
Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      172

10.  PARÂMETROS TÉCNICOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS E SEU
SIGNIFICADO PRÁTICO

Entre os principais ensaios e análises necessários à caracterização

(especificação) tecnológica do material a ser utilizado na construção civil cabem

destacar:

• Análise petrográfica;

• Análise granulométrica;

• Determinação de impurezas;

• Determinação de índices físicos (massa específica aparente,

porosidade aparente e absorção d’água);

• Determinação do desgaste por atrito (desgaste Amsler);

• Determinação do coeficiente de dilatação térmica;

• Determinação da resistência ao impacto;

• Determinação da resistência à compressão uniaxial simples;

• Determinação da resistência à compressão uniaxial após

congelamento e degelo;

• Determinação do módulo de deformabilidade estático;

• Determinação da resistência à flexão;

• Determinação da velocidade de vibração e da constante elástica de

ultra-som em rochas

10.1. ANÁLISE PETROGRÁFICA

A petrografia permite a definição da natureza da rocha, identificação

dos minerais existentes, seu fraturamento, seus graus de alteração e granulação,

textura (ou trama) e estrutura (ou desenho e movimentação).

A norma ABNT-NBR-12.768 sugere um roteiro para a realização da

análise petrográfica.



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      173

Inicia-se a análise petrográfica com o exame macroscópico da rocha

para identificação da estrutura, coloração e estado geral de sanidade do material,

seguido do estudo de lâminas delgadas ao microscópio óptico de luz transmitida

para identificação e quantificação dos minerais, seu estado de alteração, sua

granulação e avaliação microfissural da rocha, a natureza dos seus contatos e seu

arranjo espacial. A microscopia pode ser combinada com outras técnicas, caso da

coloração seletiva de minerais e difratometria de raios-X, a cor da pedra é

determinada pela coloração predominante de seus minerais e pode ser afetada pela

presença de constituintes mineralógicos friáveis, alterados e alteráveis ou solúveis,

que comprometem o lustro e o desempenho das rochas. A durabilidade da cor é

essencial nos revestimentos, sendo que o polimento da pedra favorece sua

resistência à ação do tempo. A durabilidade da cor é influenciada pela presença de

minerais que se decompõem facilmente liberando substâncias que mancham as

rochas, comprometendo não só o material de revestimento esteticamente, mas

também em sua durabilidade. Dentre esses destacam-se os minerais sulfetados

(piritas e calcopiritas) e óxidos de ferro (Figura 58 e Foto 103).

A cor tem importância fundamental nas rochas ornamentais, por seu

papel de acabamento e decoração. Rochas com cores raras, caso do azul (Granito

Azul Bahia) e do verde escuro (Granito Verde Ubatuba são de elevado custo.

FIGURA 58 – ESQUEMA MOSTRANDO A ALTERABILIDADE DE MINERAIS
EM ROCHAS ORNAMENTAIS  DE REVESTIMENTO, CUJA
CARACTERÍSTICA ESSENCIAL DEVE SER A ESTÉTICA

ROCHA ORNAMENTAL
SEM DETERIORAÇÃO

OXIDAÇÃO DE MINERAIS
FERROSOS

COMPROMETENDO A
APARÊNCIA DO MATERIAL

REAÇÕES

COM AGENTES
POLUENTES E/OU

MATERIAIS DE
LIMPEZA

AGRESSIVOS
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A textura (trama) da rocha é fundamental na caracterização dos

elementos mineralógicos de uma rocha ornamental, de acordo com o grau de

cristalização, as dimensões absolutas e relativas, forma de seus constituintes, sua

posição espacial e o tipo de contato entre eles. A textura define as espécies minerais

que compõem a rocha e o grau de fraturamento dos minerais e permite, entre outros

aspectos avaliar qualitativamente a maior ou menor capacidade de absorção d'água.

As microfissuras, pequenas fraturas visualizadas na superfície polida

da rocha (Figura 59), ou a presença de fissuramento razoavelmente intenso (seja

devido ao intemperismo físico, ocorrido na jazida, seja no processo de lavra ou na

própria serragem), possibilitam a percolação de substâncias fluidas quimicamente

FOTO 103 – MINERAIS OXIDADOS EM GRANITO DE PISO DE SACADA EM APARTAMENTO,
REVESTIDA COM GRANITO - BOTUCATU, SP

2,5 cm
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ativas pelo material rochoso, tais como água carregando impurezas, produtos de

limpeza, óleos, agentes manchantes, etc.

Decorrente dessa alteração, o granito muitas vezes perde sua aptidão

ao polimento, não apresentando um “fechamento” eficaz no polimento (Foto 104). Ao

se procurar alcançar o grau de polimento desejado, promove-se uma solicitação

mecânica excessiva que conduz a danos na trama mineralógica da superfície da

placa que inicialmente imperceptível a olho nu  manifesta-se, posteriormente pelo

surgimento de aspereza na superfície, perdendo lustro, ou pelo desenvolvimento de

manchas pela percolação de substâncias.

A origem, quantidade, dimensões e o embricamento dos minerais, além

da porosidade influenciam a resistência mecânica das rochas. Rochas silicificadas,

cuja composição é predominantemente quartzosa, como o granito são mais

resistentes que as calcárias, como o mármore. Em outro caso, duas rochas de

mesma origem diferem-se quanto à resistência mecânica, de acordo com o tamanho

relativo das partículas (minerais), pois pedras com granulometria fina são mais

resistentes que as de granulometria grossa.

FIGURA 59 – ESQUEMA
MOSTRANDO A OCORRÊNCIA
DE MICROFISSURAS, QUE
AUMENTAM A POROSIDADE DA
ROCHA E INTENSIFICAM O
PERCOLAMENTO DE FLUIDOS
NO SEU INTERIOR

FOTO 104 – FOTO ILUSTRANDO O
ESQUEMA: MICRO E
MACROFISSURAS EM MÁRMORE
PREENCHIDAS POR CALCITA
DISSOLVIDA E REPRECIPITADA

 1 cm
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10.2. ÍNDICES FÍSICOS

Denominam-se índices físicos, na qualificação das rochas ornamentais,

a densidade (ou massa específica), a porosidade e a absorção d’água.

Na determinação desses índices segue-se a norma da ABNT – NBR

12.766, que especifica 10 amostras cilíndricas com 5 a 7 cm de diâmetro. Esses

corpos-de-prova são lavados e levados à estufa ventilada submetida a temperatura

entre 110o e 115o C, por 24 horas. Após a secagem são pesados (massa A) e, em

seguida, são saturados em água, com auxílio de bomba a vácuo por 24 horas, e

pesados (massa B). Depois são submersos novamente e pesados (massa C).

10 CORPOS DE PROVA

MASSA  A

SATURAÇÃO (24 HORAS)

PESAGEM AO AR MASSA  B

SUBMERSÃO

PESAGEM SUBMERSA MASSA  C

PESAGEM AO AR

ESTUFA (110O a 115O C)
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Esses valores obtidos são substituídos nas seguintes expressões,

Massa específica aparente seca: 
CB

A
−

   (Kg/ m3)

Massa específica aparente saturada: 
CB

B
−

   (Kg/ m3)

Porosidade aparente (em %): 100×
−
−

CB
AB

Absorção d’água (em %): 100×
−
A

AB

A massa específica é expressa pela relação entre a massa da rocha e

seu volume. Esse índice reflete o estado de sanidade do material, pois rochas

alteradas possuem massas específicas menores que as mesmas no estado são.

Dessa maneira a massa específica representa importante diagnóstico para a

caracterização tecnológica da rocha e prevenção de problemas técnicos após seu

assentamento.

A maior densidade de uma rocha revela uma maior resistência da

mesma, por outro lado, representa inconvenientes para sua utilização, pois refletirá

em maior peso morto, requerendo-se cuidados adicionais no dimensionamento das

placas para compatibilizar com a resistência dos dispositivos de ancoragem.

Porosidade é o volume de espaços "vazios" (poros) de uma rocha, e

está relacionada ao tipo de rocha (Tabela 7) e seu grau de alterabilidade da rocha.
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TABELA 7 - POROSIDADE DE ALGUMAS ROCHAS
(Fonte: POPP, 1984)

Esta propriedade não determina, isoladamente que a rocha seja

impermeável ou que apresente baixa absorção, pois estes fatores dependem além

da porosidade também de sua permeabilidade.

