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RESUMO 
As atividudes de beneficiamento de rochas ornamentais geram uma quantidade significativa de resíduos, parte em forma 
de lascas de rocha (casquciros, chapas quebradas), parte na forma de lama, gera lmente composta de água, pó de rocha e gra
nal ha. Existe uma grande preocupação com o meio ambiente devido a grande quantidade de lama abrasiva gerada nas etapas 
de beneficiamento, pois estes resíduos podem alcançar rios, lagos, córregos e até mesmo os reservatórios naturais de água, 
pois eles sào lançados no ecossistema sem o devido tratamento prév io . Buscando-se maneiras de mitigar o impacto am
biental gerado por esses resíduos é sugerido seu reaproveitamento na aplicação no setor de cosméticos, como por exemplo, 
na produção de sabonetes es foliant cs. Para ta l, fóram realizados ensaios de caracterização química c mineralógica de um 
resíduo oriundo do corte de mármores da cidade de Cachoeiro de ltapcmirim. Posteriormente, o resíduo foi submetido a 
uma secagem c class iticaç<lo gran ulométrica. Dessa classificação foram retiradas alíquotas de resíduo nas seguintes fraçõcs: 
0,037: 0,053: 0,074 c O, 149 mm. Cada ti·ação foi adi cionada na produção de sabonetes de glicerina, variando-se seu percen
tual de 5 a 70'~ó, cm massa, cm agitação contínua, a uma ve loc idade de 150 r.p.m., a 60"C, durante 20 min. Após esse pe
ríodo, a massa gerada foi depositada cm moldes de madciru para geração de sabonetes.Os sabonetes foram avaliados segun
do suas propriedades de dcn~idadc , ahsorçào d'água, porosidade, geração de rachaduras c desgaste. Posteriormente, foram tes
tados cm cohaias de coelhos albinos até que se observasse alguma variação na pele das referidas cobaias. Melhores resulta
dos indicam a ut ili zação de até 40'Y.,, cm massa, de resíduos na produção de sabonetes sem que se observassem probl emas 
como a geração de rachaduras, desgas te excessivo c irritabilidade na pele de cobaias. 

PALAVRAS-CHAVE: Rochas ornamentais, Resíduos de rochas, Cosméticos. 

ABSTRACT 
The acti vit ics of improvc mcnt of ornamental rocks gencratc a sign iticant amount of rcsidues, it !caves in form of rock chips 
(brokcn foi Is), and it !caves in the fi.lrm o f mud, usually composed of water, rock powder and iron. A great concern cx ists 
with thc cnvironmcnt duc to grcat amount of abras ivc mud gcncrated in thc improvcment stages, because these residues 
can rcach ri vcrs, lakcs, strcams and cvcn thc nutural rescrvoirs of watcr, becuuse they are thrown in thc ecosystcm wi
thout lhe duc prcv ious trcatmcnt. Bcing lookcd for ways to mitigate the cnvironmcntal impact generated by those rcsidues 
is suggcsted this reusc thc application in thc scction of cosmetics, as for instance, in the production of soaps. For such, rehe
arsa ls of chcmical and mincralog ical charactcrizat ion o f a rcsiduc orig inating from of the cut of marbles of Cachoeiro de lta
pemirim city wcrc accomplishcd. Latcr, thc rcsiduc was submitted to a drying and granulometric classification. Ofthat clas
sification residue brackcts werc rcmovcd in thc foll owing fractions: 0,037; 0,053: 0,074 and 0, 149 mm. Each frac tion was 
addcd in the production of glyccrin soaps, bci ng var icd thc perccntile from 5 to 70%, in mass, in continuous agitation, the 
specd of 150 r.p.m., to óO"C, during 20 min. Atlcr that pcriod, thc gencratcd mass was dcposi ted in wood molds for gene
ration of soaps. The soaps wcrc thci r appraised sccond dcnsity properties, absorption ofwater, porosity, generation of cracks 
and wcar and tear. La ter, thcy wcrc tcstcd in guinca pigs of a lbino rabbits to that if it observed some variation in the sk in of 
the rcfcrred guinca pigs. Bcttcr rcsults indica te thc use of up to 40%, in mass, of rcsidues in the production of soaps without 
if thcy obscrved problcms as thc gcncrat ion of cracks, cxccssivc wear and tear and irritability in lhe skin of guinea pigs. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quarto produtor mw1dial de rochas ornamentais, com uma participação no mercado mundial 
de 7,7% o que corresponde a uma produção anual de cerca de 6 milhões de toneladas de rocha, ficando atrás 
da China, com 22,2%, da ludia, com 11,7%, llália, com 9,4%. Segundo a ABlROCHAS (Associação Brasi
leira da Indústria de Rochas Ornamentais, 2005). 

