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R ES UMO 
Progress ivamente. aumenta a cxtra'Yào de rochas ornamentais, como o mármore. no Brasil. Por não serem degradáveis, os re
síduos oriundos do corte de mármores ca usam impactos negativos ao meio ambiente, como por exemplo, o assoreamento de 
ri os. dcsoxigenaçào c elevada turbidcz das úguas, além de uma desagradável poluição visual. Portanto, para diminuir esses efei
tos noci vos que afctam a fauna c a llora das regiões. foram processados, por me io de uma extrusora dupla-rosca, compósitos 
constituídos por res íduos de mármore c o polímero polipropileno (PP). Foram avaliadas as propriedades mecânicas (resistên
c ia ao impacto c ú tlcxào) c de alterabilidade (exposição à névoa sal ina, umidade c raios UV) desses compósitos. Nesse senti
do. utili zou-se O. 5. I O. 20, 30. 40. 50, 60 c 70%, cm massa de resíduo de mármore. Quando comparado ao PP puro, os compó
sitos apresen taram um aumento bastante expressivo na resistência mecâni ca, principalmente nos compósitos com teores com
preendidos entre 40 c 60'X, cm massa de mármore. No ensaio de flexão, o compósito com 60% de resíduo obteve um ganho na 
resistênci a de quase 300%. O mesmo compósito apresentou uma resistência ao impacto superior a 300% quando comparada à 
amostra virgem. Em relação ú cxposiçilo ú intempéries físicos, não houve a lterações visuais significativas nos compósitos. Evi
d~:ncia- sc a possibilidad~: de utili zação de resíduos d~: múrmorc como fonte de matéria-prima. Sugere-se aplicações para esses 
compósi tos cm produtos ~:cologicamcnte c ~:conomicam~:ntc viúvcis, como por exemplo, pisos, tijolos, bancos, mesas, eletrodu
tos , cercas. limitador d~: vagas para carros c aviôcs. corrimãos, etc . 

PALAV RAS-CHAVE: compósito: resíduo: múrmorc: rochas ornamentai s: polipropileno: poluição. 

ABSTRACT 
ln Brazil, thc cxtraction of ornam~:nta l roc ks, as marblc, exprcssivcly grows. Residues from marblc cxtraction cause negative 
cnvironmcntal impacts as. fór cxample, causing problems in watcr fl ow of rivcrs, siltation, Jack of oxygcn, high turbidity 
and, conscqu~:ntly, damaging th<: rcgion 's tàuna and flora. 11 can also c reate an unplcasant visual pollution. Applying the 
proccss of ~:xtrusion, composit~:s madc o f polypropylenc (PP) anel marblc rcsiducs wcre manufactured. The goa l ofthis project 
is to cva lual<: th~: m~:chanical (impacl and llcxurc resistances) properties and the exposurc to wcather agents' (cycl ic salt fog. 
humidity and UV rays) ofth~:sc composi tcs . Thc p~:rcent ofmarblc rcsiducs mi xcd to polypropylene matrix wcrc: O, 5, 10, 20, 
30. 40, 50, 60 and 70%. Prdiminary expcriments indicated an acccntuatcd incrcase of resistance rcgarding wcathcr agents' 
cxposur~: . as well as a signilicant cnhancement in tbc impact anel flcxurc rcsistances: compared to pure PP. Thcsc results cn
dorsc th~: viability ofutilization ofcomposit~:s madc of marblc rcsidues and polypropylene. Anel thc marblc rcsidue can be 
l ocat~:d in thc ~:n v ironmcnt as a raw material instcad of wastc. As applications in ecological and cconomica l viable pro
ducts , it ca n bc quot~:d, floorin g, brakcs fo r parkcd cars and a irpl anes, bricks, fences, tables , benchcs, hand ra il s, etc. 

KEY WORDS: compositc: marbk: r~:siducs: polypropykne: ornamental rocks: pollution. 
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1. INTRpDUÇÃO (E~REGO DE RESÍDUOS DE MÁRMORE 
NA INDUSTRIA DE PLASTICOS) 

1.1 O Resíduo 

O resíduo gerado pelas serrarias das rochas ornamentais, cerca de 200.000 tlano, pode ser subdividido em ma-• teria I grosso e material fino. O resíduo grosso é constituído de fragmentos maiores que areia fina, incluindo placas 
defeituosas ou quebradas, pedaços de rochas e aparas de blocos. O resíduo fino é composto pela lama gerada pelo 
corte dos blocos, polimento das placas e acabamento das peças (Motbé Filho, 2002). 