Permeabilidade, por sua vez, é a intensidade do fluxo de um fluido

através de uma rocha, isto é,  depende da maior ou menor conexão entre os

espaços vazios de uma rocha. Esta conexão pode ser direta ou indireta. No caso de

conexão direta, os poros se tocam diretamente. No caso de conexão indireta, o

contato entre os poros é promovido por microfraturas. Portanto, o grau de

fraturamento e a disposição espacial (orientada ou não) das fraturas, características

determinadas pela análise petrográfica, são  fatores importantes para a porosidade.

A porosidade e a permeabilidade são controladas, basicamente pela

granulação, textura e sanidade da rocha.

As Figuras 60 e 61 mostram a mudança da porosidade e

permeabilidade em rochas compostas apenas por grãos de uma mesma dimensão,

apresentando apenas mudança de textura.

As Figuras 62 e 63 mostram a alteração da porosidade e

permeabilidade em relação às Figuras 60 e 61, pela variação das dimensões dos

grãos constituintes dessas rochas.

As Figuras 64 e 65 mostram, novamente, a influência de grãos com

mesmas dimensões e com dimensões variáveis na porosidade e permeabilidade das

rochas e ressalta a importância do tipo de contato entre os minerais constituintes da

rocha.

ROCHA POROSIDADE (%)

Granito 0,5% a 1,5%

Arenito 10% a 20%

Calcário 5% a 12%

Argila 45% a 50%
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A Figura 66 mostra a influência da alteração ou reação de grãos da

rocha sob os efeitos de alteração natural (intemperismo) e artificial (produtos de

limpeza) no aumento da porosidade e da permeabilidade das rochas.

As Figuras 67 e 68 mostram uma maior porosidade e permeabilidade

em rochas metamórficas em função do aumento progressivo de sua deformação.

FIGURA 60 - ROCHA SEDIMENTAR MUITO POROSA DE ALTA
PERMEABILIDADE

FIGURA 61 - DIMINUIÇÃO DA POROSIDADE E DA PERMEABILIDADE
PELA MUDANÇA DA DISPOSIÇÃO DOS GRÃOS DA FIGURA
ANTERIOR

FIGURAS 62 E 63 - DIMINUIÇÃO DA POROSIDADE E DA
PERMEABILIDADE DAS FIGURAS 59 E 60, PELA EXISTÊNCIA DE
VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DOS GRÃOS (COM GRÃOS PEQUENOS
OCUPANDO OS INTERSTÍCIOS ENTRE OS GRÃOS MAIORES)

FIGURA 62

FIGURA 63
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FIGURA 64 - ROCHA COM TEXTURA DE CALÇAMENTO (OU
SACARÓIDE), MUITO POROSA E PERMEÁVEL, PERMITINDO A
MOVIMENTAÇÃO DE FLUIDOS AO LONGO DE CONTATOS
RETILÍNEOS CONECTADOS (EXEMPLO: MÁRMORE CRISTALINO)

FIGURA 66 - AUMENTO DA POROSIDADE E PERMEABILIDADE DA
ROCHA, PELA ALTERAÇÃO (OU REMOÇÃO) DE MINERAIS
SENSÍVEIS AOS AGENTES DO INTEMPERISMO OU DE ARTIGOS DE
LIMPEZA (EXEMPLO: GRANITO ALTERADO, NO QUAL OS MINERAIS
REMOVIDOS SÃO REPRESENTADOS EM PRETO)

FIGURA 67 - AUMENTO DA PERMEABILIDADE DA ROCHA, PELA
ORIENTAÇÃO DOS CRISTAIS SEGUNDO PLANOS PARALELOS,
FACILITANDO A PERCOLAÇÃO DOS FLUIDOS (EXEMPLO: GNAISSES
E XISTOS)

FIGURA 68 - AUMENTO DA PERMEABILIDADE DA POR
DEFORMAÇÃO MAIS INTENSA, ACENTUANDO A ESTRUTURA
PLANO-PARALELA DA ROCHA E GERANDO FRATURAS DE
CISALHAMENTO (EXEMPLO: GNAISSES MUITO DEFORMADOS
COMO NO CASO DA PEDRA MIRACEMA)

FIGURA 65 - DIMINUIÇÃO DA POROSIDADE E DA PERMEABILIDADE
DA ROCHA, PELA MUDANÇA DA TEXTURA DE CALÇAMENTO PARA
UM TEXTURA ENGRENADA OU SERRILHADA E PELO AUMENTO DA
VARIAÇÃO DAS DIMENSÕES DOS CRISTAIS CONSTITUINTES DA
ROCHA (EXEMPLO: GRANITO)
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A Figura 69 mostra os efeitos da deformação de grãos inicialmente

eqüidimensionais, com a geração de grãos alongados e fratura de cisalhamento, que

aumentam a permeabilidade da rocha.

Nota-se, que usualmente os granitos empregados como revestimento

de piso, comparadas aos componentes cerâmicos possuem baixa porosidade que

geralmente não ultrapassa 1,5%.

Ao contrário das pedras naturais, que não são classificadas de acordo

com a porosidade, os produtos cerâmicos são divididos em grês, semi-grês e

normais, para materiais respectivamente com capacidade de absorção d’água

menor que 1,5%, entre 1,5 e 4% e mais que 4%. Quanto menor a absorção de água,

melhores as qualidades mecânicas do piso, pois a porosidade interfere na

resistência mecânica na razão inversa de sua quantidade, ou seja:

 POROSIDADE        RESISTÊNCIA

=

PRESSÃO

PRESSÃO

ESFERA

ESFERA
DEFORMADA

PLANOS DE
CISALHAMENTO

FIGURA 69 - ESQUEMA EXEMPLIFICANDO O DESENVOLVIMENTO DE FRATURAS DE
CISALHAMENTO EM UMA ESFERA DEFORMADA CONCOMITANTEMENTE COM O
DESENVOLVIMENTO DE HÁBITO ALONGADO
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Absorção d’água é a propriedade pela qual certa quantidade de

líquido é capaz de ocupar os vazios da rocha sendo expressa pela relação entre o

volume de água absorvida pelo volume de poros intercomunicantes.

Rochas porosas devem ser evitadas em ambientes úmidos por

permitirem a absorção de fluidos que mancham a rocha (Foto 105). A elevada

absorção também acarreta uma baixa durabilidade da rocha e a progressiva redução

de sua resistência mecânica ao longo do tempo.

 .

FIGURA 105 - INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ENTRADA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL,
ACARRETANDO O MANCHAMENTO DAS PLACAS 30x30 cm) - BAURU - SP
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Os materiais cerâmicos também classificam seus produtos de acordo

com a porcentagem de absorção d’água relacionando-a com a resistência mecânica

de cada revestimento (Tabela 8).

TABELA 8 – ABSORÇÃO D’ÁGUA
(Fonte: Cerâmica: Técnica e Arte, 1999a)

CLASSE ABSORÇÃO D’ÁGUA (%) RESISTÊNCIA MECÂNICA

B I a <0,5 Altíssima

B I b 0,5 a 3,0 Muito Alta

B II a 3,0 a 6,0 Alta

B II b 6,0 a 10 Média

B III >10 Baixa

Nas pedras, quando capacidade de absorção d’água ultrapassar

valores acima de 0,4% há possibilidade da ocorrência de manchamentos,

principalmente, quando a fixação das pedras for executada com argamassa

convencional. Por outro lado a própria coloração da pedra pode evidenciar as

manchas em maior ou menor intensidade. Os granitos claros (branco ou cinza, por

exemplo), propiciam maior contraste decorrentes de manchas indeléveis (Foto 106),

ou de umidade (que podem desaparecer quando da evaporação da água) do que os

escuros (marrons e vermelhos, Foto 107), mesmo que a capacidade de absorção

d’água seja semelhante.

A  rocha com maior índice de absorção d’água e maior permeabilidade,

seja pela presença de microfraturas ou pelas relações de contato entre os grãos,

será rapidamente deteriorada e poderá perder as suas características principais

(estéticas: brilho, cor, capacidade de polimento e físicas: resistência à abrasão, ao

ataque químico e manchamento, dureza, resistência à tração), que lhe conferem a

função de embelezamento e proteção contra reagentes agressivos.
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FOTO 107 - PLACAS REVESTINDO (20x180 cm) ESPELHO DE DEGRAU EM RESIDÊNCIA,
MANCHADAS PELA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, PORÉM A TONALIDADE ESCURA DO MATERIAL
NÃO PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DAS MANCHAS

FOTO 106 - MACHAS EM PLACAS DE GRANITO (30x30 cm) REVESTINDO PISO EXTERNO,
PROVOCADAS PELA ABSORÇÃO D'ÁGUA NITIDAMENTE MARCADAS DEVIDO À COLORAÇÃO
DA ROCHA (COR CLARA) - BAURU, SP
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Produtos cerâmicos fornecem índices limítrofes de absorção d’água

para os diferentes ambientes onde o material será aplicado (Tabela 9), direcionando

o arquiteto na escolha da cerâmica correta em cada espaço, facilidade não oferecida

no setor de rochas ornamentais.

