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RESUMO
A rocha ornamental esteatito, comercialmente conhecido como pedra sabão, merece muito atenção principalmente na região
de Ouro Preto
Minas Gerais
constituindo um Üllor de desenvolvimento regional que agrega valor aos produtos gerando emprego c renda. A pedra-sabão tem várias forma-; de ser trabalhada. dependendo de cada região, das características locais c
fundamentalmente da qualidade da pedra que é encontrada. A arte está presente nas mãos de moradores da região que transformam um "bloco de pedra" cm uma escultura que chega a vários paí ses.
A mineração mantém uma relação di fiei i com o meio ambiente local. Para se lavrar, transportar, beneficiar e comercializar os
minerais, é preciso influenciar o meio ambiente, às vezes de forma irrevers ível , produzindo-se impacto e geração de resíduos
que constituem um problema sério de disposição além de alctar o meio ambiente. Entretanto, são atividades compatíveis com
o dese nvolvimento social c ambiental sustcnt<ivcl. pois apresentam um benefício sócio- cconômico evidente. O aproveitamento dos recursos minerais dcw estar comprometido com os requisitos do conceito de desenvolvimento sustentável (satisfazer as necessidades do presente sem prejudicar as tüturas gerações). Isto implica, entre outros fatores, no aproveitamento
racional dos recursos naturais cm harmonia com o meio ambiente. A pedra-sabão tem várias aplicações como na arquitctura c
decoração na fl1bricação de chal~lrizcs , balaústrcs, pisos, piscinas, portais, fachadas, rodapés, pias, painéis artísticos c outros.
Mas uma das principais características é a sua capacidade térmica, sendo usada amplamente na fabricação de fomos e lareiras, além dos utensílios domésticos.
Neste trabalho são apresentadas as perdas de matéria prima, comprometimento com o meio ambiente e também algumas medidas possíveis de serem adotadas para melhorar as condições de produção, de protcção ambiental c principalmente, da permanência da atividade como geração de emprego e renda além de ser uma atração turística para a região.
PALAVRAS-CHAVE: rocha ornamental , csteatito. pedra-sabão. Ouro Preto, artesanato.

ABSTRACT
Thc ornamental rock steatite, commcrcially known as soapstonc, descrves much attcntion mainly in the region of Ouro Preto - Minas Gerais
it's a 1~1ctor of regional devclopment that adds value to products gencrating cmployment and incomc.
TI1c soapstone has severa! forms to be proccsscd, depcnding on cach rcgion, the local charactcristics and mainly thc quality ofstone that is ti.Jund. Thc art is prescnt in thc hands ofrcsidents ofthc region to turn a '"block" in a sculpture that rcachcs
many countrics.
Mining has a diflicult relationship with the local cnvironmcnt. TI1e action to carve, transport, receivc and sell the minerais,
can bc influencc thc cnvironmcnt, somctimes irrcvcrsible, rcsulting in impact and generation ofwaste that are a serious problcm
of disposal as well as allcct thc cnvironment. Howcvcr, activities are compatible with social development and environmental developmcnt, sincc thcy have a ele ar socio-economic bcncfit. The exploitation of mineral resources must be committed
to the rcquircments of thc conccpt of sustainable dcvclopmcnt (mecting the nccds of thc present without harming future gencrations). This implies, among othcr t~~etors, the rational use of natural resourccs in harmony with thc cnvironment.
Thc soapstone has severa) applications such as in architccture and decoration in the construction of tountains, stanchions, floors, pools, portais, walls, lootcrs, fonts, art and other paneis. But one of the main features is the thcrmal capacity and is widcly uscd in the manufacture of furnaccs and tlreplaccs, in addition to houschold itcms.
This work presents thc loss ofraw material, commitmcnt to thc environment and some possible measurcs to be taken to improve the conditions of production , environmcntal protection and most of the remaining activity and generation of cmployment
and ineome in addition to bcing a tourist attraction fór thc rcgion.
KEY WORDS: ornamental stone, stcatite. soa pstone, Ouro Preto, crafts.
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1 - INTRODUÇÃO
A rocha ornamental esteatito ou pedra-sabão ocorre em vários municípios como Ouro Prelo, Mariana, Piranga, Catas Altas da Noruega, Itaverava, Diogo de Vasconcelos c Ouro Branco, sendo que cada cidade tem o seu
produto característico dependendo da qualidade da pedra e da criatividade do artesão. A Figura I mostra um
mapa com as principais regiões produtores e seus respectivos focos.

