
 

 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANE PIRES DE ALCÂNTARA 

 

 

 

 USO DE RESÍDUO DE GRANITO NA PRODUÇÃO 

DE MASSA CERÂMICA QUEIMADA A 1050°C PARA 

FABRICAÇÃO DE TELHAS 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RIO DE JANEIRO 

2019  



 

 

MARIANE PIRES DE ALCÂNTARA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Agrícola e Ambiental. 

 

Orientadora: 

Prof
a
 Dr

a
 Daiane Cecchin 

Co-Orientador: 

Prof. Dr. Afonso Rangel Garcez de Azevedo 

 

 

 

 

 

Niterói – Rio de Janeiro 

2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e 

Instituto de Computação da UFF 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha 

filha Giovana, por ser o meu 

combustível.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

À minha filha, Giovana, por ser o meu maior incentivo na conclusão deste curso, e, 

consequentemente na elaboração deste trabalho. 

Aos meus pais Mara e Luiz Claudio pelo apoio incondicional, minha irmã, Raiane e 

meus parentes mais íntimos que fizeram parte da minha formação, contribuindo de diversas 

formas, especialmente minha tia Jussara, minhas primas Thaís e Thiele e meu tio Jailson. 

À Universidade Federal Fluminense, seu corpo docente e todos os colaboradores pelo 

ambiente amigável proporcionado. 

À minha orientadora Daiane Cecchin e ao meu co-orientador Afonso Rangel pelo 

suporte e incentivo oferecidos na elaboração deste trabalho. 

Aos meus amigos da Universidade que estiveram comigo durante esta longa trajetória 

acadêmica e hoje fazem parte da minha vida fora da UFF, em especial Daniela Vilela, Laise 

Dutra, Mariana Otero e Rafael Dias. 

Aos meus amigos de fora da UFF que, nos momentos de minha ausência dedicados 

aos estudos, sempre me apoiaram e incentivaram. 

Ao meu namorado, Willian, pelo apoio, incentivo e auxílio na elaboração deste 

trabalho. 

A todos que contribuíram com minha formação direta ou indiretamente, o meu muito 

obrigada.  

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

A indústria de Rochas Ornamentais é de crescente importância no Brasil, entretanto o 

aumento de sua produção acarreta no aumento da geração de resíduos sólidos que podem 

impactar negativamente o meio em que são descartados. Objetivou-se com presente trabalho 

avaliar a incorporação de resíduo de granito em massa cerâmica vermelha para obtenção de 

telhas. Os ensaios tecnológicos realizados foram: análise de porosidade, análise de absorção 

de água, ensaio de tensão de ruptura, análise de retração linear e massa específica. Para os 

ensaios, foram preparados corpos de prova a partir de composições cerâmicas com adição de 

0% (testemunha) e 10% do resíduo de granito. Os corpos de prova foram queimados a 

temperatura de 1050°C. Os resultados indicam a viabilidade do uso deste resíduo na 

confecção de cerâmica vermelha para uso como matéria-prima na produção de telhas 

cerâmicas, se mostrando como uma alternativa de grande aceitabilidade por ser 

ambientalmente correta. 

PALAVRAS – CHAVE: resíduo, rochas ornamentais, cerâmica vermelha.  



 

 

  ABSTRACT 

The industry of Ornamental Rocks is of growing importance in Brazil, however the 

increase of its production result in the increase of solid residue generation that could affect 

negatively the environment where it is discarded. This project sought to characterize residues 

from beneficiation industries of ornamental stones and evaluate its utilization on obtaining red 

ceramics. The characterization was determined through analysis of porosity, absorption, 

rupture tension, linear retraction and specific mass tests. For the tests were prepared samples 

from ceramic compositions with addition of 0% and 10% of ornamental rocks residues, burnt 

at a temperature of 1050°C. The analysis of the results indicates the viability of the use of 

these residues on the production of red ceramics, allowing the material to be used as raw 

material on the production of ceramic roof tiles, presenting itself as a well acceptable 

alternative, due to being environmentally correct. 

KEY WORDS: residue, ornamental rocks, red ceramic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Campos et al. (2014) a mineração é um dos setores industriais que gera 

maior quantidade de resíduos. A maior parte desses resíduos é constituída de solo e rochas, 

sendo considerados como não perigosos e, em alguns casos, como inertes, mas, certamente, 

representam um problema para o qual diversas soluções já estão sendo aplicadas e outras 

estudadas. Dentro do setor de mineração, a produção de rochas ornamentais, devido a suas 

baixas taxas de aproveitamento, é uma grande contribuidora para a geração desse tipo de 

resíduo sólido. 

O Brasil está entre os seis maiores responsáveis pela produção mundial de rochas 

ornamentais, sendo o centro produtor mais rico em granito. O setor de rochas ornamentais 

gera durante os processos de corte e beneficiamento enormes quantidades de resíduos sólidos 

poluentes, de tal modo que as quantidades de tais resíduos são esperadas para aumentar cada 

vez mais (SANTOS et al., 2013). 

Segundo Vieira et al. (2006), nas últimas décadas, tem sido crescente a preocupação 

ambiental e a busca de destinos alternativos para os resíduos em geral, como o 

reaproveitamento em algum processo industrial, permitindo um fim racional além da redução 

do consumo de recursos naturais como matéria-prima. Pesquisas como as de Silva et al. 

(2000), Vieira et al. (2006), Souza et al. (2011) bem como Taguchi et al. (2014) apresentam 

alternativas para a destinação de resíduos provenientes do beneficiamento de rochas 

ornamentais e encontraram bons resultados em sua aplicação para fabricação de produtos 

cerâmicos. 

Um estudo inicial do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM e do Instituto Nacional 

de Tecnologia – INT, indicou as seguintes possíveis aplicações, para os finos: argamassas, 

produtos cerâmicos e borracha. Estudos mais aprofundados realizados na Universidade 

Estadual Norte Fluminense – UENF obtiveram resultados muito favoráveis para sua 

incorporação em argamassa e produtos cerâmicos (tijolos e telhas) (CAMPOS et al., 2014). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Objetivou-se com o presente trabalho avaliar potencialidade de incorporação do 

resíduo de rochas ornamentais (RRO) em massa cerâmica para a confecção de telhas 

para a construção civil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar a possibilidade do uso de RRO em peças de cerâmica vermelha queimadas à 

1050°C; 

 Avaliar o efeito da incorporação de 10% do resíduo de granito em massa cerâmica 

para a confecção de telhas para a construção civil; 

 Mostrar a viabilidade ou não, do uso do RRO para produção de telhas cerâmicas para 

a construção civil; 

 Promover um destino ambientalmente amigável para o RRO, atendendo as 

especificações da legislação brasileira. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Rochas ornamentais 

Segundo Frascá (2007), a rocha é definida por um corpo sólido natural, resultante de 

um processo geológico determinado, formado por agregados de um ou mais minerais, 

arranjados segundo as condições de temperatura e pressão existentes durante sua formação. 

