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RESUMO 
 
O processo de telagem visa conferir às rochas ornamentais um aumento de 
resistência a esforços fletores e consiste na fixação de uma tela de fibra de vidro, 
com o auxílio de uma resina, geralmente epoxídica, no verso da chapa de rocha. 
Estas resinas são extremamente agressivas ao meio ambiente podendo contaminar 
efluentes líquidos com os quais tiverem contato, além de poder causar sérios danos 
à saúde humana. Dentro desse contexto, a utilização de resinas sintetizadas a partir 
de recursos renováveis, os quais não agridam o meio ambiente tornou-se vital para 
a sobrevivência das indústrias em um mercado globalizado e competitivo. O 
presente trabalho mostra os resultados obtidos em corpos de prova submetidos ao 
ensaio de resistência à flexão 4 pontos segundo a Norma ABNT NBR 15845:2010 
(Anexo G) e visa constatar a viabilidade de substituição da resina epoxídica 
atualmente utilizada no processo de telagem de rochas ornamentais por uma resina 
poliuretana à base de óleo de mamona. As rochas escolhidas para este trabalho 
foram dois monzogranitos, um equigranular de granulação fina e outro com textura 
inequigranular porfirítica denominados comercialmente de Cinza Castelo e Cinza 
Corumbá, respectivamente, e um charnockito inequigranular, isotrópico e de 
granulação média/grossa, conhecido como Verde Labrador. Os resultados permitem 
concluir a viabilidade técnica deste produto como uma alternativa de baixo impacto 
ambiental para esta etapa industrial. É importante ressaltar que esta resina é uma 
inovação que proporciona significativo aumento da ecoeficiência deste setor, além 
de aumentar a segurança laboral e a qualidade de vida do trabalhador. 
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ABSTRACT 
 
The reinforcing process aims at providing an increase in resistance to bending forces 
to dimension stones. It consists of the fixation of a glass fiber net aided by resin, 
generally epoxy one, on the back of rock slab. These resins are extremely harmful to 
the environment as they are able to contaminate wastewater in case of contact and 
cause serious damage to human health. In this context, the use of synthetic resins 
from renewable resources, which do not harm the environment, has become vital to 
the industries’ survival in a globalized and competitive market. The present work 
shows the results obtained in specimens submitted to bending resistance test 
according to ABNT NBR 15845:2010 and targets at stating the feasibility of replacing 
epoxy resin, which is currently used in the reinforcing process of dimension stones, 
by a polyurethane resin on castor oil base. The chosen rocks for this work were two 
monzogranites; one fine-grained equigranular and another with porphyritic 



Silveira, L.L.; Porto, W.; Bolonini, T. 

 

inequigranular texture, which are commercially called Castle Gray and Corumba 
Gray, respectively; a medium/coarse-grained isotropic inequigranular charnockite, 
known as Labrador Green. The results conclude that the technical feasibility of this 
product as an alternative of low environmental impact to this industrial stage. It is 
important to emphasize that this resin is an innovation that provides significantly 
increased eco-efficiency in this sector, apart from also increasing occupational safety 
and workers' quality of life. 
 