Num país de clima tropical como o Brasil, a absorção d'água é muito

importante, vista a alta pluviosidade. Esse fator, aliado à poluição de regiões

urbanas e industriais, traz consigo ácidos dissolvidos que corroem os minerais das

pedras carbonáticas (mármores),  quando em revestimentos externos, além de

provocar  reações com outros minerais ocasionando manchamentos (em alguns

casos permanentes) e decomposições minerais.

Nos países do Hemisfério Norte, de clima frio, a porosidade e a

absorção d’água também representam fatores importantes a serem considerados. A

água ao congelar-se sofre um aumento de 10% do seu volume original, portanto

materiais com índices de absorção d’água superiores a 0,5% não têm utilização

recomendável, pois o congelamento d’água nos interstícios dos grãos pode provocar

fissuras na rocha e comprometer sua resistência e estética.

TABELA 9 – TABELA DE RECOMENDAÇÕES  (absorção d’água)
(Fonte: Cerâmica: Técnica e Arte, 1999a)

AMBIENTES ABSORÇÃO D’ÁGUA (%)
Paredes externas 0 a 3% (em regiões sujeitas a neve)

0 a 10% (em outras regiões)

Paredes internas 0 a 20%

Pisos residenciais Banheiros: 0 a 6%

Quartos e salas: 0 a 10%

Cozinhas: 0 a 6%

Quintais/terraços: 0 a 6%

Escadas e rampas 0 a 6%

Pisos para garagens e calçadas 0 a 6%

Piscinas 0 a 3% (em regiões sujeitas a neve)

0 a 20% (em outras regiões)

Pisos industriais 0 a 6%

Pisos de cozinhas industriais e supermercados 0 a 6%
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10.3. RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO

Abrasão é o desgaste superficial, por atrito, que as placas pétreas

sofrem e está intimamente relacionada à composição mineralógica da rocha (dureza

dos mineras) e ao embricamento (trama) dos mesmos. A resistência à abrasão

mede, portanto, a capacidade que o material rochoso tem de não se desgastar

atritado. Este aspecto é especialmente importante nos casos dos pisos (tráfego de

pessoas, carros).

De acordo com as diretrizes da Norma ABNT NBR-12.042, os ensaios

visam verificar a redução da espessura (em mm) que duas placas de rocha de 7 x 7

x 2 cm apresentam após um percurso abrasivo de 1.000 m. O equipamento utilizado

é denominado Máquina Amsler, que dispõe de uma pista circular móvel de aço (1 m

de perímetro), onde são assentados, sob pequena pressão, os dois corpos-de-

prova. Estes serão desgastados pela ação de areia quartzosa. O valor do desgaste

Amsler é expresso pelo valor médio da redução de altura dos corpos-de-prova.

Existe boa correlação entre o desgaste Amsler e a real abrasão de pisos revestidos

com rochas, uma vez que a abrasão e função tanto intensidade do tráfego quanto da

limpeza do ambiente (grãos de quartzo preso à sola do sapato).

Rochas ricas em quartzo como os granitos apresentam menor

desgaste abrasivo devido à dureza deste material. Já rochas ricas em minerais de

baixa dureza (ver Figura 1) só podem ser utilizados como pisos em ambientes de

baixo tráfego e elevada limpeza. É principalmente o caso dos mármores.

A não observância dessas características, no momento da

especificação, implica na ocorrência de problemas futuros como perda de brilho das

placas (Foto 108) e até mesmo escoreação da superfície (Figura 70).
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ATRITO

AREIA
ESBURACAMENTO

PEDRA

SITUAÇÃO 1 SITUAÇÃO 2

FIGURA 70 – ESQUEMA MOSTRANDO O APARECIMENTO DE PEQUENAS DEPRESSÕES
EM PLACAS PÉTREAS DEVIDO AO SEU ELEVADO DESGASTE POR ABRASÃO. NESSAS
ÁREAS OBSERVA-SE O EMPOÇAMENTO DE ÁGUA, PERDA DE BRILHO, MANCHAS, ETC.

FOTO 108 – PERDA DE BRILHO DE PISO POLIDO, DEVIDO AO ATRITO DECORRENTE DE ALTO
TRÁFEGO, EM HALL DE ENTRADA DE EDIFÍCIO - BOTUCATU, SP

1,60 m



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      188

ROCHAS ENSAIO: DESGASTE AMSLER (mm)
     Média                    Variação

Granitos         0,7                       0,3 – 2,0

Mármores         3,6                       1,3 – 8,1

O desgaste das rochas pode ser também provocado pela escarificação

(arranque) dos grãos minerais, o que está condicionado tanto à composição, quanto

à textura da rocha. A textura metamórfica dos mármores é sobretudo do tipo

sacaróide, menos resistente à escarificação que aquelas comuns nos granitos. Por

outro lado a granada, de elevada dureza (antigamente as lixas eram feitas com pó

de granada) em relação aos feldspatos faz com que este mineral possa ser

arrancado (escorificado) da textura rochosa.

No caso dos pisos cerâmicos a durabilidade depende da relação entre

a dureza e a intensidade do tráfego sobre ele. Sendo um material com grande

controle na produção, com composição e processo de fabrico diversificados, existem

produtos com dureza variável adaptados a diferentes situações de tráfego. A dureza

das cerâmicas é definida pelo seu valor (classe) PEI – “Porcelain Encemel Institute”,

nome do instituto nos EUA, onde foi desenvolvido um método de avaliação visual

subjetiva para estimar-se a dureza das cerâmicas. Assim, a classe PEI representa

uma orientação em termos de desgaste. Sua classificação varia de 1 a 5, onde 5 é a

classe de maior resistência ao desgaste, indicado para uso em locais de altíssimo

tráfego (Tabela 11). Obviamente revestimentos verticais demandam produtos com

PEI menor que os de cerâmica aplicados em revestimentos horizontais.

TABELA 10 – VALORES MÉDIOS E INTERVALOS DE VARIAÇÃO OBTIDOS PARA
PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE ROCHAS ORNAMENTIAS

BRASILEIRAS
(Fonte: Chiodi Filho, C., Rodrigues, E. P. , 1997)
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TABELA 11 – CARACTERÍSTICAS DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE (ABRASÃO) DA CLASSIFICAÇÃO
PEI

(Fonte: Cerâmica: Técnica e Arte, 1999a)

AMBIENTES RESISTÊNCIA À ABRASÃO
(PEI)

Paredes externas Não necessária

Paredes internas Não necessária

Pisos residenciais Banheiros: 1

Quartos e salas: 2

Cozinhas: 3

Quintais/terraços: 4

Escadas e rampas 5

Pisos para garagens e calçadas 4

Piscinas Não necessária

Pisos industriais 5

Pisos de cozinhas industriais e supermercados 5

10.4. RESISTÊNCIA AO IMPACTO

A maior ou menor capacidade de uma rocha suportar ação mecânica

instantânea (golpe ou impacto) denomina-se tenacidade, que por sua vez depende

dos minerais formadores das rochas, bem como da trama (estrutura e textura)

rochosa.

A resistência ao impacto é determinada através da altura de queda de

um corpo sólido que provoca ruptura do corpo-de-prova.

Estes ensaios, executados conforme as diretrizes da Norma ABNT-

NBR 12.764, são realizados com 5 corpos-de-prova na forma de placas retangulares

de 20x20x30 cm, apoiados em um colchão de areia de 10 cm de espessura e

submetidas ao impacto pela queda de uma bola de aço de 1 Kg. A altura inicial da

CLASSES DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO
(PEI)

1 = baixa
2 = média

3 = média alta
4 = alta

5 = altíssima e de fácil limpeza
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queda é de 20 cm, sendo aumentada de 5 em 5 cm até o fraturamento das placas

(Figura 71). O resultado, denominado de módulo de ruptura, é a média aritmética

dos cinco testes e expresso em Kg/cm2.

