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RESUMO 

A empresa Minérios Bom Jardim está localizada no município de Bom Jardim-PE e opera desde 1980 na extração de 
rochas ornamentais, explorando o granito imperial. A cxtraçào de granito para uso como rochas ornamentais está 
interligada ao método de lavra c tem um aproveitamento de I 0% nessa mineração. Esse baixo aproveitamento gera um 
grande passivo ambiental, uma vez que as indústrias nem sempre destinam de maneira adequada os rejcitos oriundos de 
tais operações. Os granitos são ricos em quartzo e fcldspato, elementos constituintes dos produtos de cerâmica branca. 
A indústria ceramista tem demonstrado grande potencial para a assimilação de inúmeros tipos de rejeitas, que passam a 
ser incorporados como matéria-prima nesses processos produtivos, contribuindo para uma redução do passivo ambiental 
e aumentando a vida útil das jazidas de argila utilizadas como matéria-prima na indústria cerâmica. Trabalhos anteriores 
caracterizaram o granito c argila utilizada neste trabalho visando a sua incorporação como matéria-prima na indústria de 
cerâmica branca, bem como analisando parâmetros de absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente 
e retrações lineares de secagem e sinterização. O presente trabalho apresenta os resultados de formulações de argila -
rejeito de granito com variação de granulometria, bem como compara os seguintes parâmetros: retração linear de 
secagem, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente, retração linear de queima e tensão de 
ruptura. 

Palavras-chave: caracterização de rcjcitos, cerâmica branca, resíduo, granito, mineração Bom Jardim. 

ABSTRACT 

The Minérios Bom Jardim company is locatcd on Bom Jardim city, state of PE and operates since 1980 extracting 
ornamental rocks, exploring the imperial granitc. The extracted granite is used as ornamental rocks and this extraction is 
linked to the method of mine which has an exploitation of I O % in this mining. This low exploitation generates great 
ambient liabilitics which almost always don't rcceive the correct destination of waste of such operations. The granites 
are rich in quartz and fcldspar, constitucnt clcmcnts of the white ceramic products. The ceramist industry has 
demonstrated great potential for the assimilation of innumerable kinds of wastes that pass to be incorporated as raw 
material in these productive processes, contributing for reduction of the ambient liabilities and increasing the use fui life 
of the used clay dcposits of raw material in the cera mi c industry. Previous works had characterized the granite and clay 
used in this work having aimcd at its incorporation as raw material in thc white ceramics industry, as well as analyzing 
parameters like water absorption, apparcnt porosity, apparent specific mass and drying and sintering linear retractions. 
This paper presents thc rcsults of clay and granite waste mixtures as well as to compare the following parameters: linear 
rctraction of drying, watcr absorption, apparent porosity, apparent specific mass, linear sintering retraction and flexion 
strength. 

Key-words : characterization of rejects, white ceramics, residue, granite, Bom Jardim mining. 
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L INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios para o próximo milénio é a eliminação dos resíduos, sejam eles domésticos, industriais ou 
hospitalares. Os rejeitas industriais , um elos tipos de resíduos sólidos (Philippi .Ir, 1999) , são atualmente motivos de 
preocupação ele ambientalistas, políticos e da sociedade. 

Segundo Silva ( 1998), a m:ccssidadc de cumprir as exigências de manejo e disposição dos resíduos sólidos gerados nas 
atividades industriais vem sendo imposta , nas duas últimas décadas, seja pelas leis ambientais ou movimentos 
ecológicos em todo o mundo, tornando-se um grande desafio para os sistemas produtivos. 

No Brasil a problemática ambiental tem despertado nos últimos anos grande interesse, porém, os custos de disposição 
de resíduos de forma ecologicamente correta são elevados, logo, isto tem motivado a busca de alternativas tecnológicas 
viáveis para a disposição de resíduos industriais. 

O Brasil pertence ao grupo dos grandes produtores e exportadores mundiais de rochas ornamentais c de revestimento, 
atuando como um efetivo global player. No ranking do mercado mundial de rochas processadas especiais, o Brasil 
saltou da 12" posição em 1999 para a 5" posição em 2004. Assim, o Brasil evoluiu de uma participação de apenas I ,4 '% 
no mercado internacional cm 1999, para 5 % cm 2004. Além di sso, o Brasil é o segundo maior exportador de granitos 
brutos e também o 2° maior exportador de produtos de ardósia, neste caso superando China e Índia , que são seus mais 
diretos competidores no mercado internacional (ABIROCHAS, 2006). 