Para Vidal et al. (2013), a utilização das rochas tem acompanhado a evolução da 

humanidade e, graças a sua durabilidade, serve de registro dessa evolução, da cultura e dos 

costumes ao longo da história. Para a escala de tempo humana, as rochas são eternas, pois 

começaram a se formar há 4,5 bilhões de anos enquanto nosso primeiro ancestral bípede 

apareceu 3 milhões de anos atrás e o homem moderno há, apenas, 100.000 anos. Não é sem 

motivo que o homem escolheu esse material para construir estruturas e templos com objetivos 

religiosos ou funerários, de forma a perdurarem muito além da própria vida e até da 

civilização. 

Rocha ornamental é a denominação empregada para designar rochas que, ―após 

serragem, polimento e lustração, ressaltam características intrínsecas (textura, estrutura, trama 

dos minerais etc.) conferindo-lhes grande beleza e permitindo seu uso em revestimentos, pisos 

e ornamentação‖ (ABREU et al, 1990). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da NBR 

15012/2003 define rocha ornamental como: material rochoso natural, submetido a diferentes 

graus ou tipos de beneficiamento, utilizado para exercer uma função estética. 

As rochas ornamentais e de revestimento, também designadas pedras naturais, rochas 

lapídeas, rochas dimensionais e materiais de cantaria, compreendem os materiais geológicos 

naturais que podem ser extraídos em blocos ou placas, cortados em formas variadas e 

beneficiados por meio de esquadrejamento, polimento, lustro, etc. (CHIODI FILHO & 

RODRIGUES, 2009). 

 De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais - 

ABIROCHAS (2018), na designação comercial das rochas ornamentais e de revestimento, os 

termos utilizados para indicação do tipo de rocha estão associados a três grupamentos 
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litológicos composicionais: o das rochas silicáticas, o das rochas carbonáticas e o das rochas 

silicosas. 

Conforme afirma Frascá (2007), tradicionalmente, as rochas ornamentais se dividem 

em duas grandes categorias comerciais: ―granitos‖, na qual se incluem as rochas silicáticas 

(ígneas e metamórficas), e ―mármores‖, entendidos como qualquer rocha carbonática, tanto de 

origem sedimentar (calcários) ou metamórfica, passível de polimento. 

O termo granito é utilizado para identificar um amplo conjunto de rochas silicáticas 

granulares e compactas, de estrutura orientada ou não, formadas por diferentes associações de 

quartzo, feldspatos, micas, anfibólios e vários outros minerais acessórios. Charnockitos 

(granitos verdes, como Ubatuba e Labrador), gabros (granitos negros, como São Gabriel), 

sienitos (como Azul Bahia e Ás de Paus), rochas gnáissico-migmatíticas (como Copacabana, 

CD, Black Taurus, Blue Wave, Golden Thunder), além das verdadeiras rochas graníticas 

(como Vermelho Capão Bonito, Cinza Mauá, Branco Ceará), devem ser comercialmente 

identificados como granito (ABIROCHAS, 2018). 

O termo mármore abrange todas as rochas carbonáticas, metamorfizadas 

(recristalizadas) ou não, tanto de massa fina quanto de massa grossa, capazes de desenvolver 

brilho em superfícies polidas/lustradas, até sem aplicação de resinas. Calcita e/ou dolomita 

são seus principais constituintes, tendo-se padrões cromáticos normalmente definidos por 

minerais acessórios. Constituem exemplos brasileiros, os diversos mármores de Cachoeiro de 

Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e o mármore Branco Paraná, do estado do Paraná  

(ABIROCHAS, 2018). 

As rochas ornamentais e de revestimento, sobretudo mármores e granitos, representam 

um exemplo quase exclusivo de produto natural claramente enquadrado como especialidade 

comercial. Mais do que pelas suas excelentes propriedades funcionais, conforme já referido, o 

que as caracteriza são os atributos estéticos extremamente diferenciados. Por essa razão, cada 

granito ou mármore tem preço e nome próprios, sendo muito importante respeitar as 

designações comerciais aplicadas (CHIODI FILHO et al., 2004). 

 

 



16 

 

3.2 Importância do setor  

De acordo com Vidal et al. (2013), o setor de rochas ornamentais no Brasil, embora já 

existisse de forma pontual desde o século XVI em várias regiões, teve seu desenvolvimento 

tecnológico a partir dos anos 60 do século passado e, somente a partir do final da década de 

1980 começou se destacar como atividade de mineração. Esse setor foi considerado um dos 

mais importantes na pauta de exportação; foi responsável por 4% do saldo positivo da 

Balança Comercial Brasileira em 2012, contando com aproximadamente 400 empresas 

exportadoras. 

A indústria de mármore e granito representa um dos mais importantes setores da 

economia do Estado do Espírito Santo. O estado abriga todas as atividades da cadeia de 

produção do setor, além da maioria das atividades de apoio, como fabricantes e fornecedores 

de máquinas, equipamentos e outros insumos industriais, além de prestadores de serviço 

(CALMON & SILVA, 2006). 

Carvalho e Poubel (2013) destacam que o noroeste do estado do Espírito Santo 

vivenciou elevado crescimento econômico impulsionado pelas atividades mineradoras 

relacionadas à exploração de rochas ornamentais no ano de 2013, sendo o granito o principal 

responsável por toda essa dinâmica. Ainda, segundo os mesmos autores, as terras da região 

foram alvo de forte especulação imobiliária devido aos crescentes investimentos do setor de 

rochas ornamentais. 

As exportações brasileiras de rochas ornamentais somaram US$ 767,5 milhões e 1,5 

milhões de toneladas no período janeiro-setembro de 2019, com variação positiva de 

respectivamente 9,9% e 5,1% frente ao mesmo período de 2018.  As exportações brasileiras 

foram direcionadas para 112 países, em todos os continentes. Os EUA foram o principal 

destino das exportações, respondendo por 62,3% do total do faturamento. O estado do 

Espírito Santo participou com 81,7% do total do faturamento das exportações. Com o 

incremento observado até setembro, as exportações de 2019 deverão atingir um patamar 

superior a US$ 1 bilhão, revertendo uma tendência negativa observada desde 2014 

(ABIROCHAS, 2019). 
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De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, o 

desempenho registrado resultou do aumento das vendas dos três grupos de produtos 

exportados, conforme Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Incremento das exportações em 2019 (Janeiro a Agosto) 

Incremento das exportações em 2019 (Janeiro a Agosto) 

Grupos de Produtos Faturamento Volume Físico 

Rochas carbonáticas brutas (RCB) + 77,0 % + 95,9 % 

Rochas silicáticas brutas (RSB) + 5,9 % + 6,8 % 

Rochas Processadas (RP) + 17,1 % + 14,4 % 

Fonte: ABIROCHAS (2019). 