O descarte do resíduo tem sido um problema para os empresários do setor, indicado pela Figura 1. Eles encon
tram dificuldades cm depositá-los de forma adequada, dependem de ter um local para colocá-los ou ainda têm de 
pagar para depositá-los em terreno alheio. Pagava-se cerca de quinze reais por caminhão de entulho retirado. No 
passado este resíduo era jogado diretamente nos rios, causando problemas no fluxo hídrico, assoreamento, desox i
genação, turbidez e destruição das condições biológicas naturais. 

Fonte: Mothé Filho, 2005. 
Figura I Acúmulo de resíduos de forma aleatória cm primeiro plano c plano de fundo. Serraria no bairro Aeroporto, 

Cachoeiro de ltapernirim - ES. • 

A Figura 2 retrata o córrego dos Monos, afluente do rio !tapem i rim, parcialmente soterrado pelos resíduos des
cartados em suas margens. Também foi constatado que um pequeno arroio que existia no vale do Morro Grande. 
foi soterrado. 

Fonte: Motbé Filho, 2005. 
Figura 2 Rio dos Monos com as suas margens assoreadas pelo descarte de resíduo. 

Bairro Aeroporto, Cachoeiro do ltapemirim. 

Equacionar o contínuo desenvolvimento do sctor, sem que haja um impacto sobre o meio ambiente, é uma 
prioridade (Mothé Filho, 2005). Por essa questão, surge a necessidade de se desenvolver pesquisas que visem a uti
lização desses resíduos de fonna ecologicamente c ambientalmente correta. Uma tentativa é aplicá-lo como carga 
em polímeros para desenvolvimento de novos materiais. 

1.2 O Polipropileno 

O polipropileno origina-se de uma resina termoplástica produzida a partir do gás propileno que é um subpro
duto do refino do petróleo. Em seu estado natural, a resina é sólida, semitranslúcida e leitosa e de excelente colo
ração, podendo posteriormente ser aditivada ou pigmentada. Suas principais características são: baixo custo den-
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tre os plásticos, fácil usinagem, coloração e moldagem, regular resistência ao atrito, elevada resistência qulmica 
e a solvente, boa estabiUdade tétmica, alta resistência ao entalhe, baixas densidade e absorção de umidade e 
significativa resistência ao impacto (Mano, 1991). 

1.3 Plásticos e Borrachas Aditivados por Cargas Minerais 

Segundo Rabello (2000), com a crise do petróleo nos anos 60 e 70 os materiais po1iméricos atingiram preços 
exorbitantes. Para reduzir um pouco os custos de fabricação, os fabricantes de peças adotaram um procedimento 
antigo como meio de viabilização econômica: o uso de cargas minerais de baixo custo como aditivos em plásticos 
e borrachas com fins não reforçantes. A necessidade despertou um maior interesse pelo uso técnico de cargas, le
vando a grandes desenvolvimentos nesta área, de modo que hoje as cargas se constituem no aditivo mais empre
gado (em termos percentuais de consumo) nos plásticos. A visão de servir apenas como enchimento ·ficou ultrapas
sada, pela possibilidade de grandes alterações nas propriedades dos materiais caso sejam adicionadas cargas cor
retas em concentrações apropriadas. 

As cargas minerais têm sido utilizadas em misturas com os mais variados tipos de polüneros, misturas estas, 
chamadas de compósitos, com a finalidade de barateamento de custos e, mais pa1iiculannente, porque agregam 
melhorias das características físicas e químicas das peças fabricadas. 

O enlendimento das propriedades intrínsecas das cargas minerais e dos polímeros, da influência da tensão su
perficial na interação entre eles. o desenvolvimento de novos equipamentos de medida da tensão superficial, o de
senvolvimento de agentes de lratamento superficial visando melhorar a compatibilidade de energia entre a car
ga mineral e o polímero, tudo isso tem contribuído para uma melhor compreensão e previsão das propriedades 
de compósitos e nanocompósitos. Várias pesquisas têm sido desenvolvidas nesta direção, cujo intuito principal é 
o de comparar o efeito do uso, em polimeros, de cargas minerais diversas, tratadas e não tratadas superficialmen
te com agentes químicos como silanos e ácidos graxos. ~ características físicas e químicas dos produtos destas 
misturas, como alongamento, tensão de ruptura, defonnações ao calor, etc, são medidas e definidas, constatando
se modificações nestas propriedades quando comparadas com as mesmas propriedades para os polímeros puros 
(Lima, 2007). 

