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RESUMO 

O quartzito de cor azulada da Serra do Espinhaço Setentrional da Bahia é 
comercializado sob diferentes nomes, tais como: “Azul Imperial”, “Azul Boquira” e 
“Azul Macaúbas”. A cor azulada, que dá características exóticas à rocha, é 
proveniente dos minerais ricos em boro, principalmente a dumortierita. Esta rocha 
ornamental tem alto valor mercadológico e, atualmente, há uma grande procura por 
este tipo de rocha, principalmente para a exportação. Porém, em algumas porções 
da lavra desta rocha, surgem manchas de tons amarelados a avermelhados que 
fazem com que o preço final da rocha beneficiada (chapas) perca até 40% do seu 
valor no mercado. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar esse material a 
fim de identificar os minerais causadores dessas manchas e propor um tratamento 
químico capaz de devolver à rocha o valor de mercado. Para tanto, foram realizados 
ensaios de caracterização como: descrição petrográfica das amostras da rocha, 
fluorescência de raios X (FRX) e difração de raios X (DRX). As análises confirmaram 
a presença de minerais contendo Ferro (Fe), Alumínio (Al) e Titânio (Ti), como 
causadores de tais alterações na coloração da rocha. Posteriormente estas análises, 
a rocha passou por ciclos de ataque com ácido metanossulfônico (CH3SO3H - 7 – 
10%) para retiras estas manchas. A ação do ácido mostrou-se eficiente na redução 
dos manchamentos. 

PALAVRAS-CHAVE: rocha ornamental; caracterização; quartzito; remoção; 
manchas 

ABSTRACT 

The blue quartzite of the Serra do Espinhaço, Northern of Bahia is marketed under 
different comercial names, such as: "Azul Imperial", "Azul Boquira" and "Azul 
Macaúbas". The bluish color, which generates the exotic features to the rock, comes 
from the minerals rich in boron, mainly the dumortierite. This ornamental stone has 
high market value and, currently, has a great demand for this type of rock, mainly for 
export. However, in some portions of this stone pit, there are stains spots of yellowish 
to reddish tons that cause the final price of the benefited rock (slabs) to lose up to 
40% of its market value. Thus, the purpose of this work aims to characterize this 
material in order to identify the minerals that cause the stains and provide a chemical 
treatment  capable  of  returning  the  market  value  to  the  rock.  For  this   purpose, 
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characterization tests were used, such as: petrographic description of rock samples, 
X-ray fluorescence (FRX) and X-ray diffraction (XRD). The analyzes showed a 
presence of minerals containing Iron (Fe), Aluminum (Al) and Titanium (Ti), possible 
causes of such changes in rock coloration. 

KEYWORDS: ornamental stones; technological characterization; quartzite; removal; 
stains. 

1. INTRODUÇÃO 

As rochas ornamentais de acordo com as especificações da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (2013), rochas ornamentais constituem material 
pétreo natural utilizado em revestimentos internos e externos, estruturas, elementos 
de composição arquitetônica, decoração, mobiliário e arte funerária. São Rochas  
que possuem determinadas propriedades para serem utilizadas como material para 
revestimento em diversas aplicações: pisos, paredes, bancadas, pias, balcões, 
mesas, etc. Para que uma rocha seja considerada ornamental, devem ser 
obedecidas duas exigências básicas: 

 apresentar beleza estética (ornamental), um padrão contínuo, ou seja, devem 
ser homogêneas (sem manchas ou buracos que ocorram de modo irregular) 

 possuir características tecnológicas, índices físicos, índices de alterabilidade 
dentro dos padrões aceitáveis pelas normas técnicas. 

Os principais tipos de rochas utilizados como ornamentais são mármores (rocha 
metamórfica) e granitos (rocha plutônica). Esta classificação que predomina no 
mercado é bastante genérica, e nem sempre corresponde à classificação geológica 
correta da rocha. Atualmente, no interior do Brasil, estão sendo explorados outros 
tipos de rochas, como quartzitos, ardósias (rochas metamórficas de origem 
sedimentar), basaltos (rocha vulcânica) e conglomerados (rochas sedimentares). 

O padrão cromático é o principal atributo considerado para qualificação comercial de 
uma rocha ornamental e comercialmente os principais grupos de rochas  
ornamentais são os granitos e os mármores. 