 

Estima-se que os negócios brasileiros do setor, nos mercados interno e externo, 

inclusive relativos a serviços e à comercialização de máquinas, equipamentos e insumos, 

tenham movimentado cerca de US$ 5,0 bilhões em 2018. Cerca de 10.000 empresas, dentre as 

quais pelo menos 400 exportadoras regulares, integram sua cadeia produtiva e respondem por 

120 mil empregos diretos e 360 mil indiretos. O número de empresas e empregos vinculados 

ao setor é apresentado nas tabelas 2 e 3  (ABIROCHAS, 2019). 

Tabela 2. Empresas do setor de rochas operantes no Brasil - 2018 

Segmento 
Nº estimado 

de empresas 
Participação 

Marmoraria 6.100 61,0% 

Beneficiamento 2.000 20,0% 

Lavra 1.000 10,0% 

Exportadoras 400 4,0% 

Serviços 300 3,0% 

Depósitos de chapas 100 1,0% 

Indústrias de máquinas, equipamentos e insumos 100 1,0% 

Total 10.000 100,0% 

Fonte: ABIROCHAS (2019). 
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Tabela 3. Distribuição dos empregos por ramo de atividade na cadeia produtiva do setor de 

rochas ornamentais - 2018 

Segmento 
Nº estimado 

de empregos 
Participação 

Marmoraria 60.000 50,0% 

Beneficiamento 32.000 26,7% 

Lavra 18.000 15,0% 

Ensino e Serviços 3.400 2,8% 

Exportadoras 2.400 2,0% 

Indústrias de máquinas, equipamentos e insumos 2.400 2,0% 

Depósitos de chapas 1.800 1,5% 

Total 120.000 100,0% 

Fonte: ABIROCHAS (2019). 

 

3.3 Processo Produtivo  

O setor de rochas ornamentais compreende uma série de segmentos, tais como: 

pesquisa geológica, caracterização tecnológica, operações de lavra, transporte, beneficiamento 

e comercialização, cujo conhecimento integrado possibilita a realização de bons negócios para 

a região ou país que assim procede (MENDES et al., 2013). 

Segundo Vidal (2013) o ciclo produtivo desses produtos finais tem quatro etapas bem 

definidas: pesquisa mineral, extração, beneficiamento e acabamento, conforme esboçado na 

Figura 1: 
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Figura 1. Fluxograma esquemático do setor, com os principais segmentos do ciclo de 

produção de rochas ornamentais e de revestimentos. 
Fonte: Peiter et al. (2001) 

 

3.3.1 Lavra 

A lavra das rochas ornamentais consiste em uma atividade cujo objetivo é a remoção 

de material útil ou economicamente aproveitável dos maciços rochosos ou dos matacões. O 

produto da etapa de lavra ou extração é o bloco de arestas aproximadamente retangulares, de 

dimensões variadas que procuram obedecer ou aproximar-se tanto quanto possível daquelas 

que proporcionem o melhor aproveitamento do material e a maior utilização da capacidade 

produtiva dos equipamentos nas etapas de beneficiamento (VIDAL et al., 2013). 

Existem vários métodos de lavra das rochas, com rendimentos e eficiência variáveis, 

em virtude de aplicação das tecnologias mais adequadas, dentre as existentes, de acordo com 

as condições geológicas e estruturais, acarretando, com isso, variações acentuadas nos custos 
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operacionais da extração. A Figura 2 apresenta os diferentes métodos de lavra para desmonte 

de blocos de rochas ornamentais. 

  

Figura 2. Métodos de lavra de blocos de rochas ornamentais.  

Fonte: Vidal et al. (2005). 

Segundo Reis & Sousa (2003) a lavra em maciços rochosos é a que possibilita maiores 

vantagens operacionais, pois proporciona uma lavra racional com reflexo positivo na relação 

custo/benefício, havendo uma tendência mundial no sentido de se praticar a lavra de rochas 

ornamentais em maciços rochosos em detrimento da lavra de matacões. Ambas podem ser 

praticadas segundo formas diferentes, podendo-se classificar os métodos em lavra do tipo 

fossa, tipo poço, por bancadas baixas, por bancadas altas, por desabamento e subterrânea. Já a 

lavra em matacões é de concepção mais simples, exigindo, na maioria dos casos, 

equipamentos pouco sofisticados e mão-de-obra pouco qualificada. 

Ainda, segundo os mesmos autores, nos países subdesenvolvidos, onde é difícil a 

obtenção de crédito para adquirir equipamentos sofisticados e para treinar mão-de-obra 

especializada, estas jazidas de fácil acesso são lavradas com o uso de técnicas rudimentares. 

Tais técnicas proporcionam rendimento baixo e produtos de valor agregado igualmente baixo. 
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O método mais utilizado no Brasil é o de lavra de maciço em bancadas altas, e esse 

combinado com o de painéis verticais, embora existam exemplos de todos os outros. A 

principal tecnologia de extração é o corte com fio diamantado, tanto para cortes primários, o 

isolamento de grandes volumes de rocha do maciço, quanto para secundários, a subdivisão 

desses volumes em pranchas e muitas vezes para o esquadrejamento de blocos, que é o corte 

das pranchas em blocos de rocha de volumes de 9 a 12 m³, tamanho necessário para poder 

produzir chapas polidas no beneficiamento (VIDAL et.al, 2013). 

A evolução lateral de cada nível de lavra obedece a uma geometria em ―L‖, formando 

―corredores‖, que são subdivididos em volumes primários de rocha de formato 

paralelepipédico, denominados de ―quadrotes‖, que são lavrados sequencialmente, de maneira 

que cada ―quadrote‖ avance lateralmente em relação ao outro, caracterizando a geometria em 

―L‖ (Figura 3). 

 

Figura 3. Lavra por bancadas altas com geometria em ―L‖.  

Fonte: IEL, (2013). 

