE”. 

Para determinação das etapas mais eficientes de limpeza são observados os 
valores de ΔE (variação total de cor). São consideradas mais eficientes as etapas 
de limpeza que mais se aproximam da cor original da rocha, ou seja, as que 
apresentarem menor valor de ΔE. Se os valores de ΔE forem muito próximos, 
define-se como mais eficiente a etapa que possuir o menor valor de ΔB (variação 
total de brilho). A variação total de cor é o parâmetro mais importante na 
avaliação da eficiência das etapas de limpeza, porque o brilho pode ser 
facilmente retocado com um novo polimento, já o processo de recuperação da 
cor pode ser muito mais oneroso e incerto. 

O quadro 2 traz uma classificação da rocha quanto ao nível de resistência ao 
manchamento. 
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Quadro 2 Classificação de nível de resistência da rocha ao manchamento 
 

Etapa(s) 
mais 

eficiente(s) 

 
Remoção 

Intensidade 
do      

manchamento 

 
Efeitos adicionais possíveis 

Nível de 
resistência da 

rocha ao 
manchamento 

 
1ª 

 
TOTAL 

 
Incipiente 

2ª ou 3ª ou 2ª e 3ª limpezas 
alteram ao invés de devolver 

as cores originais. 

 
ALTO 

 
1ª 

 
PARCIAL 

 
Fraca 

2ª ou 3ª ou 2ª e 3ª limpezas 
alteram ao invés de devolver 

as cores originais. 

MODERADO- 
ALTO 

 
1ª+2ª 

 
TOTAL Fraca- 

moderada 

3ª etapa de limpeza altera ao 
invés de devolver as cores 

originais. 

 
MODERADO 

 
1ª+2ª 

 
PARCIAL 

 
Moderada 

3ª etapa de limpeza altera ao 
invés de devolver as cores 

originais. 

BAIXO- 
MODERADO 

1ª+2ª+3ª TOTAL Moderada- 
forte 

Sem mancha ou alteração de 
cor percebida/medida. BAIXO 

 
1ª+2ª+3ª 

 
PARCIAL 

 
Forte 

A mancha persiste ou há 
alteração de cor por excesso 

de limpeza. 

 
MUITO BAIXO 

 
 
3. RESULTADOS DE DISCUSSÃO 

O principal mecanismo de modificação das propriedades de cor e brilho nas 
superfícies das rochas ornamentais ensaiadas foi a impregnação. Os agentes 
manchantes, em sua maioria, impregnaram as rochas aproveitando planos de 
clivagem e partição, por fissuras e poros como no exemplo da figura 1. 

 

Figura 01 Imagem ampliada da superfície do Amarelo Ornamental com porções 
impregnadas por suco de uva. 

 
Legenda: Setas vermelhas -planos de clivagem; Setas amarelas –Contatos minerais. 

 
Amarelo Ornamental: Para a maioria dos agentes manchantes, a combinação 
das três etapas de limpeza foi mais eficiente. Entretanto, o desgaste abrasivo 
provocado pelo agente de limpeza 3 (pasta multiuso) reduziu o brilho superficial 
das rochas. A maioria dos agentes manchantes causou escurecimento, 
identificado através de análise visual. A combinação das três tentativas de 
limpeza foi a mais eficiente para a remoção dos agentes manchantes café 
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(ΔE=2,97), refrigerante de cola (ΔE=0,55), suco de uva (ΔE=7,84), limão 
(ΔE=2,58), vinagre de maçã (ΔE=1,53), óleo de soja (ΔE=19,64) e lã de aço com 
detergente (ΔE=7,39), por conta da lixiviação provocada pela água morna, da 
ação dos tensoativos aniônicos do detergente que diminuem a tensão superficial 
dos líquidos e facilitam a remoção de resíduos de superfícies e do desgaste 
abrasivo promovido pela pasta multiuso. A classificação quanto ao nível de 
resistência da rocha é baixo tendo em consideração a limpabilidade da maioria 
dos agentes manchantes, embora para alguns agentes manchantes a remoção 
tenha ocorrido entre a 1ª e 2ª etapas de limpeza. 

Branco Siena: Rocha na qual, os agentes manchantes foram os que, por 
impregnação, mancharam as superfícies de forma mais intensa, cujas remoções 
foram apenas parciais após as três etapas de limpeza. O que classifica a rocha 
com nível muito baixo de resistência ao manchamento. Porém, para todos os 
agentes manchantes, exceto para o vinagre de maçã, a terceira etapa de limpeza 
causou perda de brilho maior que após a segunda etapa de limpeza (ΔB=1,27% 
para ΔB=1,75% na etapa 3). Possivelmente a ação do elemento abrasivo causou 
um desgaste na superfície que, por sua vez, passou a refletir a luz de forma 
difusa, dificultando a medição através do medidor de brilho. 

Cinza Castelo: A maioria dos agentes manchantes provocou manchamento 
após a exposição e a remoção da mancha após as etapas de limpeza foi parcial. 
Os menores valores de variação total de cor para esta rocha foram alcançados 
em sua maioria após a terceira etapa de limpeza para os agentes manchantes 
café, refrigerante de cola, suco de uva, leite achocolatado, vinagre de maçã, 
molho de tomate, desengordurante e lã de aço com detergente (ΔE=12,40; 
ΔE=3,69;    ΔE=4,79;    ΔE=5,45;    ΔE=1,97;    ΔE=3,13;    ΔE=0,23; ΔE=22,27 
respectivamente). Em todos os casos houve perda de brilho maior após a 
terceira etapa de limpeza em relação a segunda, destaque para o café, o molho 
de tomate e detergente que na segunda etapa tinham perda igual a zero e após 
a terceira etapa elevaram a perda de brilho para 7,93; 5,11 e 9,35 
respectivamente. A causa possivelmente foi pelo elemento abrasivo na 
composição do agente de limpeza 3. O nível de classificação é muito baixo, 
apesar da análise visual não mostrar alterações visíveis na superfície da rocha. 