O setor de rochas ornamentais é uma das atividades industriais que mais tem crescido nas três últimas décadas no 
Brasil, aliada a uma grande geração de rejeitas, que sem nenhum tratamento para eliminação ou redução dos 
constituintes presentes, acumulam-se em pátios, reservatórios e córregos, comprometendo o meio ambiente. 

Viciai ( 1995) afirma que existe no país uma carência de tecnologia desde a lavra até a comercialização dos produtos 
finais para rochas ornamentais. 

De acordo com pesquisas de Silva ( 1998), bem como de Freire & Mota ( 1997), o desperdício nas indústrias brasileiras 
de beneficiamento de granitos, quando na serragem de blocos, chega a variar de 20 a 25 '% de sua massa, que é 
transformada em pó, que passam a constituir as lamas ou polpa abrasiva resultante no processo. No estado do Espírito 
Santo, um dos maiores produtores e exportadores do Brasil, estima-se que a quantidade de rejeitas gerados no 
beneficiamento de granitos, em um só município, é da ordem de 400 t/mês. 

A empresa Minérios Bom Jardim está localizada no município de Bom Jardim-PE e opera desde 1980 na extração de 
rochas ornamentais explorando o granito imperial, onde este minério é destinado basicamente para o mercado externo, 
entre os quais, Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. A extração de granito para uso como rochas ornamentais está 
interligada ao método de lavra e tem um aproveitamento de I O% nessa mineração. 

A utilização do rejeito de granito na produção de cerâmica branca é avaliada como alternativa para a não disposição dos 
mesmos na natureza, promovendo uma valorização do rejeito, bem como aumento da vida útil das jazidas de argilas 
exploradas. 

Os termos mármore e granito são muito genéricos, e sendo assim, os resíduos variam de empresa para empresa. Estes 
resíduos são atrativos para o aproveitamento cerâmico por serem constituídos de Si02, Al 20 3, K20, Na20 e CaO. Estes 
compostos são normalmente encontrados nas matérias-primas usadas na fabricação de produtos cerâmicos (Moreira, 
2005). 

Trabalhos anteriores caracterizaram o granito e argila utili zada neste trabalho visando a sua incorporação como matéria
prima na indústria de cerâmica branca, bem como analisando parâmetros de absorção de água, porosidade aparente, 
massa específica aparente e retrações lineares de secagem e sinterização. 

O presente trabalho apresenta os resultados de formulações de argila- rejeito de granito com variação da granulometri a 
do granito ( -200 #), bem como compara os seguintes parâmetros: retração linea r de secagem, absorção de água, 
porosidade aparente, massa específica aparente, retração linear de queima e tensão de n1ptura. 



651 

XXII ENTMME I VII MSHMT- Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

2. METODOLOGIA 

A figura I representa o fluxograma do processo de caracterização desenvolvido no presente trabalho. 

Argila (< 42 #) Granito(< 200 #) 

Figura 1. Fluxograma do processo. 

O rejeito de granito utili zado neste trabalho foi obtido a partir da lama gerada no desmonte realizado por perfuratriz na 
Mineradora Bom Jardim e a argila advém de uma jazida proveniente do município de Arês/RN. 

2.1. Limites de Attcrberg 

Os limites de Atterberg foram determinados para a argila e o rej eito de granito. Após representar os resultados no 
diagrama de Casagrande foi possível estimar composições que se apresentassem dentro da zona de máxima 
trabalhabilidade, com isso, foi realizada a determinação dos limites de Atterberg nas composições propostas. 

Segundo Bruguera ( 1986 ), a zona de máxi ma trabalhabilidade é a zona na qual as matérias-primas possuem as melhores 
propriedades do ponto de vista da plasticidade, da retração de secagem, resistência à seco, baixa deformabilidade e alta 
resistência após queima. 

Os limites de liquidez e plasticidade foram determinados segundo as normas NBR 6459/84 - Limite de Liquidez e NBR 
7180/84- Limite de Plasticidade. 

2.2. Conformação dos Corpos de Prova 

Os corpos de prova foram moldados em molde metálico com dimensões de 60 mm x 20 mm x 5 mm, em prensa 
hidráulica manual uniaxial marca CONTENCO, sob pressão de 200 kgf/cm2 . As misturas foram conformadas em estado 
semr-seco. 

Foram confeccionados quatorze corpos de prova para cada composição com as seguintes porcentagens de rejeito de 
granito em massa: 5 %. ; I O %. e 15 'Y. .. 