Figura 1: Principais Localidades Produtoras de Artesantato de Pedra-sabão em Mi nas Gerais
A rocha ornamental esteatito/pedra-sabão ocorre numa variedade de ambientes geológicos, e comercialmente está sempre associado a uma série de minerais. O que diferencia o esteatito da pedra sabão é a forma como
é apresentada ao mercado. O esteatito é o nome técnico e a pedra-sabão é o nome comercial. Popularmente e
internacionalmente é chamado pedra-sabão pela própria característica saponácea da rocha. O esteatito ou pedrasabão é produto de reações ativadas por altas temperaturas e pressões. Esta rocha na região de Ouro Preto é composta em grande parte de talco c sua aplicação vai de cosmético até lareira, dependendo da sua formação geológica e também do beneficiamento do mesmo.

2 - MINERAÇÃO DE PEDRA SABÃO
Mineração é um termo que abrange os processos, atividades c indústrias cujo objetivo é a extração de
substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Como atividadc industrial, a mineração é indispensável para a manutenção do nivel de vida e avanço das sociedades modernas em que vivemos. Desde os
metais às cerâmicas, dos combustíveis aos plásticos, equipamentos elétricos e elelTônicos, computadores, cosméticos, passando pelas estradas e outras vias de comunicação e muitos outros produtos c materiais que utilizamos
ou de que desfrutamos todos os dias, todos eles têm origem na ati vidade da mineração.
O mineral talco (muito usado como carb>a mineral), o serpentinito c o esteatito natural podem ocorrem simultaneamente, dependendo da formação geológica. Sendo assim, a região de Ouro Preto apresenta uma ocorrência de talco com serpentinito ou talco com esteatito natural, sendo utilizado em grande parte para manter a tradição de artesãos da região. O mineral talco ocorre associado à pedra-sabão em proporções que chegam a 70%. O talco é um mineral funcional que apresenta aplicações muito exclusivas derivada da textura lamelar e bajxa dureza (a menor na escala de Mohs). A importância da pureza do talco se deve as suas aplicações de consumo humano - lànnacêuticos, cosméticos e alimentícias. As suas principais propriedades que o habilitam para uso industrial são a alta resistência ao choque térmico, leveza, baixo teor de umidade, alto poder de absorção de óleo
e graxa e inércia química. Na indústria cerâmica, o talco é utilizado como fonte de magnésio, controlando a expansão térmica. Outras aplicações: cerâmicas, vidros, agroindústria, borracha, cosméticos, polímero, plásticos,
química, tintas, vernizes, constnação civil.

Pedra-sabão
Rocha metamórfica de baixa dure.al composta essencialmente por talco ao qual podem se agregar magnesita e quartzo de cor verde ou acinzentada, cm geral de tonalidade clara, constituída essencialmente por palhetas
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não orientadas de talco, misturadas com clorita, serpentina, antigorita, enstatita, carbonatos e às vezes, quartzo,
magnesita e pirita. Geralmente ocorre associado a talco-xistos, clorita-xistos c serpcntinitos. A pedro-sabão é derivada principalmente de rochas ígneas ultramáficas, geralmente serpentinizadas, que sofreram forte ação de fluido
com alta pressão de C02 . As rochas de pedra-sabão são untuosas ao tato, dá uma sensação de ser oleosa ou
saponácea, derivando-se daí sua designação de pedra-sabão.
Como características tisicas, a pedra-sabão é praticamente impenetrável. Não é afetada por substâncias alCI:llinas ou ácidas. Uma das notáveis características da pedra-sabão é sua excelente capacidade de resistir a extremos de temperatura desde muito abaixo de zero até acima de cerca 1000°C. A pedra-sabão resiste às exposições
e mudanças de condições atmosféricas durante séculos. Exemplo bem característico do Brasil é a estátua de Cristo Redentor, Corcovado, Rio de Janeiro, a 709 metros de altura e totalmente revestida de cbapas de pedra-sabão.
Foi construída no pcrfodo de 1926 a 1931 c exposta a rigorosas condições atmosféricas, inclusive poluição do ar,
sem ser afetada.

