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RESUMO 

O aumento da utilização de rochas ornamentais na construção civil se fez necessário um estudo sobre a reutilização dos 

res íduos gerados no desdobramento das rochas. Estes resíduos constituem um transtorno para as empresas do sctor, vis

to que são geradores de um passi vo ambiental. Após a lavra, os blocos serão desdobrados e transformados cm chapas po

lidas, sendo esse processo denominado beneficiamento. Desse processo, temos a formação da lama abrasiva, que provo

ca graves danos ao meio ambiente, por conter na sua composição granalha, cal virgem, o próprio pó de rocha c a água. A 

lama abrasiva, quando lançada ou empregada dirctamcntc na natureza ou depositada no solo, acaba por contaminá-lo c pos

tcriormcnto:, seus componentes atingem os lençóis freáticos. Baseado nisto, o principal objetivo desse trabalho é a utiliza

ção de resíduos oriundos do corte de mármores como carga na produção de tintas imobiliárias. Para tal, colctou-se um re

síduo oriundo do corte de mármores de uma Serraria da cidade de Cachoeiro de Itapcmirim- ES, que sofreu um processo de 
beneficiamento, por meio de desagregação c pcneiramcnto. Posteriormente, o material passante cm 0,037 mm foi caracteri

zado química c mineralogicamente. sendo utilizado como carga na produção de tintas. Para geração da tinta, adiciona-se 

I L de óleo de linhaça krvido com a carga c o pigmento. Mistura-se primeiro uma pasta espessa, c depois se acrescen

ta óleo de linhaça até que a tinta pareça adequada para ser aplicada c cobrir. O produto obtido é ava liado quanto ao re

cobrimento c também cm ciimaras de alterabilidade, verificando-se seu co mportamento frente à ação de névoa salina, raios 

ultravioletas , umidade c ataque de S02. Resultados preliminares indicaram a potencialidade de utili zação desse resíduo 

como carga na produção de tintas. 110 entanto, necessita-se que os ensaios de alterabilidade sejam finali zados para que 

se tenham conclusões definitivas . 

PALAVRA-CHAVE: Resíduos de Rochas Ornamentais, Rochas Ornamentais; Cargas, Tintas imobiliá rias. 

ABSTRACT 

The incrcase of ornamental rocks uses covcring in thc building sitc, it was do11c ncccssary a study on thc utilization ofthe re

sidues gcncratcd in thc unfolding of thc rocks. Thcsc rcsiducs constitutc an upsct for the companics of the section, bc

causc thcy are gcncrating of an cn vironmcntal liability. Aftcr thc plow ing, thc bloeks will bc unfoldcd and transformcd in 

poli shcd foils , bcing that proccss dcnominatcd improvcmcnt. ln this proccss, abrasive mud is formcd . that it provokcs sc

rious damagcs to thc cnvironmcnt. fi.>r containing in your composition, virgin whitewash, thc own rock powder and thc wa

tcr. Thc <Jbrasivc mud, whcn thrown or uscd dircctly in thc nature or deposited in thc soil, it ends for contaminating. Ba

sed 011 this. thc main objective of that work is lhe use of rcsiducs oríginating from of thc cut of marblcs as load in the pro
duction of real esta te paints. For such. a rcsiduc originating lrom of the cut of marblcs of a Sawmill of the city of Cachoei

ro of ltapcmirim was collcctcd, that it suffcrcd an improvcmcnt process, through descgrcgation and granulomctric analy

sis. Latcr, thc material passer-by i11 0.037 mm was charactcrizcd chcmistry and mincralogical, beíng used as load in lhe pro

duction of paints. For gcncration of thc paint, I L of linsccd oil is addcd boilcd with thc load and the pigment. It is mixcd 

first a thick paste, and !ater linsccd oil is incrcascd to that thc paint sccms appropriatc to bc applied and to covcr. Thc ob

taincd product is cvaluatcd as fi>r thc prints uses and also in changeability camcras, bcing veritied this bchav ior front to 

thc action of salinc fog. ultraviolct rays. humidity and attack of S02. Prcliminarics results indicatcd thc potcntiality of use 

ofth<Jt rcs iduc as load in thc prodw:tion ofpaints, howcvcr. it is necdcd that thc changcability rchcarsa ls are concludcd for de
fil1iti vc conclusions to bc had. 