2.0BJETIVO 

O objetivo geral desse trabalho é verificar a possibiUdade de utilizar resíduos oriundos do corte de már
mores coroo carga mineral da indúslria polimérica. Dessa forma a reciclagem do resíduo é uma alternativa que 
possibilita designar- lhe uma função de matéria-prima, agregar valor aos produtos, gerar novos empregos e mini
mizar os impaclos negativos no meio ambiente. 

3. EXPERIMENTAL 

3.J Origem dos Materiais 

O polipropileno utilizado apresenta fndice de fluidez 12g/10 min (2,16 Kg/230°C) e densidade de 0,903 g/cm3• 

Os resíduos de mármore estudados são oriundos de uma serraria da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Espí
rito Santo. 

3.2 Thatamcnto dos Resíduos de Mármore 

Os mesmos foram peneirados até a obtenção de uma granulometria inferior a 0,037 mm. Após o peneiramen
to, foram secos em estufa a 70°C, por 24 horas e em seguida, foram desagregados. 

3.3 Processamento dos Compósitos de PoUpropileno e Resíduos de Mármore 

O processamento dos compósitos foi realizado por meio da extrusora dupla-rosca modelo DCT 20, 20 mm, 
marca Teck TriiJ, com L/0=36, utilizando-se uma velocidade de 200 r.p.m.s com zonas de temperaturas compre
endidas entre 165°C e 230°C. Os teores de mánnore utilizados foram: O, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70%, em 
massa. Acoplada à extrusora, encontram-se uma mesa calibradora com sistema de refrigeração e uma calandra, 
para resfriar uniformemente a fita e puxar o material extrusado, respectivamente. Foram obtidos perfis planos, 
semelhantes a fitas. Para melhor identificar as fitas extrusadas foram utilizados sais inorgânicos capazes de pig
mentar os compósitos. 
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3.4 Análise Química do Resíduo de Mármore 

As amostras foram preparadas por prensagem do material a 20 ton por 3 minutos (amostragem a cargo doso
licitante). As pastilhas prensadas foram analisadas cm espcctrômctro de fluorescência de raios X BRUKER-AXS 
modelo S4- Explorer, equipado com tubo de Rh. 

Para obtenção da análise quimica semi-quantitativa, o espectro gerado a partir da amostra foi avaliado pelo 
software Spcctra plus v.l .6 no modo standardless method, sem curva de calibração especifica. 

3.5 Determinação da Densidade 

A densidade dos compósitos foi determinada segundo a norma ABNT 08/98. A partir das fitas obtidas da cx
trusora, foram confeccionados corpos-de-prova. 

3.6 Realização dos Ensaios Mecânicos 

Ensaio de F lexão 
Para a determinação do módulo no ensaio de flexão, foi utilizada a máquina universal de ensaios mecânicos 

da lnstron, modelo 4204. O ensaio de flexão em três pontos foi realizado de acordo com a norma ASTM 0790, a 
temperatura de 25 °C e velocidade de lmm/min. 

Ensaio de Resistência ao lmpacto Tzod a 23 °C 
O ensaio de resistência ao impacto do PP e dos comp6sitos foi realizado a partir da mediana dos resultados de 

energia cinética absorvida para romper cada corpo-de-prova. Foram utilizados I O corpos-de-prova, que foram en
talhados e analisados segundo a norma ASTM 0 256, utilizando o martelo de 2J. 

3. 7 Realização dos Ensaios de Alterabilidade 

E nsaio de Exposição à Névoa Salina 
Para o ensaio de exposição à névoa salina, os corpos-de-prova foram pesados e mediu-se o brilho. Após esta 

etapa, os mesmos foram condicionados cm câmara sob a ação de spray salino por 6 horas e secagem por 12 ho
ras, totalizando 18 horas {I ciclo). Durante o ciclo, a tempcran1ra da câmara climática marinha foi mantida em 
(40 ± 5) °C. Passados 30 ciclos, os corpos-de-prova foram pesados e mediu-se o brilho novamente, obtendo des
te modo, o seu peso e brilho fi nal. 