O estado do Espírito Santo é responsável pela produção de 2,4 milhões de toneladas por ano de rocha 
(mármore e granito), correspondendo a aproximadamente 46% da produção brasileira. Neste contexto Cacho
eiro de ltapemirim cidade do Estado do Espirito Santo é hoje, sobretudo um centro de cxtrativismo e beneficia
mento mineral (mármores, granitos e moagem de calcário). 

Figura 1.1: Localização da Cidade de Cachoeiro de ltapcrnirim - ES e extração das rochas ornamentais. 
FONTE: Hotel Rinkão 

As atividades de beneficiamento de rochas ornamentais geram uma quantidade significativa de resíduos, 
parte em fom1a de lascas de rocha (casqueiros, chapas quebradas), parte na forma de lama, geralmente compos
ta de água, pó de rocha c algum tipo de abrasivo. 

Estima-se que só no município de Cachoeiro de Itapemirim sejam produzidas cerca de 400 ronlano de 
resíduos cm forma de polpa (lama) ABTROCl!AS (Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais). 
Esta quantidade de resíduos gerados no beneficiamento de rochas ornamentais é explicada se pensarmos que de 
25% a 30% de um bloco é reduzido a pó no processo de serragem. 

Com esta enorme quantidade de lama abrasiva que é gerada, há uma grande preocupação com o meio am
biente, pois estes resíduos podem alcançar rios, lagos, córrcgos e até mesmo os reservatórios naturais de 
água, pois eles são lançados no ecossistema sem o devido tratamento prévio. Além disso, é necessário espa
ços para cstocagcm até que haja o recolhimento do resíduo. causando assim também um custo para o produtor 
(Silva, 1998). 

Figura 1.2: Situação de rios e córregos após lançamento inadequado de resíduos. 

Buscando-se maneiras de mitigar o impacto ambiental gerado por esses resíduos, várias pesquisas para 
aplicação desse material vêm sendo realizadas. Dessa forma. já existe uma empresa de argamassas que utiliza re
síduos oriundos do corte de rochas em sua composição, algumas estradas pavimentadas já utilizam resíduos de 
rochas cm substituição às britas (Ribeiro, 2003) e, além disso, após ser beneficiado, esses resíduos podem 
ter um fim mais nobre c ser utilizado nas indústrias de papel, cerâmica, polímeros, dentre outros. 
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2.0BJETIVO 

Baseado nos fatos relatados anteriom1cnre, o objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de utiliza
ção de residuos oriundos do corte de mármores, após sofrer um processo de beneficiamento, como carga na 
produção de sabonetes esfoliantes seguindo-se as normas para produtos cosméticos. 

3. EXPERIMENTAL 

Uti lizou-se um resíduo oriundo do corte de mám1ores que se encontrava cm um tanque de decantação de uma 
empresa da cidade de Cachoeiro de ltapemirim - ES. 

3.1 Ensaios de Caracterização do Resfduo 

3. 1.1 - Análises Qufmica e Mineralógica 

Após a amostragem o resíduo foi caracterizado segundo ensaios para determinação de sua composição 
química e mineralógica, por meio de FRX c DRX, respectivamente, por meio da Coordenação de Análises Mi
nerais - COAM do Cetem. 

3.1.2 - Análise G ranulométrica 

O resíduo foi submetido a ensaios de análise granuJométrica respeitando-se a série de peneiras tipo Tyler (2 a 0,074 
mm) a fim de se determinar a sua distribuição granulométrica. Além disso, em cada fração, determinou-se os teores de fer
ro, a fim de se determinar a melhor fração (menor quantidade de feiTO), para os ensaios com os sabonetes. 