2.3. Retração Linear de Secagem 

Após a conformação dos corpos de prova, os mesmos tiveram suas dimensões detem1inadas para em seguida 
pem1anecer por um periodo de 24 h em estufa a uma temperatura de 11 O oc. Finalizado esse período, os corpos de 
prova foram medidos e com auxílio da equação abaixo, determinada a retraçào linear de secagem (RLS). 

l -! 
RLS = v s · 100 (%) 

1, .. 
(I) 
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Onde: RLS = Retraçào linear de secagem('~;,); 
lv= Comprimento do corpo de prova verde (mm); 
15 = Comprimento do corpo de prova seco (mm). 

2.4. Retração Linear de Queima 

Os corpos de prova foram sinterizados cm forn o resistivo de marca JUNG nas temperaturas de 950 "C c I 150 "C. Após 
sintcrizaçào, os corros de prova foram medidos e com auxílio da cquaçào abaixo foi determinada a n::traçào linear dc 
queima (RLQ). 

l \ - 1., . . 
RLQ = __ .:_ · I 00 C~'o) 

l , 
(2) 

Onde: IU.Q ~ Rctraç:lo linea r de qu <.:: ima í ".;,) ; 

k- Comprimento do corpo de prova seco (mm ): 

10 =Comprimento do corpo de prova sintenzado (mm). 

2.5. Abson;ão de Água, Porosidade aparente c Massa espccítica aparente 

Os CPrpos de pr: > V ~l rcnmHl C<.''.: ra~n por um perí odo de 24 h ii11Crsos cm água rara dctc rminaç:lo da ahsor~·;i u ltC Út'-'!], 

porosi dade apa rente c m:b~.a ,;:;pccJiú; :t aparente. Os ensai llS fo,am detcrnílnados s..::gundo a NBR ()2 20/z;'i 

Os puâmetros Citados SJ O calculados cl parti r (h; ;,; equações ::tbatHJ. 

Onde: A= Abson;:ío tk úg c.w (': ,, ): 
m1. c c Massa sa1uraJ ~1 

m:, = Massa seca (.t' ). 

mi -- n_~. I 0() ( '~ <J ) ·1 o.c -- - ·- --·-- . 

. ;n,. 

P., ~ III ( ' - !// \
. 

. . líquido . V- · I 00 ('/ ;l) 

Onde: P,. = Porosidade aparente; 
mu = Massa saturada (g) ; 
ms == Massa seca ( g ): 
m~: líquido - M::tssa especifica do líquido ; 
V,_ = Volume aparente. 

.I 

111 ' 
1\1eu = - ·'- ( <>.' ! cnr' ) 

Va "' 

Onde: Mea = Massa espec ífica aparente; 
m, = Massa seca (g) ; 
V,. = Volume aparente . 

2.6. Tensão de ruptura 

•.3 ) 

{4) 

(5) 

Para a determinação dos ensaios de tensão dc ruptura a flexão dos coqJos de prova sintcri zados, foi utiluada uma 
máquina universal de ensaios mecânicos marc::t CONTENCO control::td::t por computador, que trabalha numa hnxa de O 
a IOOkn. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Limites de Atterberg 

Após determinados os limites de Atterberg da argila e do rejeito de granito, como representados na figura 2, foi possível 
estimar uma adição máxima de 17,5 % de rejeito de granito em massa, que se apresentaria dentro da zona de 
trabalhabilidade. 

50 
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!l: 25 
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o 
o 10 2.0 30 40 50 60 70 80 90 100 

Limite de Liquidez 

.LArçila •Granito 

Figura 2. Diagrama de Casagrande estimando a composição argila x rejeito de granito. 

Com o limite máximo teórico determinado para a compos1çao argila x reJeito de granito, foi possível determinar 
algumas composições para a confecção dos corpos de prova. Foram então formuladas composições com as seguintes 
quantidades de rejeito de granito em massa 5 %; 10% e 15 %. 
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Figura 3. Diagrama de Casagrande com as representações das composições argila x rejeito de granito para três 
composições. 
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3.2. Retração Linear de Secagem 

A tabela I apresenta os resultados da RLS com a variação de rejeito nas composições. 

Tabela I.(%) RLS 
' . - --- _ _ _ ___ J __ _ - ---

%de Rejeito 5 lO 15 

RLS (%) 0,12 0,14 0,32 
-- - - -- - -- --- ---

A variação apresentada na RLS com o aumento da porcentagem de rejeito incorporado, pode estar associada a uma 
adição maior de água nas composições, quando os corpos de prova foram conformados, não sendo muito significativas. 