O ensaio baseou-se na norma ABNTINBR 8094/83. 

Ensaio de Exposição aos Raios U1tra-Violctas 
No ensaio de exposição aos raios UV, mediu-se o brilho inicial dos corpos-de-prova. Em seguida foram 

colocados na câmara de Ullra-Violeta. Ao final de 50 ciclos, realizou-se a medição do brilho. Fornm obser
vadas possíveis alterações superliciais c m comparação ao corpo-de-prova padrão, de acordo com a norma 
ASTM G 53/96. 

Ensaio de Exposição à Umidade 
Para o ensaio de exposição à umidade, os corpos-de-prova foram pesados e mediu-se o seu brilho inicial. Ao 

fim dos 30 ciclos de 24 horas cada, os corpos-de-prova ensaiados foram secos. Em seguida, foram feitas as medi
ções de brilho e a pesagem final, segundo a norma ABNT/NBR 8095/83. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Processamento dos Compósitos de Polipropileno e Resíduos de Mármore 

A Figura 3 apresenta os perfis de fita obtidos no processamento dos compósilos por cxtrusão, onde se verifi
cou que foi possivel a realização do processamento com até 60% em massa de resíduo, indicado pela fita verde 
clara. A tentativa de utilização de 70% em massa de residuo na matriz do PP não foi realizada com sucesso, pois 
a extrusão desse compósito não pennitiu a obtenção de uma fita com perfil homogêneo, limitando o teor de resí
duo em 60% em massa. Isso se explica pelo alto teor de carga na matriz polimérica que dificultou o processamen
to do referido compósito. 
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Figura 3 -Corpos-de-prova (fitas) ordenados segundo sua composição de resíduo de mármore. 

4.2 Análise Q uímica do Resíduo de Mármore 

A Tabela T comprova que o principal componente do resíduo é o cálcio, sendo encontrado naturalmen
te como carbonato de cálcio (calcita). E o segundo principal componente é o magnésio, encontrado como car
bonato de magnésio (dolomita). Esses resultados sãó compatíveis aos encontrados na literatura (Varella, Petter & 
Wotruba, 2006). 

Tabela J. Análise química do resíduo de mánnore (< 0,037 mm). 

Oxidos -- Concentração(%) 

Ah03 0,29 
C aO 35,_31 --MgO 16,80 --Si02 1,37 

-- Perda ao fogo 46, 15 
99,92 

4.3 Densidade 

A densidade dclem1inada do PP puro foi 0,945 g/cm3
, compatível com o valor da literatura, 0,920 g/cm3 

(Mano, 199 1 ). Observou-se também que após a adição de 30% em massa de resíduo houve um aumento consi
derável da densidade, que permaneceu constante até a utilização de 60% em massa de carga. A Figura 4 apresen
ta os resultados de densidade dos compósitos. 

o 

Densidade dos Compósltos 

• • • 
• 

20 ~ 60 
Massa de Reslduo (%} 

• 

80 

~0.94 
0.83 

- · 0.83 1.37 
- -1,23 
--. 1.37 
-11- 1.37 
-e- 1,33 

Figura 4 - Densidade dos compósitos de resíduo de mármore e polipropileno. 

4.4 Resistência à Flexão 

A Figura 5 apresenta o crescimento na resistência à flexão à medida que aumenta a incorporação do resíduo 
de mármore na matriz do PP. Com 40% cm massa desse resíduo, por exemplo, observa-se um aumento de 50% 
dessa propriedade, cm relação ao polímero puro. Já com 60% em massa, observa-se um ganho da propriedade de 
quase três vezes o valor obtido para o PP puro, indicando que o resíduo de mármore é bastante c:ficaz na melbo
ria da propriedade de módulo de flexão do PP. 
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Figura 5 - Resultados de módulo de flexão para os diferentes compósitos. 