O valor da energia liberada pelo impacto de um corpo, que provoque a

ruptura de uma placa é importante para subsidiar o dimensionamento e a

caracterização dos materiais utilizados em revestimentos de pisos, soleiras, degraus,

mesas, balcões, pias. Quanto menores os valores encontrados, menor a resistência

ao choque do material, tornando-se, imprescindível, cuidados quanto ao transporte,

estocagem e colocação.

AREIA

1 Kg

FIGURA 71 – ESQUEMA ILUSTRANDO
ENSAIO DE IMPACTO EM PLACAS DE
ROCHA
(Fonte: Frazão, E. B. & Paraguassu, A. B., 1998)
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PISO
PLACA
PÉTREA

CONTRA -
PISO

IMPACTO
(ação mecânica instantânea)

SITUAÇÃO 1

FIGURA 72 – ESQUEMA ILUSTRANDO SOLEIRA REVESTIDA COM PEDRA EM AMBIENTE DE
ALTO TRÁFEGO PEDESTRE OU DE CARGAS

PISO
PLACA
PÉTREA

CONTRA -
PISO

POSSÍVEL FRATURA DO MATERIAL,
RESULTANTE DE ESFORÇO

SUPERIOR À SUA RESISTÊNCIA DE
IMPACTO

SITUAÇÃO 2

FRAGMENTO
REMOVIDO POR
FRATURAMENTO
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A resistência ao impacto envolve muitos instantes da vida cotidiana:

queda de objetos, carga nos cantos de degraus de escada por transeuntes, carga de

automóveis em parques, carga por equipamentos pesados, etc.

FOTO 109 – CANTO DE SOLEIRA FRATURADO POR EXCESSO DE CARGA INSTANTÂNEA EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL - BOTUCATU, SP

       10 cm
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IMPACTO
(ação mecânica instantânea)

PLACA

CONTRA -
PISO

LASCAMENTO
TRINCAMENTO

SITUAÇÃO 1

SITUAÇÃO 2A SITUAÇÃO 2B

FIGURA 73 – ESQUEMA ILUSTRANDO POSSÍVEIS CONSEQÜÊNCIAS DO IMPACTO SOBRE PISO
REVESTIDO COM PLACAS PÉTREAS: LASCAMENTO (2A) OU TRINCAMENTO (2B) DA SUPERFÍCIE
DO MATERIAL
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FOTO 110 – FRATURAMENTO (SITUAÇÃO 2A DA FIGURA 72) EM CALÇADA NA ENTRADA DE
GARAGEM RESIDENCIAL - BOTUCATU, SP

FOTO 111 – TRINCAMENTO (SITUAÇÃO 2B DA FIGURA 72) EM CALÇADA DE ENTRADA DE
GARAGEM RESIDENCIAL - BOTUCATU, SP
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Nos revestimentos cerâmicos, sua resistência ao impacto está

intimamente ligada à absorção d’água pelo material, sendo tanto maior quanto

menor for a capacidade de absorção (Tabela 12).

TABELA 12 – RELAÇÃO ENTRE ABSORÇÃO D’ÁGUA E RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

(Fonte: Cerâmica: Técnica e Arte, 1999a)

ABSORÇÃO
(%)

CLASSE MÓDULO DE

RUPTURA (Kg/cm2)

USO RECOMENDADO

0 – 0,5% B I a 350 – 500 Piso e parede

0,5 – 3% B I b 300 – 450 Piso e parede

3 – 6% B II a 220 – 350 Piso e parede

6 – 10% B II b 120 - 220 Parede

O módulo de ruptura é uma característica intrínseca de cada material.

Entretanto, a resistência ao impacto de uma peça como um todo não depende

somente do módulo, mas também de suas dimensões. Enquanto as dimensões das

peças cerâmicas são geralmente padronizadas em 3 ou 4 formatos básicos, o

mesmo não ocorre nas rochas ornamentais, nas quais as dimensões das peças

variam muito.

Para revestimentos de parede a resistência mecânica pode ser baixa.

Já em ambientes submetidos à circulação de cargas (como pisos de garagens) e a

impactos (cozinha,  quartos de crianças, postos de gasolina) são necessários

revestimentos que suportem alta carga de ruptura.

Quando uma pessoa com sapatos, em cujas solas estão grudados

grãos de areia, sobe uma escada os degraus são submetidos simultaneamente ao

impacto e à abrasão. O mesmo é válido para os pneus de um carro que adentra uma

garagem à pouca distância da rua.

A resistência ao impacto é fortemente influenciada pela relação angular

do corte da placa pétrea e seu plano de fraqueza mais proeminente (diaclasamento,

foliação, acamamento, etc.).

Os esquemas ilustrados nas Figuras 72 e 73 também se aplicam às

cerâmicas quando não observadas as condições de submissão à carga tanto por
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ocasião da especificação do material quanto por assentamento irregular,

descontínuo (Fotos 112 e 113).

FOTO 112 – FRATURAMENTO DE PEÇA CERÂMICA EM GARAGEM - BOTUCATU, SP
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FOTO 113 – FRATURAMENTO E LASCAMENTO DE LAJOTA CERÂMICA EM GARAGEM -
BOTUCATU, SP
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10.5. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL

A resistência à compressão de rochas exprime a resistência à ruptura a

material pétreo quando submetido a uma carga  vertical contínua. Entretanto,

raramente as placas de rocha são utilizadas como elementos estruturais (colunas,

pilares) submetidos a esforços de compressão (Figura 74).

Os ensaios de compressão uniaxial, orientados pela Norma ABNT-NBR

12.767, visam quantificar o esforço (carga/unidade de superfície) que provoca a

ruptura da rocha, quando submetida à compressão uniaxial. Para a execução

preparam-se cinco corpos-de-prova, de forma cúbica com arestas de 7 cm, também

podem ser adotados corpos cilíndricos de 5 ou 7 cm de diâmetro (↓), por 10 ou 12

cm de altura (h) (Figura 75) . Esses corpos-de-prova são submetidos lentamente a

cargas, em uma prensa hidráulica com capacidade de 200 t, até a sua ruptura.

A tensão de ruptura é calculada pela fórmula e expressa em MPa:

PILAR MACIÇO
DE ROCHA

CARGA
(COMPRESSÃO)

LAJE DE PISO SUPERIOR OU COBERTURA

PISO

FIGURA 74 – ESQUEMA ILUSTRANDO SITUAÇÃO DE COMPRESSÃO EM PILAR, OU COLUNA DE
PEDRA
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As rochas que apresentam elevada resistência à compressão

apresentam, geralmente, valores adequados de outras características, como baixa

porosidade, alta resistência à flexão, etc. A resistência à compressão é influenciada

pela textura (granulação absoluta e relativa, Figuras 78 e 79, dos tipos de contatos

interminerais, Figura 78, da disposição espacial dos minerais, Figura 79), e pela

estrutura (foliação, xistosidade, gnaissificação, baldeamento,  acamamento, Figura

80) da rocha. Quanto à granulação absoluta, rochas de granulação fina, média ou

grossa, de um mesmo tipo petrográfico, possuem resistência decrescente à

compressão, respectivamente (Figura 76). Quanto à granulação relativa, rochas

eqüigranulares são mais resistentes à compressão uniaxial que rochas

ineqüigranulares ou porfiríticas (Figura 77). Por outro lado, rochas com contatos

intergranulares serrilhados (textura engrenada) resistem mais que rochas com

contatos intergranulares dominantemente planares (trama poligonal ou de mosaico)

(Figura 78), rochas formadas por minerais com arranjo espacial aleatório resistem

mais à compressão uniaxial que rochas formadas dominantemente por minerais iso-

orientados (Figura 79). Ela pode ser maciça ou homogênea (granitos, sienitos,

basaltos), ou orientada ou heterogênea (gnaisses, xistos, ardósias).

onde:
          =rδ  tensão de ruptura (MPa)
        P = esforço de ruptura (KN) aplicada pela
                 prensa

A = área de carga do corpo-de-prova (m2)
                 submetida ao esforço

A
P

R =δ

P
ÁREA (A)

↓ = 5 a 7 cm

h = 10 a 12 cm

FIGURA 75 - MEDIDAS DE CORPOS
CILÍNDRICOS SUBMETIDOS A
ENSAIOS DE COMPRESSÃO
UNIAXIAL
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P

GRANULAÇÃO
FINA

P

GRANULAÇÃO
MÉDIA

P

GRANULAÇÃO
GROSSA

DIMINUIÇÃO DA COMPRESSÃO UNIAXIAL

FIGURA 76 – ESQUEMA ILUSTRANDO A INFLUÊNCIA DA GRANULAÇÃO DA
ROCHA NA MAIOR OU MENOR RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL

DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL

FIGURA 77 – ESQUEMA ILUSTRANDO A INFLUÊNCIA DO TAMANHO
DOS CRISTAIS NA MAIOR OU MENOR RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO UNIAXIAL

P

MINERAIS
EQÜIGRANULARES

MINERAIS
INEQÜIGRANULARES

OU PORFIRÍTICAS

P
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A estrutura influencia decisivamente a resistência à compressão de

uma rocha. Em rochas com estruturas planares (estratificação, foliação, xistosidade)

a resistência à compressão uniaxial na direção perpendicular à estrutura

(acamamento, foliação, clivagem) será sensivelmente maior que na direção paralela

ou inclinada da estrutura planar, respectivamente (Figura 80).

DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL

FIGURA 78 – ESQUEMA ILUSTRANDO A INFLUÊNCIA DOS
CONTATOS INTERMINERAIS NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
UNIAXIAL DE UMA ROCHA

TRAMA ENGRENADA

P

TRAMA POLIGONAL
OU DE MOSAICO

P

AUMENTO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL

FIGURA 79 – ESQUEMA ILUSTRANDO A INFLUÊNCIA DO
ARRANJO ESPACIAL DOS CRISTAS NA RESISTÊNCIA DA ROCHA
À COMPRESSÃO UNIAXIAL

ARRANJO
"ALEATÓRIO" OU

"CAÓTICO"

P

ARRANJO
"ORIENTADO" OU

"PARALELO" OU "ISO-
ORIENTADO"

P



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      202

10.6.  RESISTÊNCIA À FLEXÃO

A flexibilidade de um corpo exprime a sua resistência quando submetido

simultaneamente a compressão e tração resultantes da aplicação de uma carga em

sua superfície (Figura 81). Em outras palavras, exprime a sua capacidade de

"vergar-se" antes de sua ruptura.

P P P

COMPRESSÃO
PARALELA À
ESTRUTURA

COMPRESSÃO
OBLÍQUA À

ESTRUTURA

COMPRESSÃO
PERPENDICULAR À

ESTRUTURA

AUMENTO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL

FIGURA 80 – ESQUEMA ILUSTRANDO A INFLUÊNCIA DE UMA ESTRUTURA PLANAR NA
MAIOR OU MENOR RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL DE UMA ROCHA

P

MATERIAL

APOIO

COMPRESSÃO (C)

TRAÇÃO (T)

SITUAÇÃO 1

SITUAÇÃO 2

FIGURA 81 – ESQUEMA ILUSTRANDO MECANISMO DA FLEXÃO EM CORPO BI-APOIADO. EM
RESPOSTA A UMA CARGA (P) SURGEM AS REAÇÕES (R) NOS APOIOS, ESFORÇOS DE
COMPRESSÃO (C) NA PARTE SUPERIOR DO CORPO E ESFORÇOS DE TRAÇÃO (T) NA
SUPERFÍCIE OPOSTA (PARTE INFERIOR)

R R
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As placas que revestem edificações, e que são fixadas por ancoragem

metálica, sem argamassa (Figura 82), sofrem a ação da força dos ventos, sendo

solicitadas à flexão (Figura 83). Nestas condições o revestimento terá que ser

relativamente flexível para absorver tanto acomodações de suporte quanto as forças

do vento que exercem uma pressão sobre a placa (força/superfície). As relações

entre a velocidade do vento e o módulo de flexão mínimo do material a ser

empregado são definidas pela Norma ABNT-NBR 6.123 (Foto 114).

FIGURA 82 – ESQUEMA MOSTRANDO OS PRONCIPAIS TIPOS DE ANCORAGEM DE PLACAS DE
ROCHA EM REVESTIMENTO DE FACHADAS: POR DISPOSITIVO METÁLICO (1) COM
CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA (2) OU TIPO PARAFUSO DE EXPANSÃO (3); POR
GANCHO DE FIXAÇÃO (5) COM TELA METÁLICA (4)
(Fonte: Frazão, E. B. & Paraguassu, A. B., 1998)

1

2

3

4

5
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PAREDE
(SUPORTE)

PLACAS

PEÇA METÁLICA
PARA ANCORAGEM

SITUAÇÃO 1

PAREDE
(SUPORTE)

PLACAS

PEÇA METÁLICA
PARA ANCORAGEM

VENTO

SITUAÇÃO 2

FIGURA 83 – ESQUEMA ILUSTRANDO A FLEXÃO DE PLACAS ANCORADAS À FACHADA SOB O
EFEITO DA FORÇA DO VENTO
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As solicitações de flexão também são grandes durante o polimento e

transporte das chapas.

Os ensaios utilizados para a caracterização do módulo de flexão de

rochas submetidas a esforços flexivos, regulamentados pela Norma ABNT-NBR

12.763, são dois:

1º) Ensaio de flexão por carregamento em 3 pontos. Opera corpos-de-prova

de 20x10x5 cm (Figura 84), sob solicitação feita em 3 pontos de carregamento lento

e progressivo até a sua ruptura. Este ensaio dá indicações sobre a resistência

potencial do bloco de rocha, mais do que do produto obtido (placas).

Os corpos são medidos com um paquímetro e permanecem em estufa

durante 24 horas após serem serrados.

FOTO  114 – PLACA TRINCADA PELA FORÇA DO VENTO QUE SUPEROU SUA TENSÃO DE
RUPTURA NA FLEXÃO DA ROCHA
(Fonte: Giafarov, P.F., 1997)

7 cm
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Posteriormente os corpos são colocados em suportes (cutelos) paralelos entre si e

perpendiculares ao eixo maior do corpo-de-prova (Figura 85). Os corpos são

apoiados em dois cutelos inferiores (de reação) e um superior (de ação). Então,

abaixa-se o cutelo de compressão da prensa causando o rompimento do corpo-de-

prova (Figura 86).

FIGURA 84 - DIMENSÕES DO CORPO DE PROVA

5 cm

20 cm

   10 cm

FIGURA  86 – ESQUEMA DO ENSAIO DE FLEXÃO POR CARREGAMENTO EM 3 PONTOS
(Fonte: Frazão, E. B. & Paraguassu, A. B., 1998)

 P

 b = 20 cm

d = 5 cm

 L

CORPO-DE-PROVA

CUTELO
DE AÇÃO

CUTELO DE
REAÇÃO

SUPORTE
DO CUTELO
DE REAÇÃO

FIGURA 85 - ESQUEMA DA DISPOSIÇÃO DOS SUPORTES DOS CUTELOS DE AÇÃO E
REAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO DE PROVA (VISTA EM PLANTA)

   20 cm

   10 cm
CUTELO DE

REAÇÃO SOB O
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VISTA SUPERIOR
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REAÇÃO SOB O
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SOBRE O CORPO DE
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A tensão de ruptura à flexão (R) é calculada pela seguinte expressão:

Os valores determinados indicam a tensão máxima de flexão que a rocha

suporta.  Esta tensão depende muito da superfície e espessura de placas externas a

serem ancoradas.

No caso dos granitos, segundo a Norma Americana ASTM C 615,

valores abaixo de 10,34 MPa são considerados restritivos, exigindo placas de

espessuras maiores e áreas menores, para suportar tais solicitações (Fotos 115 e

116)

 22
3
bd
PLR =

onde:
R = tensão de ruptura na flexão (MPa)
P = força de ruptura (KN)
L = distância entre os suportes inferiores
b = largura do corpo-de-prova (m)
d = espessura do corpo-de-prova (m)

FOTO 115 – PLACA POLIDA DE GRANITO
"AMÊNDOA IMPERIAL" CARACTERIZADO POR R =
11,3 MPa, BAIXA RESISTÊNCIA À FLEXÃO
QUANDO COMPARADO COM O LIMITE
ESPECIFICADO PELA NORMA ASTM C 615 (10,34
Mpa)

1 cm
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Os mármores apresentam resistências menores em relação aos granitos

(Tabela 13).