3.3. Retração Linear de Queima 

Após sinterizados em temperaturas distintas, os corpos de prova tiveram suas dimensões medidas para a determinação 
da retração linear de queima (RLQ). A tabela II apresenta os resultados da RLQ das composições, com variação de 
temperatura. 

- --- - -- -- - -- ~ -- -- - --- ------- -- - -- --

Temperatura °C 950 1150 
%de Rejeito 5 I 10 I 15 5 I lO I 15 

RLQ(%) 3,21 I 2,66_ ,_ 2,~ 8,34 _j __ 8,0~- l_ 7,96 --

A RLQ aumentou com o maior valor de temperatura, o que pode ser explicado por uma maior fusão do material 
presentes nas composições. 

3.4. Absorção de Água, Porosidade aparente e Massa específica aparente 

As figuras 3, 4 e 5, apresentam os resultados dos ensaios de absorção de água, porosidade aparente e massa específica 
aparente para as composições nas duas temperaturas ensaiadas. 

25 

20 

~ 15 
o ... 
~ 
o ., 
~ 10 

5 

o l_ 
900 

--- --- -----.------- ----------·,-

950 1000 1050 

Temperatura (C0
) 

1100 

--- - -------- ----·-···- -----··--::-1 :-<>- 5% de Gr_anito -6-10% de Granito -o- 15% de Granit~ 

Figura 4. Absorção de água versus temperatura. 

1150 1200 

A diminuição da absorção de água nos corpos de prova se deu através do aumento da porcentagem de rejeito nas 
composições bem como, com o aumento da temperatura a que foram sinterizados. 
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Figura 5. Porosidade aparente versus temperatura. 
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A porosidade aparente dos corpos de prova diminuiu com a porcentagem de rejeito nas composições bem como, com o 
aumento da temperatura. 

Os corpos de prova obtiveram um aumento no valor de suas massas específicas com a variação de rejeito nas 
composições, bem como com o aumento de temperatura. Esse parâmetro corrobora com os resultados apresentados no 
presente trabalho, tais quais retração linear de queima, absorção de água e porosidade aparente. 

2,500 ,-------------------------------------, 

2,000 
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~ 1,500 +----------- ----------------------------1 
~ 
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0,000 '--------------,.-------,--------------------' 
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Temperatura (C0
) 

1100 

[=<>- 5% de Granito -i:r-10% de Granito -<r 15% de Granito! 

Figura 6. Densidade aparente versus temperatura. 

1150 1200 

A quantidade de feldspato presente na amostra de rejeito de granito é o principal responsável pelos resultados obtidos 
nos ensaios de absorção de água, porosidade aparente e densidade aparente. A fusão do feldspato contribuiu para o 
fechamento dos poros, reduzindo a absorção de água, porosidade aparente e aumentando a massa específica aparente. 
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3.5. Tensão de ruptura 

A Tabela III apresenta os resultados do ensaio da tensão de ruptura para os corpos de prova com diferentes composições 
e nas temperaturas estudadas. 

bel d d d 
Temperatura °C 950 1150 

%de Re.ieito 5 I 10 I 15 5 I 10 I 15 
Tensão máxima (Mpa) 1,51 I 3,06 I 3,68 6,45 I 6,97 I 9,97 

Os corpos de prova sinterizados a 950 °C, devido a baixa fusão do material fundente , apresentaram baixos valores de 
tensão de ruptura. Na temperatura de 1.150 oc as tensões de ruptura foram bem mais elevadas, fato que se deve ao 
aumento da quantidade de material fundido e da fonnação de uma fase vítrea que colabora para o aumento da 
resistência. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos corroboram a utilização deste rejeito de granito da Mineração Bom Jardim como matéria-prima 
para produção de cerâmica branca. 

Os resultados obtidos nos ensaios de limite líquido e plástico demonstraram que é possível, ao representá-los no 
diagrama de Casagrande, definir uma composição para que a mistura pern1aneça dentro da zona de máxima 
trabalhabilidade, sendo uma relação bem próxima da linear. 

A quantidade de feldspato presente na amostra do rejeito contribuiu para a densificação pós-sinterização das peças, em 
função da fusão parcial dos elementos constituintes das argilas, o que reduziu a absorção de água e porosidade aparente 
e aumentou a relação massa versus volume das amostras. Essa maior densificação contribuiu também para o aumento 
da tensão de ruptura dos corpos de prova. 
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