Preto São Gabriel: Os corpos de prova não aparentam manchamento na análise 
visual, porém após as etapas sucessivas de limpeza apresentam um 
clareamento superficial cada vez mais intenso. Os valores da variação total de 
cor são os mais próximos de zero, que seria a situação ideal em que a variação 
total de cor é quase nula e a mancha teria sido removida, como exemplo o 
refrigerante de cola (ΔE=0,04) e cloro (ΔE=0,03). A análise visual mostra que 
houve alterações superficiais nos corpos de prova caracterizadas por 
clareamento. O nível de classificação quanto ao manchamento é baixo- 
moderado, tendo em consideração que a maioria das alterações foram 
parcialmente removidas entre a 2ª e 3ª etapas de limpeza. 

Verde Labrador: As três etapas sucessivas de limpeza somente foram eficientes 
para promover menor variação total de cor para o agente manchante detergente 
(ΔE=2,14), de modo que as diferenças entre os valores não são tão 
interessantes quando se tem a necessidade de retoque no polimento como seria 
o  caso  de  se   chegar  até  a  terceira  etapa   de  limpeza  para  esse  agente 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

manchante. A análise visual da maioria dos corpos de prova demonstra que a 
rocha escureceu após o manchamento e que não foi possível, a cada etapa de 
limpeza, recuperar a aparência inicial. Os melhores resultados de limpabilidade 
ocorreram na 1ª e 2ª limpeza, classificando a rocha com nível moderado-alto de 
resistência ao manchamento. 

Mármore Branco: A terceira tentativa de limpeza (ação combinada das 
tentativas 1, 2 e 3) foi a mais eficiente para a remoção parcial dos agentes 
manchantes café com ΔE=18,28, refrigerante de cola ΔE=4,57, suco de uva 
ΔE=5,13, leite achocolatado ΔE=1,19, limão ΔE=3,83, vinagre de maçã 
ΔE=5,33, desengordurante ΔE=0,12, lã de aço com detergente ΔE=7,80. 
Entretanto, em todos os casos, exceto o limão, a ação dos agentes de limpeza 
causou aumento na perda de brilho, principalmente na terceira etapa, pelo 
desgaste abrasivo da pasta multiuso. O ácido cítrico do limão reagiu com os 
componentes da rocha o que provocou uma descaracterização na superfície do 
corpo de prova deixando-o com aspecto esbranquiçado. Os melhores resultados 
de limpabilidade foram após as três etapas de limpeza, classificando a rocha 
com nível muito baixo de resistência ao manchamento. 

4. CONCLUSÃO 

A importância deste trabalho se confirma pelo fato de que em diversos casos 
não foram constatadas alterações de cor e brilho superficiais através da análise 
visual. No entanto, com auxílio dos medidores de cor e brilho foram identificadas 
e quantificadas variações nestes parâmetros. A superfície uma vez exposta 
torna-se frágil e caso ocorram exposições sucessivas podem surgir danos 
visíveis e irreversíveis. Assim, a análise quantitativa se mostra uma ferramenta 
importante na prevenção de patologias associadas ao uso de rochas 
ornamentais em ambientes como cozinhas (pias e bancadas). 

Os materiais de forma geral sofreram algum tipo de alteração, seja na cor e/ou 
no brilho e a maioria das manchas foram causadas por impregnação, salvo o 
corpo de prova de mármore branco exposto ao limão, que teve alterações 
provocadas por corrosão. As principais variáveis que influenciaram na ocorrência 
de variações foram as composições mineralógicas das rochas, a presença ou 
ausência de microfissuras e as composições dos agentes manchantes e de 
limpeza. 

A maior parte das alterações de cor e brilho não pôde ser revertida. Mas, com 
as etapas sucessivas de limpeza muitos casos puderam ser amenizados. 
Grande parte dos corpos de prova sofreu alterações nas variações de cor e brilho 
após a terceira etapa de limpeza, porque em sua composição, o agente de 
limpeza 3 possui abrasivo, que pode ter causado danos à superfície de diversos 
minerais. É aconselhável a substituição desse agente por um que não possua 
abrasivo na composição. 

Dentre os seis litotipos o Mármore Branco foi o que visualmente teve as maiores 
alterações superficiais, em função de sua composição mineralógica pode ter 
interagido em maior grau com os componentes mais agressivos dos agentes 
manchantes e de limpeza. O Verde Labrador também consta entre os litotipos 
que mais sofreram alterações visíveis, por causa principalmente da presença de 
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grandes quantidades de microfissuras pré-existentes. Os agentes manchantes 
têm maior facilidade para penetrar e causar impregnações mais difíceis de serem 
removidas. 

A metodologia adotada se mostra eficiente para rochas ornamentais e a análise 
do manchamento sendo feita por métodos quantitativos, proporcionado pelas 
medições de cor e brilho nos corpos de prova permite a adoção de critérios e o 
estabelecimento de limites para uma classificação do nível de resistência ao 
manchamamento. 
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