4.5 R esistência ao Impacto Jzod a 23 °C 

Os resultados de resistência ao Impacto lzod a 23 °C obtidos para os compósitos de PP com resíduos nos teo
res de O a 60%, em ma..c;sa, foram bastante satisfatórios, indicados pela Figura 6. Determinou-se que a aplicação de 
resíduo de mármore na matriz de polipropilcno proporciona um aumento bastante expressivo c crescente na resis
tência ao impacto nos teores de 20 a 50% cm massa. O resultado mais considerável foi obtido com 50% de resí
duo, o qual apresentou um aumento de mais de 400% na resistência ao impacto comparado ao PP puro. A partir de 
60% em massa de resíduo, observou-se uma queda nessa propriedade, possivelmente, pela baixa homogeneização 
do compósito. Contudo, essa propriedade ainda mostrou-se superior comparado ao valor obtido para o PP puro, o 
que em termos ambientais, é bastante interessante. 
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Figura 6- Resultados de resistência ao impacto para os diferentes compósitos. 

4.6 Alte rabilidade 

Resultados preliminares não apresentaram variações significativas de perda de brilho ou massa nos compósi
tos gerados. No entanto, existe a necessidade de que todos os ciclos dos ensaios sejam concluídos, o que represen
ta mais um mês de exposição a esses ambientes. 
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5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que existe a poss ibilidade de incorporar até 60%,, cm massa, de resíduo em compósitos do 
polipropilcno nas condições utilizadas. 

Conforme aumenta-se a quantidade de carga mineraL cresce a resistência ao impacto e à flexão , quando os 
compósitos são comparados ao PP puro . 

Ensaios preliminares revelaram considcrúvc l resistência a intempéries como chuva, ra ios ultravioletas e sali
nidade. 

6. AGRADECIMENTOS 

Ao CNPq pelo apoio tinancciro. Ao IMA (Instituto de Macromoméculas Professora Eloisa Mano) da UFRJ 
pela infra-estrutura l(.)fnccida. À empresa lpiranga Petroquímica S.A. pelo PP cedido. Às empresas Tribel, Ko
lcta Ambiental S.A. c CRR. Ao técnico Elton Souza dos Santos pelo monitoramento das câmaras de alterabilida
de c ao bolsista Thiago Santiago Gomes pelo auxílio na preparação dos corpos-de-prova c anúlise das proprieda
des mecânicas dos compósitos. 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Amcrican Society fór Tcsting and Materiais. D256: Standard Tcst Mcthods for Dctcrmining thc Izod Pendulum 
lmpact Rcsistancc of Plastics. Philadclphia : ASMT, 1993 . 

Amcrican Society for Tcsting and Materiais. D790: Standard Tcst Methods for Flcxural Properties ofUnre inforccd 
and Rcinforccd Plastics and Elcctricallnsulating Materiais. Filadélfia: ASTM , 1984. 

Amcrican Society for Tcsting and Mate riais. G 53-96 : Standard Practicc for Operating Light-and Water 
Exposurc Apparatus (Fiuorcsccnt UV - Condcnsation Typc) for Exposurc of Nonmctalli c Materiais. 
Philadclphia: ASTM, 1991 . 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 08/98: Determinação da Densidade Relativa. Rio de Janeiro: 
ABNT, 1998. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8094/83 : Ensaio de Corrosão por Exposição à Névoa Salina. 
Rio de Janeiro: ABNT, 19X3. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8095/83: Ensaio de Corrosão por Exposição à Umidade. 
Rio de Janeiro: ABNT, 1983. 

Lima, A. B. T. Aplicações de Cargas Minerais cm Polímeros. São Paulo: Departamento de Engenharia de Minas 
c de Petróleo, Universidade de Siio Paulo, (Dissertação de Mestrado), 2007. 

Mano, E. B. Polímeros como Materiais de Engenharia. Ed itora Edgard Blüeher Ltda. São Paulo, 1991. 
Mothé Filho, H. F. M., O Resíduo da Indústri a de Mámorc e Granito: Problemas e Soluções. Revista Universidade 

Rural: Série Ciências da Exalas c da Terra, Scropédica, RJ: EDUR, v.24, n" 1-2, p. 12-27, jan-dez., 2005. 
Mothé Filho, H. F. M. , Poli vanov, 11., Barroso E. V & Mothé, C. G. Thcrmal and mechanica l study from granite 

and marblc industry rcject. Thcnnochimica Acta, n. 392-393, p. 47-50, 2002. 
Rabello, M. Aditivaçiio de Polímeros. Editora Artliber. São Paulo , 2000. 
Varella, .1. .1 ., Pcttcr, C. O. & Wotruba H .. Product quality improvement of Brazilian impure marble. Mineral 

Enginccring, v. 19, n. 4. p. 355-363. 2006. 

705 