KEY WORDS: ornamental rocks , ornamental rock rcsiduc, dycd 
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1. INTRODUÇÃO 

J . l Resfduos de Rochas Ornamentais 

O beneficiamento de rochas ornamentais para a produção de chapas, gera uma quantidade significativa de 
resíduos grosseiros, oriundo da quebl1l das peças durante o corte (Figura 1.1 ), c resíduos finos que aparecem na 
forma de lama. Esta é geralmente constituída de água, de granalha, de cal e de rocha moída (aluminossilicatos, 
feldspato e quartzo), que após o processo são lançadas no meio ambiente. Após a evaporação da água, o pó resul
tante se espalha, contaminando o ar e os recursos hídricos, sendo alguns casos canalizada diretamcnte para 
os rios e lagos (Farias, 1995). 

Figura 1.1: Acúmulo de resíduos grossos oriundos do corte de rochas ornamentais 

A fina granulometria, composição pré-definida (granito moído, cal e granalba de ferro ou aço) e a inexis
tência de grãos mistos entre os três componentes básicos dos resíduos gerados impulsionaram estudos na viabili
dade de utilização dos mesmos em diversos sctores da indústria (Silva, 1998). Nesse contexto aparece a indústria 
de tintas, que consome, anualmente, toneladas de minerais que são utilizados como carga no seu processamento. 

1.2 Tintas 

O termo tintas abrange toda a quantidade de insumos utilizado na preparação dos substratos até ao acabamento 
finaJ. A escolha criteriosa das matérias-primas e o balanço entre os vários componentes da fórmula permitem ob
ter produtos com as características desejadas como, por exemplo, facilidade de aplicação, rapidez de secagem, boa 
aderência às superllcies, resistência e durabilidade da película depois de seca. As tintas são definidas como mate
riais compostos de resina, solvente, pigmentos, cargas minerais c aditivos (Conceição, 2000). 

1.3 Cargas Miner ais em Tintas 

As cargas minerais têm sido utilizadas em misturas com os mais variados tipos de tintas, com a finalidade de ba
rateamento de custos e, mais particularmente. porque agregam melhorias das características llsicas e químicas das 
tintas fabricadas. No Brasil as cargas minerais ainda são utilizadas pelas indústrias, na sua maioria, de forma empíri
ca, em misturas com os solventes. O entendimento das propriedades intrínsecas das cargas minerais e dos polímeros 
que compoem as tintas, da influência da tensão superficial na interação entre eles, o desenvolvimento de novos equi
pamentos de medida da tensão superficial. o desenvolvimento de agentes de tratamento superficial visando melhorar 
a compatibilidade de energia entre a carga mineral c o polímero, tudo isso tem contribuído para uma melhor compre
ensão e previsão das propriedades doproduto final. Várias pesquisas têm sido desenvolvidas nesta direção, cujo intui
to principal é o de comparar o efeito do uso, em tintas, de cargas minerais diversas, tratadas e não tratadas. 

Geralmente, as cargas minerais são produtos em suspensão de grande estabilidade, que conferem às tintas 
plásticas elevada brancura, grande poder cobertura e alta percentagem de incorporação. Como exemplo, des
tacam-se: caulim, carbonato de cálcio e talco. Alguns minerais de granulometria fina podem ser utilizados na 
produção de tintas adesivas, como é o caso de feldspatos e quartzos. Deve-se levar em consideração que, em for
mulações, as cargas mais brancas são as mais requisitadas. Isto, porque, além de serem mais uniformes na cor, 
proporcionam economia de Ti02, contribuindo significativamente para a redução do custo final da tinta 
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2.0BJETIVO 

O objetivo deste trabalho é verificar a potencialidade de utilização de resíduos oriundos do corte de már
mores como carga mineral na indústria de tintas. 

3. MATERIAIS .E MÉTODOS 

Utilizou-se um resíduo oriundo do corte de mármores que se encontrava em tanques de decantação de 
serrarias da cidade de Cachoeiro de ltapemirim - ES. 