De acordo com Vidal et al. (2013), além do fio diamantado, utilizam-se para o granito: 

explosivos, para alguns cortes de desmonte de estéril do maciço e para o esquadrejamento de 

blocos; perfuração e inserção de cunhas para cortes secundários e esquadrejamento; e 

argamassa expansiva, para cortes de desmonte e alguns primários. O fio diamantado ocupou o 

espaço de tecnologias antes usadas e não permitiu a entrada de outras tecnologias no Brasil, 

como o corte com água a pressão por exemplo. 
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3.3.2 Beneficiamento 

O beneficiamento de rochas ornamentais visa basicamente a transformação dos blocos, 

extraídos na fase de lavra, em produtos finais ou semiacabados. Desta forma, podem se 

separar as fases de beneficiamento em primário, ou desdobramento, e secundário. O primeiro 

compreende a preparação e serragem dos blocos em chapas de espessura variável, usualmente 

dois ou três centímetros. No segundo processo, as chapas são submetidas a acabamento 

superficial, com ou sem resinagem, que pode ser um simples desbaste, polimento, escovado, 

flameado ou outros tipos assim como a produção de ladrilhos e outras peças (SILVEIRA et 

al., 2013). 

O beneficiamento primário também é conhecido como serragem ou desdobramento e 

consiste no corte dos blocos em chapas com espessuras bastante próximas do produto 

acabado. Isso é feito com uso de equipamentos como teares multilâmina, tear monolâmina, 

talha-blocos de disco diamantado, teares multifio diamantados ou monofio diamantado 

(SILVEIRA et al., 2013). 

Existem, basicamente, três tecnologias de beneficiamento primário para a serragem ou 

desdobramento de blocos em peças de dimensões mais aproximadas daquelas que terão os 

produtos finais: serragem ou desdobramento com tear de lâminas de aço para granitos (tear 

multilâmina ou convencional) e diamantadas para mármores (tear diamantado), talha-blocos 

de discos diamantados e tear de fios diamantados (multifio). Novamente, a tecnologia de corte 

com fio diamantado está substituindo às outras paulatinamente, sendo estimado que em 2020 

um terço dos teares convencionais do parque industrial brasileiro terão sido substituídos por 

teares multifio. O tear multifio, mesmo com custo de aquisição do dobro daquele de lâminas 

(aproximadamente dois milhões de reais para o primeiro e um milhão para o segundo), tem 

uma produtividade seis vezes maior; os únicos insumos que requer são os fios diamantados, 

que duram várias serradas e água enquanto o outro precisa de lâminas, que também duram 

várias serradas, granalha de aço, cal ou bentonita e água. O tear multifio, além de processar o 

corte muito mais rápido que o convencional, gera um resíduo constituído de pó de rocha e 

água, motivo pelo qual pode ser instalado na pedreira, reduzindo os custos de transporte 

(VIDAL et al., 2013). 

O sistema de corte por meio de teares multifio diamantado permite o corte de rochas 

ornamentais, predominantemente silicáticas obtendo-se elevada qualidade no acabamento 
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superficial das chapas e boa produtividade em relação aos outros equipamentos de corte de 

blocos. A figura 4 mostra a característica do corte de blocos em um tear multifio diamantado. 

(SILVEIRA et al., 2013) 

 

Figura 4. Tear fio diamantado cortando um bloco de granito.  

Fonte: Decolores Mármores e Granitos, 2019. 

No beneficiamento secundário, ou final, são obtidos os diversos produtos a serem 

consumidos pelo setor de aplicação de rochas ornamentais nas suas diversas modalidades. Os 

processos envolvidos são de grande diversidade e variada complexidade, envolvendo o 

tratamento superficial, que representa a fase na qual as chapas brutas são polidas, apicoadas 

ou flameadas e transformando-as em chapas acabadas (SILVEIRA et al., 2013). 

 

3.4 Geração de Resíduos 

Segundo Taguchi et al. (2009), o aumento expressivo na produção e consumo de 

rochas ornamentais tem causado impactos ambientais indesejáveis. No processo de serragem 

dos blocos são gerados resíduos na forma de lama abrasiva, que quando seca se torna um 

resíduo sólido não biodegradável. Estes resíduos apresentam alguns constituintes em sua 
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composição similares aos normalmente apresentados na massa argilosa utilizada na fabricação 

de produtos de cerâmica vermelha. O resíduo sólido de pó de rocha granítica foi caracterizado 

e classificado por Manhães e Holanda (2008) como resíduo Classe IIA – Não Inerte, segundo 

a norma NBR – 10004. 

De acordo com Silva (2011), a produção de rochas ornamentais se divide em quatro 

etapas distintas. A extração, realizada nas pedreiras, onde o maciço ou matacão é cortado em 

blocos de rocha, o desdobramento, onde os mesmos são serrados em chapas, o polimento 

responsável por dar o acabamento ao material, e por fim, as chapas são vendidas para as 

marmorarias que executam os mais diversos trabalhos, com aplicação direta na construção 

civil, confeccionando pisos, ladrilhos, bancadas, etc. 

A indústria de rochas ornamentais gera grandes quantidades de resíduos sólidos na 

forma de pós finos. Estes resíduos, quando descartados no ambiente, provocam impacto 

ambiental negativo (SOUZA; PINHEIRO & HOLANDA, 2011). 

Segundo Babisk (2009), as composições dos resíduos da indústria de pedras 

ornamentais dependem da serraria em que foram gerados, tanto pela composição da rocha 

beneficiada, se granitos ou mármores, ou ainda granitos juntamente com mármores, e do 

processo utilizado na serragem, se teares diamantados ou tradicionais, no qual o resíduo 

conterá maiores teores de ferro e cal.  

Segundo Valle (1995) citado por Braga et al. (2010) a caracterização dos resíduos 

gerados ou acumulados em um estabelecimento tem papel importante na escolha da melhor 

solução para tratamento ou disposição deles. 

Nas serrarias são gerados resíduos que variam muito em termos de granulometria: 

grossos (>2mm) dos casqueiros e aparas, finos (2-0,075 mm) e ultrafinos (<0,075 mm) do 

corte e polimento das chapas. Esses resíduos, ainda, são de composição mineralógica diversa, 

dependendo dos tipos de rochas beneficiadas (CAMPOS et al., 2013). 