2.1 -Principais usos e aplicações
Os primeiros registras da utili7..ação da pedro-sabão na Europa datam do inicio do século XV. Já naquela época, por sua nobreza e versatilidade, era utilizada para embelezar e decorar palácios, bem como para cozinbar e conservar alimentos. Nos últimos 20 anos, sua utilização tem crescido nos países frios na fabricação de fornos domésticos de aquecimento (lareiras).
Artesanato: Este tipo de rocha é muito utilizado cm escultura e decoração, pela facilidade com que é
trabalhada. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, fez da pedra-sabão o veículo de sua imaginação artística
e por meio dela ornamentou templos e celebrou a religiosidade de seu tempo, esculpindo imagens que hoje são
referência máxima da produção artística no campo da csculntra. A produção artesanal em pedra-sabão na região
de Ouro Preto é bastante diversificada, abrangendo desde pequenos objetos, que cabem no bolso, até grandes monumentos para espaços públicos (Figura 2 a, b).
Fornos e Lareiras: A pedra-sabão, em virtude de suas excelentes propriedades de absorção de calor, retém
quase todo o calor produzido pela fonte de energia (madeira, carvão mineral, carvão vegetal, gás, energia elétrica) e o condU7 rapidamente através do chamado aquecimento de massa térmica. Isto significa que a própria
pedra atua como uma eficiente fonte de calor e não a chama propriamente dita, como acontece com as tradicionais lareiras abertas. Outra caracteristica notável da pedra-sabão é que gera calor radiante, enquanto permanece, em geral, isenta de perigo ao toque. (figura 2 c, d)
Panelas: Como produtos de grande aceitação, têm-se as panelas e bandejas paro frituras, por permitirem o oo7imento de alimentos de fonna especial, principalmente em fogões de lenha (Figura 2 e). As panelas de pedra-sabão podem ser consideradas seguras para a alimentação em função da Liberação de cálcio, magnésio, ferro, manganês em valores expressivos e também em valores inexpressivos temos o alumínio, cádmio e chumbo. Vale considerar que o níquel tem valores expressivos, mas inferiores ao limite considerado seguro segundo Quintaes (2004). As
panelas de pedra-sabão possuem propriedades flsicas características de materiais de boa qualidade, boa durabmdade e resistência mecânica. Elas retêm calor, permanecendo aquecidas por longos períodos. Quintaes (2002 e 2004)
realizou os primeiros estudos científicos com as panelas de pedra-sabão e confirmaram as propriedades benéficas
das panelas, que de fato contribuem para a nutrição humana após o procedimento conhecido como "cura" das panelas. O processo de cura torna as panelas mais resistentes à corrosão. Além disto, o procedimento de cura é importante como controle de qualidade, pois as panelas fabricadas com matéria-prima de qualidade inferior podem quebrar, estalar ou soltar fragmentos durante o processo e poderão ser descattadas antes de serem comercializadas.