3.1 Ensaios de Caracterizção do Resíduo 

3.1.1 -Análises Química e Mineralógica 

Após a amostragem os resíduos foram caracterizados segundo ensaios para determinação de sua composição 
química e mineralógica, por meio de FRX e DRX, respectivamente, realizada pela da Coordenação de Aná
lises Minerais - COAM do Cetem. 

3.1.1 -Análise Granulo métrica 

O residuo foi submetido a ensaios de análise granulométrica respeitando-se a série de peneiras tipo Ty/er 
( + 0,21 O - 0,03 7 mm) a fim de se determinar o tamanho médio das particulas. 

3.2 Ensaios para Tintas 

Para que se fosse possível analisar a importância que certas propriedades de diferentes cargas minerais 
estudadas refletem sobre cada uma das propriedades de urna tinta, este trabalho foi realizado seguindo as etapas 
seguintes: Primeiramente se fez a escolha e caracterização das cargas minerais a serem estudadas e também a 
detenninação da tinta padrão comercial. 

Para a tinta padrão formulada, os ensaios foram desenvolvidos em uma tinta fosca imobiliária, na quantidade 
de J Kg, contendo 30% de carga mineral e 8% de pigmento primário (Ti02). A mesma foi baseada em uma tinta 
padrão acrílica, base água, devido a crescente preocupação com a conservação e proteção do meio ambiente. 

Para o experimento, todas as cargas da fómmla original foram substituídas por urna única carga em quan
tidade igual ao somatório das mesmas, com exceção do Ti02 mantido constante em todas as experiências. Ou 
seja, o resíduo foi sendo introduzido individualmente na formulação para que, posteriormente, fosse possível 
verificar o real efeito de cada um nas propriedades da tinta. 

3.2.1 Espessura de camadas úmidas de tintas 

Após a aplicação das tintas os solventes começam a evaporaT. Com isso, a espessura da camada diminui, de
pendendo do teor de solventes, ou seja, de acordo com o volume de sólidos. 

A medida da espessura úmida da camada de tinta aplicada é feita imediatamente após a aplicação, com wn 
pente de aço inoxidável (figura 3.1) que tem dois dentes com o mesmo comprimento e outros com comprimen
tos variáveis, em forma de escada. 

Figura 3.1.: Pente de aço inoxidável• 

A medida de espessura úmida permite um conhecimento prévio do comportamento da tinta e qual será a 
espessura seca que será obtida. lsto é importante para o controle de qualidade da pintura. Quando a espes
sura seca (EPS) é especificada, os sólidos por volume(SV) são dados na ficha técnica e a% de diluição(% DiJ) 
efetivamente realizada, é anotada. A determinação da espessura úmida segue a equação 3.l. 
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EPU = EPS x (100 + %Dii)/SV (3.1) 

3.2.2 Determinação do Volume de Sólidos 

Para realização deste ensaio utilizou-se a nonna NBR 1358, onde se detennina a massa e o volume de um disco 
de aço. Após o recobrimento do disco com a tinta, determina-se a massa e o volume do disco recoberto com a pelícu
la seca, mediante a tomada de massa n6 ar e em um líquido de massa especifica conhecida. O volume deve ser igual 
ao quociente entre n perda de massa do disco recoberto e a massa especifica do liquido deslocado. 

A partir das massas c volumes do disco, medidos antes e depois do recobrimento, calcula-se a massa e o 
volume da pelicula seca. Baseado na massa específica da tinta líquida e na percentagem de sólidos, por 
massa, calcula-se o volume de líquido depositado no disco recoberto. O volume da película seca dividido pelo 
volume da tinta líquida, multiplicado por I 00, indica, a porcentagem, cm volume, de maleriaJ não volátil, con
tido na tinta total. 

3.2.3 Ataque de Névoa Salina 

Corpos-de-prova metálicos medindo 30 cm x 5 cm foram recobertos pelas tintas sendo colocados da câ
mara (figura 3.1), sendo submetidos a diferentes ciclos Durante os ciclos a temperatura da câmara foi manti
da em (40 ± S)°C. O ensaio consistiu em 30 ciclos (perfazendo 540 horas). 

A cada 1 S ciclos, os corpos-de-prova foram retirados da câmara para wn exame visual.- Ao término do ensaio, os 
corpos-de-prova são imersos em água dcionizada de modo que todos os sais depositados sejam removidos. Este pro
cesso é muito lento, e a água deve ser trocada periodicamente até que a remoção do sal esteja completa. 