ROCHAS ENSAIO: RESIST. À FLEXÃO (MPa)
     Média                    Variação

Granitos         18                       8 - 28

Mármores         18                       6 - 28

2O.) Ensaio de flexão por carregamento em 4 pontos. O ensaio segue as

diretrizes da Norma ASTM 880 (Figura 89). Utilizam-se corpos-de-prova de

espessura mínima de 2,5 cm, largura igual a 1,5 vezes a espessura e comprimento

de 10 vezes a espessura (Figura 87). Este ensaio, executado nas mesmas

condições do  anterior, é mais  apropriado para avaliar a resistência efetiva das

placas e permitir seu melhor dimensionamento geométrico.

TABELA 13 – VALORES MÉDIOS E INTERVALOS DE VARIAÇÃO OBTIDOS PARA
PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE ROCHAS ORNAMENTIAS

BRASILEIRAS
(Fonte: Chiodi Filho, C., Rodrigues, E. P., 1997)

FOTO 116 – PLACA POLIDA DE GRANITO "PRETO
APIÁ" MUITO RESISTENTE À FLEXÃO (R = 26,0
MPa), QUANDO COMPARADO AO VALOR CRÍTICO
DETERMINADO PELA ASTM (10,34 Mpa)

1 cm
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Os corpos devem permanecer em estufa durante 24 horas após serem

serrados. Posteriormente os corpos são colocados em suportes (cutelos) paralelos

entre si e perpendiculares ao eixo maior do corpo-de-prova (Figura 88). Os corpos

são apoiados em dois cutelos inferiores (de reação) e dois superiores (de ação).

Então, abaixa-se o cutelo de compressão da prensa, que deve ficar a meia distância

dos suportes de apoio e paralelos a este, causando o rompimento do corpo-de-prova

(Figura 86).

FIGURA 87 - DIMENSÕES DO CORPO DE PROVA

2,5 cm

d x 10 = 25 cm

   d x 1,5 = 3,75cm

FIGURA 88 - ESQUEMA DA DISPOSIÇÃO DOS SUPORTES DOS CUTELOS DE AÇÃO E
REAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO DE PROVA (VISTA EM PLANTA)

   25 cm
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PROVA



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      210

Após o rompimento dos corpos-de-prova, utiliza-se a seguinte fórmula

para cálculo da tensão máxima de flexão suportada pela amostra, antes da sua

ruptura:

A resistência à flexão é bastante dependente da estrutura e da textura

da rocha, assim como a resistência à compressão. Estruturas orientadas, ou

bandadas, conduzem a resistências diferentes, conforme as solicitações se dêem no

plano perpendicular ou paralelo a estas (Figura 90). A textura que resultar de menor

embricamento dos cristais, ou de granulação grossa, apresentará diferentes planos

de fraqueza, pelos quais a rocha, ou a placa, pode se romper (Figura 91).

 24
3

d
PLR =

onde:
R = tensão de ruptura na flexão (MPa)
P = força de ruptura (KN)
L = distância entre os suportes inferiores
d = espessura do corpo-de-prova (m)

FIGURA 89 – ESQUEMA DO ENSAIO DE FLEXÃO POR CARREGAMENTO EM 4 PONTOS

 P
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d = 2,5 cm
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A resistência à flexão é fator importante no dimensionamento das chapas

de rochas ornamentais, pois, à semelhança da resistência à compressão, o módulo

de flexão é característico para cada material.

AUMENTO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO

FIGURA 90 – ESQUEMA ILUSTRANDO A INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA
ROCHA NA MAIOR OU MENOR RESISTÊNCIA À FLEXÃO (R)

P

TENSÃO PARALELA À
ESTRUTURA

P

TENSÃO OBLÍQUA À
ESTRUTURA

P

TENSÃO PERPENDICULAR À
ESTRUTURA

DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS DE PRESSÃO

FIGURA 91 – ESQUEMA ILUSTRANDO A MAIOR OU MENOR RESISTÊNCIA À FLEXÃO EM FUNÇÃO
DA TEXTURA DA ROCHA

P

GRANULAÇÃO FINA

P

GRANULAÇÃO MÉDIA

P

GRANULAÇÃO GROSSA
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10.7. COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR

As variações de temperatura provocam variações no volume dos

objetos. Uma maior agitação entre as moléculas (mais energia, mais calor, maior

temperatura) faz com que haja aumento na distância média entre elas e,

conseqüentemente do volume total do material. Este fenômeno é chamado de

dilatação térmica.

As rochas, como a maioria dos materiais, apresentam variação de

volume com a variação de temperatura, dilatando-se com o aquecimento e

contraindo-se ao serem resfriadas. Este comportamento é importante para

revestimentos com pedras, seja em pisos ou paredes, que estejam sujeitos à

variação de temperatura.

Uma placa pétrea (ou de outro material de revestimento), mantida

numa temperatura T1 apresenta um comprimento inicial L1. Quando submetida a um

acréscimo de temperatura ∆T (sendo T2 > T1) seu comprimento sofre um acréscimo

de ∆L, apresentando um comprimento final L2 (Figura 92).

A determinação do coeficiente de dilatação térmica é efetuada de

acordo com a Norma ABNT – NBR 12.765. São utilizados dois corpos-de-prova

cilíndricos de 3,2 cm de diâmetro e 7 cm de comprimento. São aquecidos em água,

L1 ∆ L

T1

T2

L2

FIGURA 92 - ESQUEMA ILUSTRANDO A VARIAÇÃO DE
VOLUME DE UMA PLACA PÉTREA EM FUNÇÃO DA
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NELA INCIDENTE
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numa temperatura variando na faixa de 0o a 50oC, com o registro resultando nas

variações no comprimento do corpo-de-prova (Figura 93).

Sabe-se que, para alguns sólidos são necessários pré-

condicionamentos e uma programação de testes específicos, para uma correta

avaliação do comportamento da expansão térmica. No caso das rochas, por

exemplo, o efeito de histerese (microfraturamentos) é comum devido a dilatações

diferenciadas entre os grãos minerais quando existe variação brusca de

temperatura. No ensaio, evita-se a histerese variando a temperatura numa taxa

constante de 0,3oC/min.
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A partir dos dados obtidos calcula-se o coeficiente de dilatação térmica

linear pela grandeza:

FIGURA 93 - ESQUEMA ILUSTRANDO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA O
ENSAIO DE DILATAÇÃO TÉRMICA
(Fonte: NBR 12.765, 1992C.)
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A dilatação é geralmente medida de modo linear e expressa na forma

de um coeficiente, mas sua manifestação é tridimensional, portanto volumétrica.

O coeficiente de dilatação térmica de uma rocha depende de vários

parâmetros:

1. Da mineralogia da rocha e de sua composição mineralógica volumétrica (moda).

Cada espécie mineral tem um coeficiente de dilatação térmica específico e que

varia de acordo com a direção cristalográfica do mineral. Minerais do sistema

cúbico, onde todas as direções cristalográficas são iguais, só apresentam um

coeficiente térmico. Minerais dos sistemas tetragonal, trigonal e hexagonal, onde

duas direções cristalográficas são iguais e outra diferente, apresentam dois

coeficientes de dilatação térmica. Minerais dos sistemas monoclínico, triclínico e

ortorrômbico, onde as três direções cristalográficas são distintas, apresentam três

coeficientes de dilatação térmica (Figura 94).

2. Da porosidade da rocha e de sua capacidade de absorção d'água

(permeabilidade).

3. Da trama da rocha envolvendo tanto os contatos interminerais, quanto a

disposição espacial da rocha.

4. Da estrutura da rocha, principalmente quando lineares (clivagem, foliação,

xistosidade, gnaissificação, bandeamento).

5. Do grau de microfissuramento da rocha (100 x no de microfissuras / mm2).

 TL
L

o ∆⋅
∆

=α
onde:

α  =  coeficiente de dilatação térmica linear
       (mm/moC)
∆L = diferença de comprimento (m)
∆T = diferença de temperatura (oC)
 Lo  = comprimento inicial (m)
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Rochas porosas, permeáveis e microfraturadas têm coeficiente de

dilatação térmica menor que rochas maciças e compactas, pois parte do aumento do

volume durante o aquecimento é absorvido pelo fechamento dos poros e fissuras.

O coeficiente de dilatação é importante para dois aspectos do

revestimento:

1. O dimensionamento da espessura das juntas de dilatação entre placas

sucessivas. Juntas muito delgadas entre blocos com alto coeficiente de dilatação

fazem com que a temperaturas elevadas as placas se toquem com o surgimento

de uma enorme compressão horizontal que pode fragmentá-las e/ou soltá-las do

seu substrato de assentamento (Figura 95 e Foto 117).