(

(a) !>:lboneteirn

(b) CriMo

(c) Fomo

(d) Ulreirn

(e) panela

Figura 2- Peças cm pedra sabão

2.2 -Pedra-sabão na região de Santa Rita de Ouro Preto
A pedra-sabão das jazidas localizadas em Santa Rita de Ouro Preto são consideradas de alta pureza, sendo
compostas predominantemente por talco. A plasticidade do material, re11ctida na baixa dureza, característica marcante destas rochas, se deve especialmente à composição mineralógica apresentada. Essa característica
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permite que a rocha seja facilmente riscada, inclusive com a unha, garantindo seu emprego tanto na f(Jrma artesanal como industrial.
No distrito de Santa Rita de Ouro Preto ocorre a extração de pedra-sabão para artesanato c também em blocos para exportação ou em pequena parte para o mercado interno. Os blocos são beneficiados cm escala industrial
em forma de chapas, para uso como revestimento em lareiras. Uma parte dos blocos menores ou comumente chamados de " pontas" é comercializada na própria região para produtores de panelas (artesanal ou industrial), artesanatos cm geral, rcfratários e também pata moagem na produção do talco cinza. Em alguns casos as empresas que
retiram os blocos utilizam destas "pontas" para produzirem peças menores como os tijolos rcfratários que constituem as lareiras. Da produção local são feitos, principalmente, produtos artesanais, tais como tabuleiros de xadrez, fontes, estátuas, consoles, pias, entre outros. Essa produção artesanal garante o sustento de grande parte da
população de Santa Rita de Ouro Preto. Uma parte da matéria prima da atividadc artesanal vem dos blocos descartados da atividade industrial.
A lavra de blocos para fins industrial cresceu rapidamente na região de Santa Rita de Ouro Preto. Em
certo ponto acabou por prejudicar a atividade artesanal por priorizar a produção de blocos c só oferecer ao artesanato local o que é considerado como rejeito da lavra. A pedra-sabão ocorre na região associada ao talco. nas mesmas formações rochosas, em jazidas que apresentam formas de corpos globulares. Os corpos ocorrem envoltos
por material rochoso de textura mais fina e por aglomerados minerais, tais como serpentina, sul fetos, carbonatos c outros. Esses minerais às vezes ocorrem na forma de veios na pedra-sabão, o que inviabiliza a sua lavra em
forma de blocos, não tendo valor comercial, considerado como "rejeito" c sendo então utilizados para as atividades
artesanais. Este "rejeito" de bloco é justamente o talco, visto que o mineral talco ocorre erraticamcntc e onde ocorre, tem-se uma zona de fraqueza que danifica o bloco e gera as "pontas·· ou material muito fragment ado.
O manuseio da rocha gera poeira, o que causa vários tipos de doenças pulmonares c irritações cutâneas.
já que a utilização dos Equipamentos de Protcção Individual (EPis), tanto nas oficinas quanto nas frentes de extração, é quase inexistente. Segundo Bezerra (2003), a exposição ocupacional cumulativa à poeira de talco e pedrasabão pode levar ao desenvolvimento da talcosc, que é um tipo de pneumoconiosc decorrente da inalação c
conseqüente deposição de partículas respiráveis de talco nos alvéolos pulmonares. A doença, caracterizada pela
fibrose pulmonar progressiva, é irreversível e sem possibilidade de tratamento eficaz, podendo manifestar-se vários anos após o início da exposição, mesmo que esta cesse antes do diagnóstico da talcosc. Todavia, pode ser
prevenida por meio de medidas eficazes de controle ambiental. A gravidade do problema c suas repercussões sobre a saúde e a qualidade de vida dos artesãos cm pedra-sabão, muitos deles, ainda crianças. exigem a adoção
de medidas de proteção c de atenção à saúde desses trabalhadores.