Uma das características que se destacam na escolha de rochas ornamentais para 
revestimento é a sua beleza. Porém, alguns minerais, quando intemperizados, 
podem provocar alterações no padrão de beleza desejado diminuindo 
consideravelmente o seu valor econômico, como é o caso do quartzito azul imperial, 
objeto desta pesquisa. 

Além da parte estética desejável para as rochas ornamentais e de revestimento, a 
seleção e o uso dos materiais devem levar em considerações suas características 
tecnológicas, que reflete o comportamento físico-mecânico das rochas  nas 
condições normais de utilização, permitindo diagnosticar patologias visuais 
decorrentes da seleção e aplicação inadequadas dos materiais. 

Mattos (2000) nos apresenta na Tabela 1 as patologias encontradas em rochas 
ornamentais e suas consequências estéticas. 
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Tabela 1. Patologias, causas, consequências, prevenção e conserto em rochas ornamentais. 
 

Defeito Causa Consequência Prevenção Conserto 
 

 

Ferrugem e 
manchas 

avermelhadas 

 
 
 
 
 
 

 
Ferrugem e 
manchas 

avermelhadas 

Placas com 
restos de 

granalha ou 
em contato 

com 
substâncias 

contendo 
ferro e 
água 

 

Rocha com 
minerais de 

Ferro 

Oxidação do 
Ferro ou da 
granalha e 

absorção pela 
rocha 

 
 
 
 

 
Minerais com 
ferro oxidado 

Limpeza profunda 
em cada placa e 
impermeabilizaçã 
o das placas no 
contato com o 

ferro 

 
 
 

 
Rejeitar este tipo 

de rocha 

Uso de 
produtos 
especiais 

para 
remoção 
(depende 

da    
intensidade 

da    
mancha) 

Nenhum. 

 
 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa realizada, do ponto de vista da sua natureza, pode ser classificada como 
aplicada, pois objetiva encontrar uma metodologia para remoção de manchas no 
quartzito azul imperial, a partir de uma demanda de uma indústria do setor de rochas 
ornamentais do município de Nova Venécia/ES. 

A abordagem ao problema proposto foi quantitativa, pois verificou-se a ação do  
ácido metanossulfônico na rocha em questão num período de 216 horas. Do ponto 
de vista dos seus objetivos, tratou-se de uma pesquisa do tipo explicativa, pois 
visava identificar e relacionar o ácido metanossulfônico (CH3SO3H – 7 – 10%) ao 
tempo de exposição. Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, foi uma  
pesquisa experimental, porque foram analisadas as variáveis como tempo de 
exposição (Gil, 1994). 

Antes da definição do produto a ser utilizado na remoção das manchas, foram 
realizados os seguintes ensaios de caracterização: descrição petrográfica, 
fluorescência de raios-X (FRX), difração de raios-X (DRX) do pó que preenche os 
fraturamentos. Estes ensaios foram realizados pelos laboratórios do Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM /NRES – Cachoeiro do Itapemirim – ES) e Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT – São Paulo – SP). 

Após os ensaios de caracterização, uma amostra da rocha manchada foi submetida 
a ciclos de ataque com ácido metanossulfônico conforme Tabela 2. 
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Tabela 2. Ciclos de ataque do ácido metanossulfônico (7-10%) na amostra de rocha. 
 

Ciclos Tempo (h) Condições 
Experimentais* 

I 24 Sem cobertura 

II 48 Com cobertura 

III 120 Com cobertura 

IV 144 Sem cobertura 

V 216 Com cobertura 

*Condições Experimentais: Na condição sem cobertura aplicou-se o ácido metanossulfônico sobre 
superfície manchada da amostra e deixou exposta ao ambiente. A condição com cobertura reproduziu 
condições semelhantes aos procedimentos utilizados na indústria. Para tanto a amostra foi coberta 
com plástico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Descrição Petrográfica 

A análise petrográfica macroscópica descreveu a rocha como quartzito de cor azul- 
esverdeado com padrão estrutural bandado e textural equigranular fina de 
granulação fina/média, com grãos de até 1 mm. Apresentou ainda como minerais 
secundários óxidos acastanhados em vênulas de alteração acastanhadas e 
esverdeadas, com evidências claras de percolação, hora intraestratal,  hora 
destoante a foliação. A composição mineralógica da rocha pode ser observada na 
Tabela 3. 

 

Tabela 3. Composição mineralógica da rocha. 
 