A remoção é considerada completa após uma semana da imersão, ou quando a condutividade da solução 
cm contato com os corpos-de-prova, durante pelo menos 12 horas, não exceder duas vezes o valor da água ori
ginal (destilada). 

Após essa lavagem os corpos-de-prova devem foram secos em estufa a temperatura de 40 .±: 5° C por 24 
h. Após a secagem foram esfriados em dessecador, para evitar a absorção de umidade, c finalmente pesados 
para obtenção do peso final além da inspeção visual. Os resultados foram representados em termos da perda de 
massa ou brilho. Para realização deste ensaio utiliza-se a nonna ABNT 8094/83. 

Figura 3.2: Câmara de névoa salina. 

3.2.4 Ataque de S02 

Utilizou-se 3 placas metálicas recobertas com tintas com as dimensões I Ocm x l Ocm x 2cm, e reservou-se um 
corpo- de-prova padrão para avaliação visual da degradação por comparação com os que foram expostos. 
Inicialmente procedeu-se a lavagem c secagem dos corpos-de-prova em estufa por 24 horas à 70°C, mediu-se os 
valores iniciais de brilho e realizou-se a pesagem dos mesmos. 

Colocou-se os corpos-de-prova na câmara , suspensos e atrelados aos suportes por meio de fios de nylon, ajus
tou-se a temperatura para 40°C e adicionou-se o S0

2
• Devido à presença de água na câmara, há formação de um 

ambiente ácido, capaz de atacar o material e simular o efeito da chuva ácida. Os corpos de prova ficam em expo
sição a este ambiente durante 8 horas. Passado este tempo, desligou-se o aparelho, abriu-se a câmara para ventila
ção do seu interior, permanecendo, assim, por 16 horas o que caracterizou a conclusão de I ciclo. 
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O ensaio por cxposiç;lo ao S02 baseou-se na norma ABNT/ NBR !{096/!{3 para a execução do mesmo em 

materiais metálicos revestidos c não-revestidos. 

3.2.5 Ataque de umidade 

Inicialmente pesou-se os corpos-prova. após secagem cm estufa por 24 horas à 70"C e mediu-se o bri
lho inicial. Reservou-se um corpo-de-prova padrão para avaliação visual da degradação por comparação com 

os que foram expostos. Os corpos-de-prova ficaram suspensos e atrelados aos suportes por meio de fios de 
nylon na cámara de umidade. Ao fim dos I O ciclos (ou mais) de 24 horas. retirou-se os corpos-de-prova c re
ali zou-se o procedimento de secagem. Posteriormente. mediu-se o brilho c realizou-se a pesagem final c observa

ram-se possíveis alterações superficiais, comparando-se com o corpo-de-prova padrão. 

3.2.6 Ataque de Raios Ultravioleta (lJV) 

Primeiramente mediu-se o brilho c realizou-se as pesagens dos corpos-de-prova, após terem sido secos cm 
estufa por 24 horas ú 70"C. Colocou-se os corpos-de-prova metálicos recobertos com tintas medindo aproxi
madamente 7cm x 30cm x 2 cm. na cümara c iniciou-se o processo, mantendo uma amostra padrão comparati
va . Ao final do número de 50 ciclos retirou-se os corpos-de-prova c reali zou-se o mesmo procedimento de seca

gem feito anteriormente. Por fim , mediu-se o brilho c realizou- se a pesagem final c observou-se possíveis alte

rações supctiiciais c comparou-se com o corpo-de-prova padrão. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análises Química c Mineralógica 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados da análise química reali zada com o resíduo de mármore. Observa-se um 
alto teor de cúlcio. com va lores cm torno de 55'%. Verifica-se , também, que os teores de sílica c ferro en
contram-se com va lores cm torno de I 0,5 c l\ ,7'%, respectivamente. Tais va lores indicam que o resíduo necessita 

de um beneficiamento para retirada do ferro c da sílica, para que o mesmo possa ser enquadrado às normas re
queridas para utilização como carga na indústria de tintas, que exige índices inferiores a I 'Yo desses compostos . 