Os resíduos finos e ultrafinos são gerados como efluentes, em forma de lama, já que o 

processo de beneficiamento é realizado a úmido, motivo pelo qual as unidades de 

beneficiamento de rochas ornamentais contam com sistemas de separação sólido–líquido, 

recirculando entre 70 e 95% da água utilizada no processo (CAMPOS et al., 2013). 
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A maior parte da lama é proveniente dos teares convencionais, constituída por 67% de 

água, 30% de pó de rocha, 2% de granalha, 1% de resíduos de lâmina de aço e 1% de cal, em 

peso. Estima-se que sejam geradas 2,2 toneladas de lama por cada metro cúbico de rocha 

serrado. No entanto, como as indústrias não costumam separar os resíduos por processo 

(serragem e polimento), misturando todos eles, a lama final pode conter, ainda, outros 

produtos químicos, provenientes das etapas de polimento e resinagem das chapas, no 

beneficiamento secundário. No polimento são gerados em torno de 3,5 kg de lama por metro 

quadrado de chapa (ou 100 kg/m³ de bloco). Da mesma forma, o resíduo do corte dos blocos 

em teares diamantados também é misturado aos dos convencionais, embora seja constituído 

praticamente só de pó de rocha e água (CAMPOS et al., 2013). 

Nesse contexto, segundo Couto et al. (2000) afirmam que pesquisas sobre a 

reciclagem de resíduos industriais e urbanos têm sido intensificadas nos últimos anos, no 

Brasil e no exterior. A incorporação de rejeitos em massas cerâmicas, visando a obtenção de 

artefatos para usos diversos, constitui-se em uma das melhores soluções para os problemas 

ambientais. O reaproveitamento tecnológico de resíduos, de maneira geral, nas indústrias 

cerâmicas e correlatas, pode contribuir para diminuição do uso das matérias-primas 

convencionais e consequentemente na redução de custos e prevenção de possíveis problemas 

ambientais. 

 

 Seguindo a tendência mundial de utilização de tecnologias mais limpas, espera-se, em 

um futuro próximo, que o problema dos resíduos finos do beneficiamento seja minimizado 

pela rápida expansão da tecnologia dos teares de fios diamantados (multifio). Seus resíduos, 

constituídos somente de pó de rocha e água, têm maiores possibilidades de utilização por não 

conterem elementos metálicos nem químicos derivados do processo de beneficiamento. 

Diversas empresas já instalaram teares multifio nas pedreiras e estocam seu resíduo para 

utilização industrial, considerando-o matéria-prima. Diminui-se, assim, a geração de resíduos 

nas unidades de beneficiamento, além dos custos de transporte (CAMPOS et al., 2013). 

3.5 Trabalhos que utilizaram RRO 

SILVA et al. (2000) apresentaram os resultados de caracterização dos resíduos 

provenientes da serragem de granitos e seu uso como matéria prima para cerâmica alternativa. 

A caracterização foi determinada através de análise granulométrica, química e limites de 
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Atterberg. Para os ensaios cerâmicos, foram conformados por extrusão corpos de prova a 

partir de composições cerâmicas com teores de resíduo variando entre 30% e 60% e 

queimados nas temperaturas de 800°C, 900°C e 1000°C. Após análise dos resultados 

verificamos o seu provável uso como matéria-prima alternativa para blocos e telhas 

cerâmicos. 

VIEIRA et al. (2006) utilizaram resíduo proveniente da serragem de rochas 

ornamentais em mistura com argila, para obtenção de porcelana elétrica, com aplicação como 

isolador de baixa tensão. Foram estudadas três formulações com 40, 50 e 60 % em peso de 

resíduo do corte de gnaisse fino e misturado com argila caulinítica. Corpos de prova 

prismáticos foram preparados por prensagem uniaxial e sinterizados a 1200°C, por 15 

minutos. Os corpos de prova sinterizados foram submetidos a ensaios físicos e mecânicos 

para a determinação da absorção de água, retração linear e tensão de ruptura à flexão. O 

melhor desempenho das características físicas e mecânicas foi apresentado pela amostra com 

60 % em peso do resíduo, sendo compatível com o comportamento esperado de materiais 

cerâmicos. Os resultados mostraram que o resíduo proveniente da produção industrial de 

rochas ornamentais pode substituir quartzo e feldspato da massa típica de porcelana, além de 

reduzir a temperatura de sinterização. 

SOUZA et al. (2011) realizaram um estudo sobre a influência de um resíduo de rocha 

ornamental nas propriedades e microestrutura de piso cerâmico vitrificado. Foi preparada uma 

série de massas cerâmicas contendo até 30% em peso de resíduo de rocha ornamental. Peças 

cerâmicas foram preparadas por prensagem uniaxial e sinterizadas entre 1190 e 1250 ºC em 

um ciclo de queima rápida. As seguintes propriedades tecnológicas foram determinadas: 

retração linear, absorção de água, massa específica aparente, e tensão de ruptura à flexão. A 

evolução da microestrutura e a análise de fases foram acompanhadas por microscopia 

eletrônica de varredura e difração de raios X. Os resultados mostraram que adições de até 

30% em peso de resíduo de rocha ornamental causaram variações significativas na 

generalidade das propriedades tecnológicas da massa cerâmica de referência. A 

microestrutura das peças cerâmicas também foi influenciada com a incorporação do resíduo 

estudado. Os resultados também mostraram que a substituição de feldspato sódico por resíduo 

de rocha ornamental nas massas cerâmicas tende a melhorar a qualidade do piso cerâmico.  



27 

 

Destefani & Holanda (2011) utilizaram o planejamento experimental em Rede 

Simplex para avaliar o efeito da adição do resíduo de rocha ornamental como filler na 

composição de misturas ternárias (brita 0, pó de pedra e resíduo), que levem a máxima 

compacidade (densidade seca aparente máxima). Foram tomados dezesseis pontos 

experimentais, cujos teores dos materiais utilizados variaram de 0 a 100%. O modelo em rede 

simplex cúbico completo apresentou melhor ajuste aos resultados experimentais, o qual 

resulta em respostas estatisticamente mais adequadas para as composições estudadas. A 

superfície de resposta gerada indicou que a densidade seca aparente máxima de 2,0 g/cm3 foi 

obtida para a composição ternária: 63% de brita 0/17% de pó de pedra/20% de resíduo de 

rocha ornamental. Portanto, o uso de resíduo de rocha ornamental como filler em agregados 

para a construção civil pode ser uma alternativa viável para deposição final deste abundante 

resíduo de forma ambientalmente correta. 

Silva et al. (2012) realizaram um estudo de porcelana elétrica aluminosa incorporada 

com até 35 % em peso de resíduo de rocha ornamental em substituição do feldspato sódico, 

que é uma matéria-prima natural. As massas cerâmicas foram preparadas pelo processo via 

seca. Peças de porcelanas aluminosa em forma de disco foram preparadas por prensagem 

uniaxial a 50 MPa. As amostras foram sinterizadas em forno tubular a 1350 ºC por 1h. As 

seguintes propriedades tecnológicas foram avaliadas: retração linear, absorção de água, massa 

específica aparente, porosidade aparente, resistência à compressão e resistividade elétrica. A 

microestrutura sinterizada foi acompanhada por microscopia eletrônica de varredura e 

difração de raios X. Os resultados experimentais mostraram que o resíduo de rocha 

ornamental pode substituir em até 10 % em peso o feldspato sódico na formulação de 

porcelana aluminosa. A microestrutura sinterizada foi fortemente influenciada pela adição do 

resíduo de rocha ornamental. 