2.3- Problemas identificados e propostas preliminares

É possível apresentar algumas medidas para melhorar as condições de produção, de protcção ambiental c, principalmente, da permanência da atividadc como geração de emprego e renda e, numa segunda instância. de atração turística para a região.
Mercado e matéria-prima para artesanato: Sem mercado, sem qualidade c sem inovação, os núcleos produtores estarão destinados a possuir apenas uma economia marginal, de baixa renda c com cmi~:.'Tação cada vez
maior da zona rural para as cidades maiores da região.
Há uma redução gradativa de fontes de boa matéria-prima para o artesanato na região. Não que se estime
um esgotamento das minas, mas devido à recente presença de grandes empresas, inclusive internacionais, com
toco na explotação e venda de blocos ou chapas para a indústria internacional de lareiras. Tendo recursos financeiros de grande porte, estas empresas vêm comprando as jazidas c as exploram de maneira mais mecanizada, não
aproveitando materiais que seriam úteis para os artesãos.
Uma abertura para que os artesãos passem a ter mais facilidade na obtenção da matéria-prima depende fl.mdamentalmcnte de negociação com os titulares das jazidas. Altcmativas para isso incluem: (a) decretar como
"reserva garimpeira" parte das jazidas, como ocorre cm outras áreas de cxtração mineral, ou (b) solicitar matériaprima para uso dos artesãos como medida compensatória para a atividadc cxtrativa local.
Transferência de conhecimento: A transferência de conhecimento cm atividadcs tão fortemente caracterizadas pela atividade humana e com tão alto conteúdo de conceitos de beleza c arte, não se làz de forma simples. É necessária habilidade natural, que pode ser exercitada e aprimorada. Precisa-se estar no contexto apropriado, onde além da matéria-prima e ferramentas adequadas, haja a oportunidade de ver. conviver, discutir,
errar, aprender com outras pessoas, já que cada um tem habilidades c experiências distintas.
Em 2006 foi divulgado na mídia o artigo "Trabalho Infantil na Região de Ouro Preto" (Observatório Social.
2006). Esta reportagem gerou diversos desdobramentos que culminaram no embargo do direito mincrário da cmpresa responsável pela lavra de pedra sabão no sub-distrito conhecido como Bandeiras, cm Santa Rita de Ouro
Preto. A reportagem principal desta edição revelava como atuavam as empresas mincradoras c beneficiadoras
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de talco. Mostra foto de crianças cm jazidas irregulares e como este trabalho entra na cadeia produtiva de
grandes empresas do ramo. A consequência cm Santa Rita de Ouro Preto foi a diminuição drástica de emprego.
A consequência nas empresas citadas na reportagem foi a perda de grandes clientes, principalmente do exterior,
pois não aceitam na sua cadeia produtiva o emprego de crianças. As empresas alegam que não tem criança na operação, até pelo motivo da robustez que exige para trabalhar com a pedra sabão no âmbito empresarial , que é muito
diferente do artesanato. Os processos decorrentes desta denúncia ainda estão em andamento na justiça. O sistema
de regularização das áreas produtoras é moroso, pois se trata de espólios, com os herdeiros não possuindo escrituras ou averbações de reserva legal, dificultando os trâmites legais.
Para evitar a má formação dos jovens e manter viva a chama do artesanato local, é necessário um projeto de
escola que permita esta transmissão de conhecimento. Com isto, é possível formarem-se bons cidadãos e manter o futuro do artesanato cm pedra-sabão ativo.
Design c Criatividade: Encontra-se na região uma exposição de peças mais complexas, com design moderno, enquanto que cm outros mercados públicos os produtos são mais populares. Registre-se que esta é uma
visão pessoal, a ser referendada ou não por especialistas cm arte. As peças mais sofisticadas, apesar de terem certamente um mercado local menor, têm uma agregação maior de valor e poderão ser comercializadas em outras regiões do país c do exterior.
Inovações cm dcsign, mas sempre preservando as características artesanais, são passíveis de serem introduzidas com o treinamento dos artcs<ios .
Impactos sobre o meio ambiente e suporte tecnológico: É vital que os processos de pesquisa e de educação
comunitária, não só minimi zem a produção de pó c restos de pedras, como procurem dar um tratamento adequado aos resíduos. inclusive como matéria-prima para outros processos industriais. A pedra-sabão e seus resíduos são usados intensamente na indústria de cerâmica, têxtil , farmacêutica, inseticidas. cosméticos, sabões, tintas,
papéis c rcfratários.
Fazer depósitos de resíduos , como se usa na mineração convencional, pode ser uma solução a ser perseguida. Nos locais onde há uma maior concentração de pequenas empresas produtoras de artesanato, uma alocação de recursos financeiros da área governamental de saneamento e/ou de proteçào ao meio ambiente poderá viabilizar a construção destes depósitos de rejcitos. Ou seja, somente com uma forte inte ração entre os
empresários, os poderes municipais c especializados c o aporte de recursos públicos estas duas soluções serão possíveis.
lntcração entre os atores regionais: Levando cm conta a dispersão geográfica, a qualidade das rodovias e
a dedicação dos empresários a quase todas as tarefas de suas pequenas empresas, resta muito pouco tempo para
tratar de assuntos extra-empresa.
A confiança mútua c o trabalho cm conjunto, exigem o '"olho-no-olho", a proximidade e os interesses comuns. Até porque, mesmo l~tbricando produtos diferentes. todos dependem da mesma matéria-prima, dos mesmos fornecedores, dos mesmos t..:cnicos de manutenção, dos mesmos "atravessadores", entre outros.
Informalidade das empresas c o fisco: Um Ü1tor que não pode ser esquecido, em momento algum, é que
estes micro- empresários pagam salários c criam empregos permanentes numa região muito pobre. Muitos deles
são pessoas muito simples, sem instrução, cqui valentes a trabalhadores rurais. Talvez até em condições piores
do que os trabalhadores rurais, pois não dispõem de benefícios tais como direito ao afastamento por doença ou futura aposentadoria.
Estando dispersos na zona rural , os micro-empresários sofrem menos ação do fisco, mas ainda assim
este é um problema a ser mais bem avaliado. Multas c interdições dificilmente ajudam na solução do problema
c ainda fecham postos de trabalho.
2.4 - Artesanato
Através de visitas cm conjunto com o Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) na região foi sclccionado uma oficina para a avaliação dos equipamentos de produção existentes c feitas as medidas necessárias para a
construção de um torno. Nesse estudo, constatou-se que um bloco de 20 kg de pedra-sabão transforma-se, no final do processo, cm uma panela com o peso aproximado de 2 kg. Assim, existe um aproveitamento de aproximadamente I 0% do bloco original. Se for considerado que este bloco sofre um primeiro trabalho de arredondamento
ou "desgaiamento", antes de ser colocado no torno, o aproveitamento é ainda menor. Para a confecção de uma pequena peça, como uma xícara, que precisa de muito torneamento c retirada do miolo, o aproveitamento é de apenas 6'% (Figura. 3).
Como o diagnóstico da ati v idade artesanal de pedra-sabão idcnti ficou o consumo de aproximadamente 600 t/mês de matéria-prima nas oficinas pesquisadas, calcula-se que há uma perda aproximada de 540 t/
mês. que são dispostos cm vertentes e cursos de água, contribuindo para o assoreamento dos canais de drenagem (Figura 4).
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Figura 3 - Bloco transformado em xicara