Tabela 4.1. J\núlis~: Química do resíduo. 

Composição Concentração (% ) 

1,36 

( "aO 54.96 

X,70 

MgO 24.4X 

10.50 

Total 100,00 

Em rclaçJo aos resultados de análise mineralógica , pode-se verificar na figura 4.1 o difratograma da 
amostra de resíduo. cm que se verifica picos específicos da ca lcita, corroborando os resultados de análise quími
ca. que já indicavam um alto teor de cálcio . Além disso, verificam-se picos de quartzo c Feldspato, também evi
denciados pelos teores de silício na anúlisc química . Por tim. verifica-se o pico de moscovita que pode ser ex
plicada pelo a lto teor de ferro. 

! 
I ' ~--··l _ _____ .._.__i.11'--........._~--~~,---·-·-·-·--

Figura 4.1. Difratogra ma d~: Raio-X do r~:siduo . 
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4.2 Análise granulométrka 

Em relação aos resultados de distribuição granulométrica, na Tabela 4.2 verifica-se que a maior retenção de 
material encontrava-se abaixo de 0,037 mm, chegando a um valor de 66,5%, em massa, o que indica as carac
terísticas ultrafinas, exigidas pelas indústrias de tintas. 

Tabela 4.2 Óistribuição Grnnulométrica do resíduo de mármore. 

[ Rejeito de mármore (massa inicial 1136, 79g) J 
Tyler Abertura (mm) Massa Retida (g) Retenção(%) Acumulado(%) Passante(%) 

65 0.210 13.61 1.22 1,22 98,78 

80 0,177 2,67 0,24 1,46 98,54 

100 0,149 5,33 0,48 1,93 98,07 

150 0,105 34,15 3,06 4.99 95,01 

200 0,075 55,55 4,97 9,96 90,04 

270 0,053 64,21 5,75 15,71 84,29 

325 0,044 111,37 9,97 25,67 74,33 

400 0,037 87,01 7,79 33,46 66.54 

-400 -0,037 743,67 66,54 100,00 -
Massa final - 1117.57 100,00 - -

Perda - 19,22 1,69 - -

Em termos de percentual de ferro, observa-se um teor de 0,8%, cm massa, no material passante em 
0,037 mm indicando ser esta a faixa de utilização do material como carga em tintas. Tal fato é importan
te, pois indica a possibilidade de se enquadrar o resíduo às exigências das indústrias de tintas sem haver ne
cessidade de se realizar separação magnética. 

4.3 Espessura de camadas úmidas de tintas e Determinação do Volume de Sólidos 

Os resultados de espessura de camada úmida indicaram valores em tomo de 60 mm indicando wn teor de 
sólidos de 35%, tanto para tinta padrão como tinta em que se utilizou o resíduo. Tal fato indica a adequação da 
tinta que utilizou resíduo como carga, pois seu resultado foi similar ao da tinta padrão. No entanto, os re
sultados de alterabi lidade (nevoa salina, raios UV, umidade e S02) indicarão resultados concretos de caracteri
zação da tinta. 

4.4 Ensaios de Alterabilidade 

Os resultados de alterabillidade indicaram que as amostras de tinta utilizando o resíduo de mármore 
apresentaram comportamento similar à tinta padrão. Em tennos de n~voa salina c umidade não foram observadas 
mudanças significativas nas amostras. No entanto, nos ensaios de ataque de raios ultravioletas verificou-se uma 
perda de brilho de 5% em ambas, além de um pequeno manchamento, porém sem perda de massa. No que con
cerne ao ensaio de S02 observou-se uma perda de massa de I% em ambas as amostras, no entanto, não foram 
observadas alterações visuais significativas. 

5. CONCLUSÕES 

Pôde-se concluir que o resíduo oriundo do corte de rochas ornamentais pode ser aplicado como carga nas in
dústrias de tintas, porém faz-se necessário a retirada do ferro em peneira de 0,037 mm. Resultados indkaram 
a geração de uma tinta de boa qualidade, com características simi lares a uma tinta padrão, no que concerne 
a espessura de camadas úmidas de tintaS e volume de sólidos. Além disso, quando submetida aos intempéries, a 
tinta não apresentou alterações significativas. 
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