La
Lb
Lc

FIGURA 94 - COEFICIENTES DE DILATAÇÃO LINEAR DE MINERAIS PERTENCENTES AO
SISTEMA CRISTALOGRÁFICO CÚBICO (A), TETRAGONAL, HEXAGONAL E TRIGONAL
(B) E MONOCLÍNICO, TRICLÍNICO E ORTORRÔMBICO (C)

La = Lb = Lc

A

La
Lb

Lc

La = Lb ≠ Lc

B

La
Lb

Lc
La ≠ Lb ≠ Lc

C

 La
Lb

Lc
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2. A durabilidade da rocha. Em rochas com elevado coeficiente de dilatação térmica

sucessivamente aquecidos (durante o dia) e resfriados (à noite) ocorre uma

gradual fadiga e enfraquecimento da trama da rocha, o que resulta na queda da

sua qualidade tecnológica e propicia uma maior infiltração de agentes químicos.

Em rochas com forte estrutura planar, o processo de repetidas expansões e

contrações pode levar ao destacamento de leitos rochosos com espessura

milimétricas, paralelas à estrutura planar (esfoliação, descascamento,

escamamento).

SITUAÇÃO 1 – ESTADO INICIAL

SITUAÇÃO 2 – DILATAÇÃO
TÉRMICA E TENSIONAMENTO
ENTRE AS PLACAS

SITUAÇÃO 3 – RETORNO AO
ESTADO INICIAL: O
TENSIONAMENTO PROVOCOU O
DESCOLAMENTO DA PLACA
CENTRAL

FIGURA 95 – ESQUEMA ILUSTRANDO O DESCOLAMENTO DE PLACAS DE REVESTIMENTO
PÉTREO POR MÁ DIMENSIONAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

PLACA
DESCOLADA
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FOTO 117 –  DESCOLAMENTO DE PLACA PÉTREA EM FACHADA DE
BANCO - BAURU, SP
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DESCRIÇÃO DO
MATERIAL

COEFICIENTE DE DILATAÇÃO
TÉRMICA LINEAR
10-6x(1OC-1)(mm/m1OC)

Basalto 5,4

Diabásio 5,4

Granito 6,0 - 9,0

Quartzito 11,0

Arenito 5,0 - 12,0

Calcário 5,0 - 8,9

Mármore 3,0 -15,0

Alumínio 22,8 - 26,0

FIGURA  96 – ESQUEMA MOSTRANDO CONSEQÜÊNCIAS DA
DILATAÇÃO E CONCENTRAÇÃO TÉRMICA REPETIDA:
AFROUXAMENTO DA TRAMA DA ROCHA E APARECIMENTO DE
FISSURAS QUE COMPROMETEM A RESISTÊNCIA DO MATERIAL

SITUAÇÃO 1 SITUAÇÃO 2

AQUECIMENTO

TABELA 14 - VALORES DE COEFICIENTES DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR DE
ALGUMAS ROCHAS E DO ALUMÍNIO



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      220

FOTO 118 – FRATURAMENTO DE ROCHA POR EXPOSIÇÕES TÉRMICAS - BOTUCATU, SP
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10.8. MÓDULO DE DEFORMABILIDADE ESTÁTICO

O módulo de deformabilidade (ou elasticidade) estático caracteriza a

faixa de carregamento que determinado material suporta antes de sofre uma

deformação irreversível (deformação plástica ou ruptura). Deformações plásticas

caracterizam materiais dúcteis e rupturas materiais elásticos  (ou quebradiços)

(Figura 97).

As rochas, assim como os outros materiais, deformam-se quando

submetidas a esforços compressivos estáticos. O carregamento estático, assim

como a compressão uniaxial, não é uma solicitação comum aos revestimentos de

pedra, só ocorrendo quando esta assume  papel estrutural na construção (pilares,

colunas, pedestais) ou no caso de expansão térmica de placas pétreas sucessivas

separadas por juntas de dilatação insuficientes.

O ensaio segue as recomendações da Sociedade Internacional de

Mecânica de Rochas – ISRM, cujo procedimento é compatível com a Norma ASTM

D 3148.

SITUAÇÃO 1 SITUAÇÃO 2 SITUAÇÃO 3

FIGURA 97 – ESQUEMA ILUSTRANDO UM CORPO EM ESTADO
INICIAL, ANTES DA APLICAÇÃO DE ESFORÇOS (situação 1); A
DEFORMAÇÃO ELÁSTICA DO MESMO DEVIDO À APLICAÇÃO DE
COMPRESSÃO ESTÁTICA EXERCIDA (situação 2); E A
RECUPERAÇÃO DA FORMA INICIAL, APÓS CESSADA A
APLICAÇÃO DOS ESFORÇOS (situação 3)

L

L'

  P   P



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      222

Este ensaio visa determinar a deformabilidade da rocha quando

submetida a esforços compressivos estáticos. Utilizam-se, para tanto, corpos com

forma cilíndrica com faces planas dispostas perpendicularmente em relação ao seu

eixo longitudinal.  A relação altura/diâmetro deve situar entre 2 e 3. O diâmetro,

preferencialmente, não deve ser inferior a 54 mm.

Os corpos são submetidos a uma tensão equivalente à cerca de 50 a

75% da sua tensão de ruptura utilizando-se a mesma prensa hidráulica usada no

ensaio de resistência à compressão uniaxial (Figura 98). Durante esse procedimento

variações no comprimento do corpo-de-prova são medidos continuamente com

instrumentos específicos.

FIGURA 98 - ESQUEMA ILUSTRANDO A PRENSA HIDRÁULICA UTILIZADA TANTO
PARA O ENSAIO DE COMPRESSÃO UNIAXIAL COMO PARA A DETERMINAÇÃO DO
MÓDULO DE DEFORMABILIDADE ESTÁTICO

SENSOR DE
DEFORMAÇÃO
LONGITUDINAL
"STRAIN GAGE"

SENSOR DE
DEFORMAÇÃO
TRANSVERSAL

"CLIP GAGE"

PRATO
SUPERIOR

RÓTULA

PRATO
INFERIOR
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O módulo de deformabilidade é a relação entre a tensão de esforço (P) e a

deformação longitudinal do material (L + L'). Quanto maior o valor do módulo, menos

deformável é a rocha.

O ensaio permite obter uma curva do tipo deformação x tensão

uniaxial, podendo-se calcular o módulo através da expressão:

O módulo de deformabilidade estática é de importância restrita no dia-a-dia do

arquiteto pois é muito rara a especificação de pilares de rochas maciças em

projetos. Quando utilizados estes pilares têm em sua maioria papel de decoração e

não de sustentação. Mas, por outro lado, o valor do módulo de deformabilidade é de

grande utilidade para a avaliação da qualidade de uma pedra destinada ao

revestimento. Valores elevados de módulos (baixa deformabilidade) sugerem, dentre

outras características, baixa porosidade, altas resistências mecânicas e baixo grau

de alteração.

ROCHAS ENSAIO: RESIST. À FLEXÃO (MPa)
     Média                    Variação

Granitos         37                       20,5 - 47,0

Mármores         55,5                    55,3 - 55,8

 
ε
δ

∆
∆

=eE
onde:

eE  = módulo de deformabilidade estático (Mpa)
δ∆ = incremento de tensão axial no intervalo

                     considerado (Mpa)
ε∆ = incremento da deformação axial

TABELA 15 – VALORES MÉDIOS E INTERVALOS DE VARIAÇÃO OBTIDOS PARA MÓDULOS
DE DEFORMABILIDADE ESTÁTICO DE GRANITOS E MÁRMORES
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10.9. DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO E DO
COEFICIENTE ELÁSTICO DE ULTRA-SOM EM ROCHAS

Este ensaio é regulamentado pela norma americana ASTM D2845, 90

e destina-se a:

1. medir a velocidade de vibração das ondas de compressão e de cisalhamento na

rocha, ou seja, a velocidade (V) de propagação de uma onda longitudinal, em um

percurso (D), que é efetivamente infinito (:) na extensão lateral (Figura 99). Pode-

se, desta forma, estimar as condições físicas (sanidade da rocha) em que se

encontra o referido corpo-de-prova, através de alterações observadas nas

velocidades de vibração das ondas;

2. determinar as constantes elásticas de ultra-som. Essas constantes determinadas

neste ensaio, são denominadas de ultra-som quando as freqüências de vibração

usadas são superiores ao alcance auditivo.

Este método é válido para determinar velocidades de ondas em rochas,

embora as velocidades obtidas em rochas polidas possa sofrer influência de fatores

como direção e distância percorridas.