 

Composição 
Mineralógica 

Quartzo 

Cianita 

Porcentagem (%) 

 

75 

15 

Muscovita 7 

Acessórios 3 
(Dumortierita) 

A análise petrográfica microscópica classificou a rocha como muscovita cianita 
quartzito (Best, 2003). Os minerais mais importantes para este trabalho estão 
descritos microscopicamente a seguir: 

 Dumortierita: pleocroísmo fortíssimo entre tons que variam entre azul intenso a 
incolor, hábito lamelar com planos clivagem mal desenvolvidos. Os cristais são 
hipidiomórficos e estão em contatos retilíneos com a matriz quartzosa. São 
encontrados principalmente na foliação S0/S1  e também preenchendo fraturas 
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descontínuas. Os tamanhos médios são de 0,10 mm. Obs: O percentual deste 
mineral nas amostras enviadas para análise (3%) foi bem menor aos encontrados na 
literatura, que descrevem valores entre 15% e 20% (Figuras 1 e 2). 

 

Figuras 1 e 2. Fotomicrografia da amostra em luz em luz natural a 10x de aumento, 
respectivamente. Dum = dumortierita; Tur = turmalina; Cia = cianita; Rut = rutilo; Qz= quartzo; 

Ms = muscovita;Mon = monazita. 
 

 Rutilo: cristais xenomórficos micrométricos ocorrem exclusivamente em vênulas 
hidrotermais compondo a associação descrita acima. Na maioria das ocorrências, 
encontram-se em alteração secundária avançada, apresentando aspectos ao 
microscópio tipo “nuvem”, característico do leucoxênio, destacando assim uma 
coloração vermelho-acastanhada (Figura 3). 

 

Figura 3. Fotomicrografia do quartzito Azul Imperial mostrando o contato entre uma vênula 
hidrotermal com a matriz quartzítica. Notar a presença de turmalina associada ao rutilo, 

monazita e muscovita. Tur = turmalina; Rut = rutilo; Qz= quartzo; Mon = monazita; Leuc = 
leucoxênio. 
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3.2. Fluorescência de Raios X (FRX) 

Os resultados da análise química de fluorescência de raios X (FRX), realizada 
através do espectrômetro modelo AXIOS Panalytical, podem ser observados na 
Tabela 4. Este resultado vem corroborar com as análises petrográficas e do DRX 
(apresentado posteriormente), mostrando a presença de TiO2 e Fe2O3. 

Tabela 4. Análise química por fluorescência de raios X (FRX). 
 

 

Composição 

Química 

Porcentagem 
(%) 

Al2O3 SiO2 P2O5 K2O TiO2 Fe2O3 PPC 

 

 
7,0 90,5 0,15 0,78 0,32 0,20 0,60 

 
 

 

 

3.3. Difração de Raios X (DRX) 

O resultado da análise mineralógica qualitativa do pó que preenche as fraturas 
indicou a presença de quartzo, mica (muscovita), caulinita, pirofilita, feldspato 
(microclínio) e granada (andradita) (Figura 4). 

 

Figura 4. Difratograma de raios-X do material "Pó de alteração de rocha" 
 

3.4. Ciclos de Ataque com Ácido Metanossulfônico (7 – 10%) 

As aplicações do ácido metanossulfônico na rocha manchada tentaram reproduzir 
em laboratório os procedimentos realizados na indústria de rochas ornamentais. Por 
tratar-se de um trabalho inédito, junto a dificuldade de encontrar referências na área. 
Os efeitos da ação do ácido sobre a rocha podem ser observados na Figura 5. 
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(a) (b) 

Figura 5. Fotos comparativas da ação do ácido metanossulfônico sobre os manchamentos do 
quartzito azul imperial. 

A Figura 5a apresenta a rocha manchada antes da aplicação do ácido 
metanossulfônico. Após 216 horas da ação do ácido metanossulfônico conforme os 
ciclos de ataque nas condições experimentais (sem e com cobertura), pode-se 
observar uma visual diminuição da intensidade do manchamento (Figura 5b). 

4. CONCLUSÕES 

A alteração dos minerais rutilo e monazita geram produtos de coloração castanho 
avermelhada, que vistos em microscópio, assemelham-se a leucoxênio, sendo estes 
os responsáveis pelos manchamentos encontrados no quartzito azul imperial. 

O ácido metanossulfônico demonstrou potencial para remover as manchas na rocha 
estudada. 
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