KEYWORDS: polyurethane; reinforcing; castor oil; dimension stones. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O processo atual de telagem geralmente é realizado em materiais rochosos como os 
pegmatitos e outras rochas frágeis, e consiste em aumentar a resistência à flexão de 
tais materiais. Contudo, o processo de telagem é realizado com o uso de tela de 
fibra de vidro e resinas epoxídicas à base de epicloridrina e bisfenol A, compostos 
estes que podem contaminar os efluentes líquidos, além de serem altamente 
cancerígenos, proporcionando nocividade a saúde humana. Alguns trabalhos 
relacionados com o uso de produtos de baixo impacto ambiental, bem como à 
otimização dos processos industriais com vista a torná-los mais eficientes e menos 
nocivos ao meio ambiente têm sido desenvolvidos em alguns centros de pesquisa e 
universidade, dentre eles, pode-se citar Camargo e Silveira (2010), Neves (2010), 
Pazeto (2011), Moro e Silveira (2011), Moro e Silveira (2012), Pazeto (2013), 
Camargo (2013), Almeida (2014), Vidal et. al. (2014), entre outros. Sendo a resina 
do óleo de mamona uma alternativa limpa e oriunda de fonte renovável o presente 
trabalho tem por objetivo testar a eficiência da aplicação deste produto em 
substituição à resina epoxídica, atualmente usada no setor de rochas ornamentais, 
especificamente no processo de telagem de chapas, sendo esta oriunda de fonte 
renovável e inócua à saúde humana. Tal procedimento foi patenteado pelo Centro 
de Tecnologia Mineral – CETEM-MCTI no ano de 2012. Outro objetivo específico é 
demonstrar através de metodologia experimental a eficiência desse novo processo 
de trabalho com a utilização de recursos e insumos renováveis. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para comparar o desempenho das resinas de baixo impacto ambiental com o 
desempenho da resina epoxídica se fez necessária a escolha de litotipos polidos, 
com características petrográficas de textura, estrutura e mineralogia relativamente 
homogêneas, para que fosse diminuído o grau de interferência das propriedades 
intrínsecas às rochas nos resultados dos testes de flexão por 4 pontos, permitindo 
atribuir possíveis variações nos resultados desses testes às alterações feitas nas 
proporções e/ou nos tipos de resinas e endurentes utilizados no procedimento de 
telagem. As rochas escolhidas foram: - Cinza Castelo (Figura 1A): monzogranito 
equigranular, isotrópico e de granulação fina, com cristais de dimensões variando 
entre 1 mm e 4 mm, é composto por feldspato potássico (30%), feldspato 
plagioclásio (26%), quartzo (25%) e biotita (19%). A avaliação do grau de 
microfissuramento e de alteração de seus cristais é nula à escala macroscópica de 
observação; - Cinza Corumbá (Figura 1B): monzogranito inequigranular porfirítico, 
devido às dimensões dos fenocristais de feldspato potássico (até 20 mm), 
anisotrópico e de granulação média a grossa, com cristais de dimensões variando 
entre 2 mm e 20 mm, é composto por feldspato potássico (35%), feldspato 
plagioclásio (30%), quartzo (25%) e biotita (10%). A rocha analisada apresentou 
baixo grau de alteração e baixo grau microfissuramento; - Verde Labrador (Figura 
1C): charnockito inequigranular, isotrópico e de granulação média a grossa, com 
cristais variando entre 2 mm e 25 mm, é composto por quartzo (17%), plagioclásio 
(30%), feldspato potássico (30%), hiperstênio (5%), biotita (5%) e granada (3%). 
Apresenta coloração verde-acastanhada e possui intenso grau de fraturamento (com 
maior intensidade, o intergranular). O grau de alteração moderado está associado 
aos cristais de feldspato e aos hiperstênios. 
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Figura 1. Rochas ornamentais utilizadas na pesquisa. 

 
Para a preparação dos corpos de prova foram utilizados a fresa ponte AÇO ART, 
modelo AR 350 Geison ESP, no dimensionamento segundo o exigido pela norma 
NBR 15845/2010 (380 mm x 100 mm x 30 mm). Tal procedimento foi realizado na 
empresa Granitos Collodetti que cedeu o material para a realização deste trabalho 
(rochas, tela, resina e endurente epoxídico). A secagem em estufa e a preparação 
dos corpos de prova foram realizadas no Centro de Tecnologia Mineral, Núcleo 
Regional do Espírito Santo (CETEM-NR-ES), enquanto que a realização dos ensaios 
de flexão contou com o apoio do Instituto Federal do Espírito Santo Campus 
Cachoeiro de Itapemirim (IFES). Pedaços de tela (malha 5x5 mm, 80 g/m2) foram 
recortados, com o auxílio de um estilete, nas dimensões dos corpos de prova com o 
objetivo de cobrir todo o tardoz (face não polida) dos mesmos (Figura 2A). Foram 
utilizados três tipos de resina para a telagem das amostras utilizadas nesta 
pesquisa: os dois primeiros de composição à base do óleo de mamona, com os 
subtipos denominados 178M e 442M e o terceiro de composição epoxídica, 
atualmente utilizado pela indústria. Após a pesagem de cada componente as 
amostras foram homogeneizadas (Figura 2B), ressaltando que durante a aplicação 
da resina epoxídica foi necessária a utilização de uma máscara, para evitar 
intoxicação por meio das vias aéreas, além do uso de luvas tanto para retirar os 
corpos de prova da estufa quanto para manusear resinas e endurentes, ao passo 
que para a manipulação da resina à base de óleo de mamona não foi necessária a 
utilização de máscara, visto que este produto não apresenta toxicidade (Figura 2C). 
Após a colocação das telas, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de 
resistência à flexão por 4 pontos (Figura 2D). Ao todo, foram confeccionados 75 
corpos de prova (25 por litotipo) utilizados para a aplicação e determinação da 
resistência à flexão das rochas com os compostos sumarizados na tabela 1. 
Também foram utilizadas siglas para facilitar a identificação das amostras e a 
compilação dos dados: CC (Cinza Castelo); CCO (Cinza Corumbá) e; VL (Verde 
Labrador). 
 

A B C 
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Figura 2. Síntese do procedimento metodológico utilizado na pesquisa. 