3.2 Ensaios com Sabonetes 

3.2. 1 Produção do sabonete 

Os sabonetes foram produzidos aquecendo-se, em banho Maria, J kg de glicerina (Jungermann, 1989) em 
agitação constante. Durante esse processo adicionou-se as frações de resíduos retidas nas peneiras de 0,037; 
0,053; 0,074 e O, 149 mm, variando-se seu percentual de 5 a 70%, em massa, a uma velocidade de 150 r.p.m., a 
60°C, durante 20 min. Após esse periodo, a massa gerada foi depositada cm moldes de madeira para geração 
de sabonetes (Krawcczyk, 1996). Todos os ensaios realizados com os sabonetes foram comparados com um sa
bonete comercial (formulação de referência) a fins de comparação (Dias, 1995). 

3.2.2 Perda de Massa (Desgaste) I Amolecimento 

Os sabonetes, de maneira geral. absorvem água quando deixados sobre uma saboneteira com residual de água 
após o seu uso. Esta absorção de água leva à formação de um material gelatinoso (amolecimento do sabonete) que é 
relacionado pelo consumidor à sua menor durabilidade (Corazza et al, 1995). Geralmente, quanto maior a formação 
deste material gelatinoso, maior será a tendência de desgaste do sabonete. Assim, verifica-se que o amolecimento e a 
raxa de desgaste são dependentes, cm grande parte, da solubilidade da formulação (Mcloan, 1976). 

Para medir a taxa de desgaste (perda de massa), as barras foram pesadas (mJ ), imersas em um recipien
te contendo 50mL de água deiouizada e deixadas cm repouso por um periodo de 24 horas a 25°C. 

Após este período, foram colocadas sobre papel toalha, por 2 horas, e posteriormente retiradas as partes 
amolecidas até que se verificasse a área sólida. A barra resultante foi pesada novamente (m2), obtendo-se a por
centagem de perda cm função do amolecimento, calculada da seguinte maneira: 

Perda da massa - m( - m2. 100 

3.2.3 Teste de Estabilidade Acelerada 

Os testes foram realizados sob as seguintes condições: as barras de sabonete foram mantidas em emba
lagens de papelão (individuais) sendo avaliadas quanto ao aspecto e odor, por um pcriodo de 30 dias a 25°C. 

Paralelamente, foi avaliada a solidez à luz. mantendo a metade da barra exposta à luz natural (à temperatura 
ambiente) e a outra metade coberta com papel alumínio, sendo verificado o efeito do aditivo sobre a cor e as
pecto do produto, comparando-se a parte exposta à parte coberta (Shelley,l995). 

3.2.4 irritabilidade Dérmica C umulativa 

Toda substância quimica que entra cm contato com a pele ou mucosa do homem pode, em função de uma 
série de fatores, ser absorvida e determinar manifestações sistêmicas, produzir fenômenos irritativos ou de 
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sensibilização. Assim, produtos para os quais se prevê exposição humana como é o caso dos cosméticos, produ
tos de uso doméstico, higiene pessoal e medicamentos de uso tópico, devem ser submetidos a testes de previ
são de efeitos lesivos (Joumal ofThe American College ofToxicology- 1993). 

Para avaüação das formulações adotou-se o teste de irritabilidade dérmica cumulativa, pois se considera 
como sendo o que melhor reflete o uso contínuo do sabonete. 

Dentre os testes citados na literatura para tal avaliação, destaca-se o teste Draize, J.H. segundo meto
dologia do INCQS/85. A avaliação foi conduzida mediante aplicação do sabonete, em dorso escarificado e ín
tegro de coelhos albinos tipo Nova Zelândia (figura 3.1 ), sendo observada ou não a presença de edema e erite
ma por um período de 15 dias. 

Figura 3.1: Coelhos albinos "Nova Zelândia'' utilizados nos ensaios. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização do Resíduo 

4.1.1 Análise Qllímica 

A tabela 4.1 apresenta os resultados mais significativos dos elementos que constituem o resíduo de mármo
re onde se pode observar altos teores de cálcio o que configura, possivelmente, que o mármore que é beneficia
do nessa empresa seja calcítico. Além disso, observa-se um alto teor de ferro, possivelmente, oril1Ddo da grana
lha utilizada no processo de corte. 