A principal vantagem do teste de ultra-som é produzir velocidades de

ondas de compressão e cisalhamento, além de fornecer valores de ultra-som para a

determinação das constantes elásticas de rochas compactas e homogêneas.

Geralmente os valores das constantes elásticas não estão de acordo

com aqueles determinados por métodos estáticos em laboratório ou "in situ". Do

mesmo modo que a velocidade da onda medida não está de acordo com as

D = :

D

FIGURA 99 - ESQUEMA ILUSTRANDO AS COMPONENTES
LONGITUDINAL E LATERAL DE UMA ONDA
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velocidades sísmicas, porém oferecem grandes aproximações. A avaliação das

propriedades da rocha por ultra-som é de grande valia para uma análise prévia das

propriedades estáticas do material. Além de ser importante para se estimar os

efeitos da compressão uniaxial e da saturação de água na velocidade de vibração.

A determinação da velocidade de ultra-som no corpo rochoso está

relacionada com:

• a distância e o tempo percorridos pelas ondas no corpo;

• as ondas de compressão e cisalhamento em espécies rochosas, incluindo, ainda

as exigências quanto à instrumentação e os tipos de transdutores;

• os métodos de preparação;

• a granulometria e a geometria espacial dos minerais da rocha.

Os equipamentos para a realização do teste (Figura 100) devem conter

componentes eletrônicos e procedimentos de proteção compatíveis para garantir a

eficiência da transferência de energia.

FIGURA 100 - ESQUEMA ILUSTRANDO COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DE
DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DE VIBRAÇÕES DE ONDAS DE ULTRA-SOM. OS
ELEMENTOS EM LINHA TRACEJADA SÃO OPCIONAIS , DEPENDENDO DO MÉTODO
UTILIZADO PARA A MEDIÇÃO DO PERCURSO E SENSIBILIDADE DE VOLTAGEM DO
OSCILOSCÓPIO
(Fonte: ASTM D 2845, 1990)

UNIDADE
GERADORA

DE
VIBRAÇÕES

alavanca
produção

produção
principal

CORPO

TRANSMISSÃO

        RECEPÇÃO

AMPLIFICADOR

TEMPO DE
CIRCUITO
LENTO

CONTADOR ELETRÔNICO

começo fim

OSCILOSCÓPIO

 VIBRAÇÃO DIRETA

 VIBRAÇÃO TRANSMITIDA
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Da Figura 100 têm-se:

1. uma unidade de geração de vibração eletrônica e uma voltagem externa ou

amplificadores de potência, caso necessário. A repetição das vibrações devem

ser fixadas em 60 repetições/segundo.

2. transmissores responsáveis pela conversão de vibrações elétricas em mecânicas

na transmissão, e o inverso na recepção (Figura 101).

Condições ambientais como temperatura, umidade e impactos devem

ser considerados na seleção do elemento de transmissão.

3. amplificador de voltagem. Requer-se a amplificação da voltagem quando a

potência desenvolvida é relativamente baixa.

4. cátodo de oscilação de raios para visualização das formas das ondas. Mostra a

voltagem da vibração aplicada nos transdutores de transmissão e a voltagem

desenvolvida pelos mesmos.

A proporção entre a distância percorrida pela onda e a medida mínima

lateral do corpo não deve exceder 5. A distância percorrida pela onda deve ser 10

vezes maior que a média granulométrica do corpo-de-prova, para possibilitar a

determinação da propagação das ondas.

O tamanho dos grãos da rocha, a freqüência de ressonância dos

transdutores e a medida lateral mínima do corpo-de-prova são fatores que podem

afetar os resultados do ensaio.

     ROCHA T   R

VIBRAÇÕES
ELÉTRICAS

VIBRAÇÕES
ELÉTRICAS

VIBRAÇÕES
MECÂNICAS

VIBRAÇÕES
MECÂNICAS

FIGURA 101 - ESQUEMA ILUSTRANDO A FUNÇÃO DOS
TRANSMISSORES (T) E RECEPTORES (R)
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10.9.1. DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA PERCORRIDA E
DENSIDADE

Posicionam-se os transdutores no corpo-de-prova em linha

perpendicular a cada superfície. Mede-se a distância percorrida pela onda de centro

a centro de área de contato dos transdutores (Figura 102).

A densidade do corpo é calculada através da massa e do volume do

corpo-de-prova:

10.9.2. DETERMINAÇÃO DA DURAÇÃO DA VIBRAÇÃO

Aumenta-se a voltagem produzida pelo gerador de vibração, o alcance

do amplificador, e a sensibilidade do oscilador. Calcula-se um nível otimizado, dando

uma elevada na vibração inicial para permitir um tempo de medição mais preciso.

FIGURA 102 - ESQUEMA ILUSTRANDO O POSICIONAMENTO DE
TRANSMISSORES (T) E RECEPTORES (R) NA SUPERFÍCIE DO
CORPO DE PROVA. NOTA-SE A MARCAÇÃO DA DISTÂNCIA (D)
PERCORRIDA PELA ONDA

     ROCHA T   R

          D

  
v
md =

onde:
d  = densidade (Kg/m3)
m = massa do corpo-de-prova (Kg)
v  = volume do corpo-de-prova (m3)



Manual de Rochas Ornamentais para Arquitetos                                      228

Mede-se o tempo de duração com uma precisão de 1 parte para 100

de ondas de compressão e 1 parte para 50 de ondas de cisalhamento, usando

circuitos lentos, juntamente com o osciloscópio. Pode-se, ainda, posicionar o

contador para sua maior precisão.

O osciloscópio é usado com um circuito lento para mostrar ambas as

vibrações, de compressão e de cisalhamento, desde a chegada da primeira vibração

transmitida, e medir o tempo de percurso.

Zera-se o tempo do circuito incluindo ambos os transmissores, o

dispositivo para medir o tempo de percurso e aplica-se uma correção na medida de

duração de percurso. Este fator permanecerá constante para um determinado nível

de tensão da rocha, se as características do circuito não se alterarem.

A chegada da primeira onda transmitida corresponde à onda de

compressão. A amplitude da onda de cisalhamento para a de compressão pode ser

aumentada e seu tempo de chegada determinada mais exatamente pela parte mais

grossa dos elementos transdutores de cisalhamento. Este tipo de elemento gera

alguma energia de compressão, assim ambas as ondas podem ser detectadas. A

energia de transmissão entre o corpo-de-prova e cada transmissor pode ser

melhorada usando-se uma fina camada de ligação tal como o vácuo, ou resina, e

pressionando-se o transmissor contra o corpo-de-prova com uma pequena força de

assentamento.

Para corpos submetidos a esforços uniaxiais as primeiras vibrações de

ondas de compressão recebidas são bem definidas.

10.9.3. DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE ELÁSTICA DE
ULTRA-SOM

A rocha pode ser isotrópica ou possuir um pequeno grau de anisotropia

se a constante elástica for calculada. Para se estimar o grau de anisotropia da rocha

mede-se a velocidade da onda de compressão em 3 direções ortogonais, e numa

quarta direção orientada a 45o de uma das outras três, para checagem. As equações

para uma média isotrópica não podem ser aplicadas se alguma das 3 velocidade de
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ondas de compressão variar por mais de 2% do seu valor médio. Para grandes

anisotropias a porcentagem de possibilidade de erro na constante elástica seria

grande.

Para se calcular a propagação das velocidades de ondas de

compressão (Vp) e de cisalhamento (Vs):

Se o grau da velocidade de anisotropia é menor que 2%, calcula-se a

constante elástica assim:

No relatório do ensaio deve contar:

• identificação do corpo-de-prova, incluindo o tipo de rocha e localização;

• ensaio de densidade do corpo;

• indicação gerais das condições de umidade do corpo;

• nível de esforço do corpo;

• cálculo da velocidade de vibração para onda de compressão e cisalhamento com

direções e medida;

• cálculo da constante elástica de ultra-som (se o grau de anisotropia não

ultrapassar o limite permitido);

• cálculo da média entre transmissão e a espécie;

• propriedades físicas, composição, petrografia, se for determinado.
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onde:
V  = velocidade de propagação da vibração
        (m/s)
L = distância percorrida pela vibração (m)
T  = tempo de duração da vibração (s)
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onde:
V  = velocidade de propagação da vibração
        (m/s)
L = distância percorrida pela vibração (m)
T  = tempo de duração da vibração (s)