 
Tabela 1. Indicações dos tipos e quantidades de resina e endurente utilizadas nos compostos 

aplicados durante a telagem dos materiais rochosos. 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS COMPOSTOS 

TELA 
USADA 

BASE 

COMPOSTO 

PESO TOTAL (g) RESINA ENDURENTE 

(%) (g) (%) (g) 

178M 50/50 

Fibra de Vidro 
Mamona 

50 6,25 50 6,25 12,50 

178M 60/40 60 7,50 40 5,00 12,50 

442M 50/50 50 6,25 50 6,25 12,50 

442M 60/40 60 7,50 40 5,00 12,50 

Resina Convencional Epoxídica 75 9,38 25 3,12 12,50 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para os corpos de prova do granito Cinza Castelo, todas as combinações entre 
poliol e pré-polímero de origem vegetal apresentaram maiores valores de resistência 
à flexão 4 pontos, quando comparados com os confeccionados com o composto de 
resina epoxídica, sendo que o traço CC178M 50/50 teve a maior resistência média 
(Figura 3). Além deste fato, as amostras do grupo CC442M 60/40 apresentaram as 
menores dispersões de todos os grupos estudados e média muito próxima aos 13 
MPa. Essa constatação pode estar relacionada ao fato de que esta rocha é a que 
apresenta a maior isotropia dentre as três estudadas, o que diminui a importância 

A B 

C D 
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das propriedades intrínsecas à rocha (textura e estrutura, principalmente) nos 
valores de resistência obtidos. 
 

 
Figura 3. Resultados Flexão 4 pontos corpo de prova Cinza Castelo. 

 
Nas amostras de Cinza Corumbá, mais uma vez se verificou que os maiores 
resultados de resistência à flexão ocorreram no grupo de resina vegetal (CCO 178M 
50/50), porém este grupo apresentou dispersão dos resultados relativamente alta, o 
que pode ser justificado pela maior granulação desta rocha, porém no grupo de 
resina vegetal (CCO 442M 50/50), obteve-se resultado superior ao grupo 
confeccionado com resina epoxídica, com menores dispersões de resultado (Figura 
4). 
 

 
Figura 4. Resultados Flexão 4 pontos corpo de prova Cinza Corumbá. 

 
Para as amostras de Verde Labrador o grupo das amostras teladas com epóxi 
apresentaram os maiores resultados. Porém, nesta rocha, as amostras do grupo (VL 
442M 50/50) tiveram resultados muito próximos aos do grupo com epóxi com a 
vantagem de ter apresentado menor dispersão de resultados (Figura 5).  
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Figura 5. Resultados Flexão 4 pontos corpo de prova Verde Labrador. 

 

 

4. CONCLUSÕES 
 
É possível notar que os resultados apresentados pelas amostras que foram teladas 
com resina à base de óleo de mamona foram mais satisfatórios frente aos 
apresentados pela resina epoxídica no que se refere à menor dispersão dos 
resultados. A repetitividade dos resultados é um fator que aumenta a segurança no 
uso desta resina para telagem de rochas ornamentais. Além disso, das três rochas 
estudadas, duas apresentaram os maiores valores médios de resistência à flexão 
em algum dos grupos telados com a resina à base de óleo de mamona, o que nos 
leva a concluir que a eficiência técnica deste produto para estes litotipos utilizados 
nesta pesquisa foi aprovada. Mesmo o terceiro tipo de rocha apresentando 
resultados inferiores ao obtido pelas amostras teladas com epóxi a dispersão de 
resultados foi menor no grupo de resina de mamona (VL178M 50/50 e VL442M 
50/50), esse grupo de ordem vegetal se sobressai com a vantagem da não agredir 
ao meio ambiente, em sua fabricação e aplicação industrial, bem como, seu 
manuseio é totalmente inócuo a saúde humana, vantagens estas demostradas ao 
longo da pesquisa, tornando tecnicamente aprovada a utilização também neste tipo 
de rocha. 
 
Dentro desse contexto, a utilização de resinas sintetizadas a partir de recursos 
renováveis, com baixo impacto ambiental e que representam uma fonte alternativa 
de grande potencial econômico, torna-se vital para a sobrevivência das indústrias 
em um mercado globalizado e competitivo. O uso de resinas à base de compósitos 
vegetais, como por exemplo, a mamona, em substituição às resinas epoxídicas 
atualmente usadas pelo setor de rochas ornamentais, em muito aumentará a 
ecoeficiência deste setor na medida em que diminuirá os passivos ambientais desta 
atividade além de tornar a atividade laboral mais segura. Outro aspecto a ser 
considerado é o diferencial mercadológico, visto que proporcionará um aumento de 
competividade da indústria nacional ao exportar chapas de rochas ornamentais com 
um produto sustentável. Tal produto poderá implementar inovações tecnológicas, 
principalmente no que concerne à otimização dos processos envolvidos em sua 
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cadeia produtiva, de forma a estar consonante com a temática do desenvolvimento 
sustentável. 
 
Como sugestão para trabalhos futuros pode-se testar outras proporções entre poliol 
(resina) e pré-polímero (endurente) da resina poliuretana à base de mamona, bem 
como verificar se para outras rochas ornamentais os resultados serão também 
positivos.  
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