Max et al. (2013) caracterizaram quatro resíduos de rochas ornamentais gerados em 

distintos processos de corte e beneficiamento denominados de resíduos granalha, diamantado, 

levigação e polimento. As amostras dos resíduos de rochas ornamentais foram caracterizadas 

em termos de composição química, morfologia, distribuição de tamanho das partículas, massa 

específica real e análise termogravimétrica (ATG/DTG). Os resultados experimentais 

indicaram que os resíduos estudados apresentam diferentes características químicas e físicas. 

Os resíduos levigado, polimento e granalha são ricos em óxidos fundentes (K2O, CaO e 
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Fe2O3), enquanto o resíduo diamantado é rico em SiO2. Os resíduos também apresentaram 

distintos comportamentos granulométrico e térmico. 

Taguchi et al. (2014) avaliaram as propriedades tecnológicas da cerâmica vermelha 

incorporada com resíduo de rochas ornamentais proveniente do tear de fio diamantado. Foram 

preparadas cinco composições argilosas contendo 0, 20, 40, 60 e 80% de resíduo de rocha 

ornamental. Os corpos de prova foram conformados por prensagem uniaxial com dimensões 

aproximadamente de 110 x 25 x 10 mm³. Foram investigadas as seguintes condições de 

sinterização: 900 ºC/1 h e 2 h, 1000 ºC/1 h e 2 h e 1100 °C/1 h e 2 h. As amostras de cerâmica 

vermelha sinterizadas foram submetidas a ensaios de absorção de água, densidade aparente e 

tensão de ruptura à flexão. A estatística de Weibull foi usada para analisar a reprodutibilidade 

e confiabilidade do ensaio de resistência mecânica. Os resultados mostraram que a condição 

de sinterização mais favorável foi de 1100 ºC/1 h e a fração de 60% (m/m) de resíduo de 

rocha ornamental na argila pura é a maior sem prejudicar a qualidade técnica do produto final. 

Ainda, a destinação do resíduo de rocha ornamental para fabricação de cerâmica vermelha 

minimiza o impacto ambiental que o mesmo provoca no meio ambiente. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

A parte experimental da pesquisa foi desenvolvida na Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, situada no município de Campos dos Goytacazes- RJ, nas 

dependências do Laboratório de Engenharia Civil. 

Foram confeccionados corpos de prova utilizando argila misturada, típica do 

município de Campos dos Goytacazes-RJ, proveniente da Arte Cerâmica Sardinha, localizada 

na rua Cel. Francisco Mota s/nº, no bairro São Sebastião. O resíduo de granito é oriundo do 

município de Cachoeiro do Itapemirim - ES, da empresa Decolores Mármores e Granitos do 

Brasil, localizada na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, Km 11 - Cel. Borges. 

4.1 Beneficiamento das matérias-primas 

Após a coleta, as matérias-primas foram inicialmente secas à estufa em         

durante 24 horas, onde foi verificada a constância de massa, e logo após foram misturadas 

uniformemente e destorroadas manualmente com auxílio de almofariz e pistilo de porcelana. 

Para o início dos ensaios as argilas foram processadas em peneira de 20 mesh para o ensaio de 

caracterização de partículas, já para a análise de plasticidade na peneira de 40 mesh, e para 

caracterização química e microscopia eletrônica foram passadas na peneira de 200 mesh. 

4.2 Caracterização física 

4.2.1 Distribuição do tamanho das partículas 

A análise granulométrica das matérias-primas foi realizada por peneiramento e 

sedimentação conforme a norma NBR 7181 (2017). Inicialmente os materiais foram 

beneficiados com peneiras de até 10 mesh (peneiramento grosseiro) e também com peneiras 

de até 200 mesh (peneiramento fino). Para o ensaio de sedimentação, as argilas foram 

passadas na peneira 200 mesh, e desta saiu uma quantidade suficiente para adição de uma 

solução de hexametafosfato de sódio com carbonato de sódio para desagregar as partículas. 

Com os resultados foi possível a determinação da curva granulométrica das argilas estudadas.  
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4.2.2 Teor de umidade 

O teor de umidade foi determinado por meio do método gravimétrico, ou seja, as 

amostras úmidas foram pesadas individualmente e depois submetidas à secagem em estufa à 

       , até atingirem massa constante, a quantidade de água que havia em cada amostra foi 

determinada através da Equação 1: 

  
     

  
         (1) 

Em que: 

 : umidade, expressa em %; 

  : massa úmida, expressa em g; 

  : massa seca, expressa em g. 

 

4.2.3 Massa Específica Real 

As massas específicas reais dos grãos das matérias-primas foram realizadas segundo 

as normas: NBR 6508 (1984) e NBR 6457 (1986), com a utilização de picnômetros. 

4.2.4 Plasticidade 

 A determinação da plasticidade das matérias-primas foi determinada de acordo com 

os Limites de Atterberg, de acordo com as normas NBR 7181 (2016) e NBR 7180 (2016), já o 

índice de plasticidade é a diferença entre os limites, expresso pela Equação 2. 

 

             (2) 

Em que: 

IP: índice de plasticidade, expresso em %; 

LL: limite de liquidez, expresso em %; 

LP: limite de plasticidade, expresso em %. 

 

Para análise do limite de liquidez foi utilizado o aparelho de Casagrande, que consiste 

em contabilizar o número de golpes necessários para provocar o fechamento do sulco. E no 

limite de plasticidade rola-se a massa com a mão, sobre uma placa de vidro, até o solo 

fissurar.  
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4.3 Confecção dos corpos de prova 

4.3.1 Conformação e Preparo das Massas Cerâmicas 

Foi utilizado um triturador para que a argila fosse completamente triturada, já que 

quando manipulada estava em pedaços grandes, seguido de um descanso de 24 h para 

posteriormente iniciar a conformação dos corpos de prova. Após a uniformização das argilas 

trituradas, as massas receberam 20% de umidade, que foi determinada com os ensaios de 

caracterização. 

Foram confeccionados 30 corpos de prova, sendo 15 corpos para cada proporção de 

adição de resíduo de granito (0% e 10%) que foram conformados a partir de uma extrusora da 

marca Verdés, modelo BR-051 - fabricação 1999 - série 024, nas dimensões 120 x 30 x 20 

mm (comprimento, largura e espessura) conforme visto na Figura 5. 