Tabela 4.1: Composição elementar da amostra de resíduo de mármore expressa em óxidos, 
feita em equipamento de FRX utilizando método standerless. 

Compo&ição elementar Concentração(%) 

CaO 57,96 

MgO 4,48 

2,70 

4.1.2 Análise Mineralógica 

A figura 4.2 apresenta o resultado de difração de raios-x do resíduo onde se podem observar picos carac
terísticos de dolomita e calcita,corro 
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4.1.3 Análise Granulométrica 

A tabela 4.2 apresenta os resultados da distribuição granulométrica do resíduo associada à distribuição de 
ferro em cada fração. Pode-se observar que a tração inferior a 0,074 mm concentra o maior valor percentual do 
resíduo. Além disso, verifica-se que os teores de ferro diminuem à medida que a abertura das peneiras diminui. 
Dessa forma, pode-se observar que a tração abaixo de 0,074 mm apresenta o maior valor percentual da amostra, 
cerca de 4 7'%. cm massa, c que nessa fração o teor de ferro não chega a O, I%. Com isso, define-se essa tra
çào como a mais adequada para preparação dos sabonetes. 

Tabela 4.2: Distribuição Ciranulométriea dos Agregados Minerais Oriundos do Calcário. 

Abertura das peneiras Distribuição (%) Fc201(%) 
-2 mm+ I mm 23.4 2,70 

-I mm+ 0,5 mm 19,5 1,87 
- 0,5 mm + 0,3 mm 3,6 0,66 

-0,3 mm+ 0,177 mm 0,24 
-0,177 mm+ 0,149 mm 2.5 0,08 
-0,149 mm+ 0,074 mm 2,4 0,04 

-0,074 mm 46,8 0,03 

4.2 Ensaios específicos para sabonete 

4.2.1 Perda de Massa (Desgaste) I Amolecimento 

Na tabela 4.1 observam-se os resultados de perda de massa dos sabonetes gerados com os resíduos, 
segundo os ensaios de desgaste e amolecimento. Pode-se observar que o aumento do percentual de resíduos,em 
massa, na composição dos sabonetes favorece a estabilidade do sabonete, pois se observa a diminuição da per
da de massa. No entanto, observou-se que o tamanho da partícula desse resíduo pouco afetou os resultados de 
perda de massa ( Kassem et a/, 1984 ). 

Tabela 4.1: Valores de Perda de Massa ('X,) nos sabonetes gerados. 

:;::::;u~~,:~~<e"duu(m: 0,037 0,053 0,074 0,149 

5 26'% 24% 20% 21% 
lO 24% 23% 21% 20% 
20 14%, 12'Yo 16 10% 
30 10'% 13% 13% 10% 
40 11% 14% 10% 8% 
50 R% 11% 10% 9% 
60 8% 9'% 5% 7''/n 
70 4% 4% 5% 4% 

4.2.2 Estabilidade Acelerada 

Verificou-se que os sabonetes sob as condições do teste não apresentaram diferenciação comparativamente à 
formulação de referência. 

4.2.3 Irritabilidade Dérmica Cumulativa 

Os ensaios indicaram que a adição de valores acima de 50%, cm massa, de resíduos na composição dos 
sabonetes geram irritabilidade na pele dos coelhos. Observa-se também que tamanhos de partícula acima de 
0,053 mm dos resíduos são capazes de gerar irritabilidade na pele dos coelhos. Dessa forma, verifica-se que a 
adição de resíduo na composição dos sabonetes fica limitada a 40%, cm massa, com tamanhos de partícula de 
até 0,053mm, para que não haja irTitabilidadc dérmica. 

5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que os resíduos oriundos do corte de mármores podem ser adicionados à massa de 
produção de sabonetes esfoliantes, pois os resultados indicaram baixa perda de massa e alta estabilidade do 
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produto final. No entanto, a utilização do resíduo fica limitada a 40°/.,,cm massa, com tamanho de partícula de 
até 0,053mm para que não haja irritabilidade dérmica. 
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