 

Figura 5 - Corpos de prova conformados na extrusora 

Fonte: LUIZ (2019). 

 

Foram preparadas massas cerâmicas com diferentes percentuais de incorporação do 

resíduo (0% e 10%) para argila misturada, conforme a Tabela . 
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Tabela 4 - Composição das massas cerâmicas em (% em peso) 

Amostras Massa cerâmica Resíduo 

Argila Misturada com 0% de resíduo 100 0 

Argila Misturada com 10% de resíduo 90 10 

 

4.3.2 Secagem 

O processo de secagem dos corpos de prova foi realizado de duas maneiras distintas. 

Primeiramente, foi realizada a secagem em ambiente natural e em seguida a secagem em 

estufa com temperatura de ± 110 ºC até que os corpos de prova atinjam massa constante, ou 

seja, quando foi observado que os corpos de prova estavam secos e não sofreriam alterações 

na sua forma durante o seu manuseio. Faz-se necessário o uso da estufa para que se tenha a 

garantia de que os corpos de prova não estavam mais úmidos, este equipamento é da marca 

SOLAB, modelo SL-100, do LECIV, na UENF. 

4.3.3 Sinterização 

A sinterização (ou queima) dos corpos de prova foi realizada no forno da marca INTI, 

modelo FL-1300, do Laboratório de Engenharia Civil, da UENF. Foi utilizada a temperatura 

de 1050°C para queima. A taxa de aquecimento foi de 2°C/min com 120 minutos de 

permanência na temperatura de patamar. O resfriamento realizado convecção natural até 

temperatura ambiente, quando o forno foi desligado. Os corpos de prova foram organizados 

dentro do forno de forma que a queima fosse homogênea em cada corpo de prova, além de 

proporcionar a circulação interna de ar e evitando empenamentos. 

4.3.4 Ensaios Tecnológicos dos corpos de prova 

As propriedades tecnológicas (ensaios físicos e mecânicos) foram testadas para avaliar 

a qualidade dos produtos cerâmicos, e permitir a classificação dentro das recomendações 

normativas para cada uso. 
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Foram avaliadas as propriedades de Absorção de Água (AA), Porosidade Aparente 

(PA), Massa Específica Aparente (MEA), Retração Linear de Queima (RLQ) e Tensão de 

Ruptura à Flexão (TRF). 

4.3.4.1 Absorção de água (AA) 

O ensaio de absorção de água foi realizado conforme a norma ASTM C373 (1972). Os 

corpos de prova foram secos em estufa a ± 110 ºC durante 24 horas, e tiveram suas massas 

medias. Após, foram colocados em recipiente contendo água por 24 h e depois retirou-se o 

excesso de água superficial de cada peça e pesou-se novamente. O cálculo de absorção de 

água foi realizado de acordo com a Equação 3. 

 

   
     

  
         (3) 

Em que: 

  : umidade, expressa em %; 

  : massa úmida, expressa em g; 

  : massa seca, expressa em g. 

4.3.4.2 Porosidade Aparente (PA) 

A determinação da porosidade aparente foi feita conforme a norma ASTM C373-88 

(2006), e pela Equação 4. Os corpos de prova foram pesados após a secagem e a queima. 

 

   
     

     
          (4) 

Em que: 

  : porosidade, expressa em %; 

  : massa do corpo de prova úmido, expressa em g; 

  : massa do corpo de prova seco, expressa em g; 

  : massa do corpo de prova imerso em água, expressa em g. 
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4.3.4.3 Massa Específica Aparente (MEA) 

A massa específica aparente dos grãos é por definição a massa da substância sólida 

dividida pela sua massa seca e imersa em água.  Os corpos de prova foram calculados pela 

Equação 5: 

    
  

     
      (5) 

Em que: 

   : porosidade, expressa em %; 

  : massa do corpo de prova úmido, expressa em g; 

  : massa do corpo de prova seco, expressa em g; 

  : massa do corpo de prova imerso em água, expressa em g. 

4.3.4.4 Retração Linear de Queima (RLQ) 

A determinação da retração linear dos corpos de prova após a queima foi realizada de 

acordo com a ABNT-MB-305, utilizando um paquímetro de resolução de 0,01mm. O cálculo 

de retração linear foi realizado utilizando a Equação 6. 

 

    
    

  
         (6) 

Em que: 

   : retração linear, expressa em %; 

  : comprimento do corpo de prova seco, expressa em mm; 

 : comprimento do corpo de prova queimado, expressa em mm. 

4.3.4.5 Tensão de Ruptura à Flexão (TRF) 

A tensão de ruptura à flexão a três pontos foi determinada de acordo com a ASTM 

C674 (1977) com auxílio de uma prensa hidráulica da marca EMIC, modelo CL 3000. A 

velocidade de aplicação de carga foi de 0,1mm/min e a distância entre os cutelos foi de 8,0 

cm. Sendo determinada por meio da Equação 7: 

 

    
   

    
      (7) 
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Em que: 

   : tensão de ruptura à flexão, expressa em MPa; 

 : carga máxima suportada pelo corpo de prova, expressa em N; 

 : distância entre os apoios do corpo de prova, expressa em mm; 

 : largura do corpo de prova, expressa em mm; 

 : altura do corpo de prova, expressa em mm. 

4.3.4.6 Análise estatística dos resultados experimentais 

Para avaliar os parâmetros obtidos após os ensaios físicos e mecânicos dos corpos de 

prova, foi utilizada a análise de variância (ANOVA), com o intuito de verificar a existência de 

diferenças significativas entre os tratamentos realizados. As diferenças estatísticas foram 

comprovadas por meio da realização do teste de comparação de médias, pelo método de 

Tukey (p < 0,05) a fim de verificar se havia diferença entre si.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Ao analisar a massa específica aparente observa-se que houve diferença significativa 

(p < 0,05) entre os dois tratamentos analisados (Tabela 5). Sendo que o tratamento com 

incorporação de 10% de resíduo apresentou o maior valor de massa específica, possivelmente 

pelo fato de que o resíduo apresenta maiores grãos em sua composição, trazendo alterações na 

composição granulométrica da massa. Freire et al. (2004) estudando a incorporação de 

resíduo de rochas ornamentais provenientes do granito constatou esse leve aumento da ordem 

de 0,06% entre as 0 e 15% de incorporação, no presente trabalho ocorreu um aumento da 

ordem 0,10 g/cm³, segundo Freire et al. (2004), o aumento de partículas com tamanho acima 

de 60μm (partículas de areia) altera o valor da massa específica. 

Tabela 5 - Massa Específica Aparente (g/cm³) em relação à porcentagem de resíduo 

incorporado na massa cerâmica 

Resíduo (%) Massa específica (g/cm³) 

0 1,49 a 

10 1,59 b 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05). 

   

A amostra com adição do resíduo apresentou elevado valor de massa específica 

aparente comparada a amostra sem adição devido a provável mudança em sua composição 

granulométrica. Entretanto, ambas atendem as especificações propostas por Santos (1989) 

onde a massa específica aparente pode ser de até 2,00 g/cm³. 

 

Em relação à retração linear de queima, pode-se observar que não apresentaram 

diferença significativa entre si (Tabela 6). Os valores médios elevados de retração (3,49 - 0% 

e 4,07 – 10%) é consequência segundo Vieira et al. (2003), da excessiva plasticidade das 

massas cerâmicas de Campos, o que retarda o processo de secagem e origina defeitos nas 

peças pela alta retração. 
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Tabela 6 - Retração Linear (%) em relação a percentagem de resíduo incorporado.  

Resíduo (%) Retração Linear (%) 

0 3,49 a 

10 4,07 a 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 

Segundo Dondi (2006) os valores de retração linear de queima aceitáveis podem variar 

de 2 a 17%, no entanto, valores abaixo de 1,5% são tidos como ideais. Apesar dos valores 

analisados dos corpos de prova com e sem adição do resíduo não apresentarem diferença 

significativa entre si, estão acima do ideal e podem acarretar o retardamento do processo de 

secagem e originar defeitos nas peças pela alta retração. Uma possibilidade para diminuir a 

elevada retração apresentada seria utilizar de massas cerâmicas com menor plasticidade, mais 

usuais para confecção de telhas.   

Ao analisar a porosidade aparente, foi observada diferença significativa (Tabela 7) 

entre as diferentes porcentagens avaliadas. A adição de resíduo resultou em maior valor de 

porosidade aparente, o que pode acarretar a diminuição da Tensão de Ruptura a Flexão, visto 

que quanto maior a quantidade de poros um material possui, menor será a sua resistência. 

 

Tabela 7 - Porosidade Aparente (%) em relação a porcentagem de resíduo incorporado na 

massa cerâmica 

 Resíduo (%) Porosidade 

0 22,00 a 

10 27,46 b 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Ao avaliar a absorção de água dos corpos de prova, foi observado que houve diferença 

significativa (p< 0,05) (Tabela 8), dessa forma, pode-se afirmar que a adição de resíduo 

aumentou a absorção de água. Esse maior percentual de absorção de água pode ser devido o 

resíduo apresentar em sua composição frações de areia fina, de acordo com Vieira e Pinheiro 
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(2011), tal fato se dá pela areia que atua como inerte a queima e pelo maior grau de 

empacotamento a seco.  

 

Tabela 8 - Absorção de Água (%) em relação adição de resíduo (%). 

Resíduo (%) Absorção de água (%) 

0 11,29 a 

10 14,76 b 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

O valor de Absorção de água especificado para telhas é de até 20% pela norma ABNT 

NBR 15310 (2005), sendo assim, os resultados encontrados no presente trabalho estão dentro 

dos critérios estabelecidos. A absorção de água é uma propriedade do corpo cerâmico e está 

diretamente relacionada com a porosidade da peça. Logo, altos valores de absorção de água 

indicam altos valores de porosidade aparente. Os valores de porosidade aparente também 

estão dentro do especificado, que segundo Santos (1989) devem ser menores ou no máximo 

35% (Tabela 7). 

 

A Tensão de Ruptura à Flexão não apresentou diferenças significativas entre 

tratamentos avaliados (Tabela 9).  A temperatura de sintetização (1050°C) contribui para a 

maior densificação das massas cerâmicas, segundo Moreira et al. (2005), além disso a tensão 

de ruptura é elevada com o aumento da temperatura de sintetização e com a diminuição da 

porosidade aparente das peças cerâmicas. 

 

Tabela 9 - Resistência à Flexão (MPa) em relação a percentagem de resíduo.  

Resíduo (%) Tensão de Ruptura (Mpa) 

0 8,35 a 

10 9,10 a 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

 



39 

 

Para valores de temperatura de 1050°C o valor especificado por Vieira et al. (2000) a ser 

atingido é de 6,5Mpa. Já Santos (1989) sugere que o valor limite de tensão à ruptura seja de 

6,37MPa, e em 850°C.  Valores um pouco abaixo do encontrado no presente trabalho para 

ambos tratamentos. 

 

 As massas cerâmicas apresentaram valores dentro do estabelecido pela norma ABNT 

NBR 15310 (2005) para telhas cerâmicas nas temperaturas acima de 1050°C, que indica 

valores de resistência maiores ou iguais a 6,5MPa.  
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6. CONCLUSÃO  

 Os resíduos de rochas ornamentais possuem grande potencial de incorporação em 

massa cerâmica para confecção de telhas, visto que estes resíduos apresentam em sua 

composição constituintes similares aos normalmente apresentados na massa argilosa utilizada 

na fabricação de produtos de cerâmica vermelha como tijolos e telhas. 

A adição de 10% de resíduo de granito em massa cerâmica aumentou 

consideravelmente a massa específica aparente, a porosidade aparente e a absorção de água 

devido a sua composição granulométrica ser mais diversificada, possuindo grãos maiores que 

acarretam o aumento da massa específica aparente e frações de areia fina, que acarretam em 

elevada absorção de água e, consequentemente, elevada porosidade aparente. Já a retração 

linear de queima e a tensão de ruptura à flexão não sofreram diferenças significativas com a 

adição do resíduo. 

Apesar dos resultados obtidos com os ensaios tecnológicos nos corpos de prova 

estarem dentro dos critérios estabelecidos, atendendo aos valores das argilas-padrão 

brasileiras para uso em cerâmica vermelha, se faz necessário o estudo de outras porcentagens 

de adição do resíduo de granito, outras temperaturas de sinterização e a utilização de outros 

tipos de argilas que sejam próprias para confecção de telhas a fim de obter melhores 

resultados e, consequentemente, melhor qualidade das peças a serem confeccionadas. 

 Conclui-se que a possibilidade da utilização do resíduo de granito em massa cerâmica 

é reforçada principalmente por ser uma prática sustentável, que diminui a utilização das 

matérias-primas convencionais e encontra uma alternativa para a destinação deste tipo de 

resíduo, evitando qualquer tipo de contaminação ao meio ambiente. 
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