Figura 4 -

Disposiç~o

inadequada dos rejeitos

Em um trabalho de campo foi feito alguns levantamentos de perdas. Foram uti lizados lTês blocos que geraram
produtos diferentes. Seguem as etapas:
• Pesagem do bloco original de pedra sabão. (Figura 5)
• Desbastagem ("desgaiamento") para retirar as impurezas e dar uma conformação mais apropriada para o torno nístico. (F igura 6)
• Pesagem da perda após desbastar. (Figura 7)
• Lixamento com policorte visando uma supcrflcie lisa para proceder o acoplamento da mesma no tomo. (Figura 8)
• Fabricação da massa plástica com o próprio " pó de pedra" juntamente com resina para ser colocada na superflcic a ser afixada um parafuso que irá ser preso no tomo. (Figuras 9 c IO)
• Fixação do bloco no torno
• Torneamento de acordo com a experiência do artesão visando um maior aproveitamento do bloco. As figuras
mostram o processo c o resultado fi nal de cada bloco (Figuras l i a 16)
Na tabela l é mostrado o resultado de cada etapa e seus respectivos pesos visando assim informar as perdas
em cada momento do processo.

Figura 5 - Início do processo.

(a) Bloco I

Figura 6

Desbastagem do bloco.

(b) Bloco 2

(c) Bloco 3

Figura 7 - Pesagem dos blocos já desbastados.

Figura 8 - Lixamento
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Figura 9 - Produção da massa plástica

Figura lO - Fixação
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Figuras 11 c 12 - Processo e resultado final do bloco OI

Figuras 13 e 14 - Processo e resultado final do bloc.o 02

Figuras 15 e 16 - Processo e resultado final do bloco 03
Tabela 1 - Perdas com o processo produtivo do artesanato
Bloco

Ped r a Bruta
Medidas

Peso
inicial

Após
desbaste

Apó lixar
Medidas

Após
Lixar

Produto
final

Perda
total

Perda
tota l o/o

Produto gerado

01

40x 15xl3

9,500

5,000

20,5xl2x11,5

3.400

1,000

8,500

89.5

2 porta jóias c I
castiçal

02

34x 18x.ll,5

10,200

4,700

23x l2xl0

3,900

1,500

8,700

85,3

Porta copo,
cinzeiro, incensário

03

33xl7x I 1.5

11 ,500

6,300

23xll,5x9,5

4,000

1,000

10,500

91,3

Jarra, cinzeiro

Peso Total

3 1,200

15,700

11,300

3,500

27,700

88,8

Considerações:
• Medida em centímetros
* Peso em quilos

Fica nítido que a perda é expressiva c vai depender muito do que o artesão deseja produzir. É preciso que tenha uma conscientizaçào do artesão para com o melhor aproveitamento na produção das peças. Vale salientar
que a perda no desbaste é nccessãria para adequar ao torno e aos produtos a serem gerados, mas a perda entre
o desbaste e o produto final é o problema. O material gerado como sobra é o pó, o que impossibi lita de um uso
imediato. Eles utilizam uma pequena parte para fazer a massa plástica c prender a peça a ser trabalhada no torno. Atualmente eles vendem este pó para empresas que moem talco na região, mas como o artesão não consegue
separar a qualidade do material utilizado ele tem um preço muito inferior. Para ser avaliado corretamente, teria
que ter um depósjto adequado deste material, separando-os e classificando-os como "talco primeira, segunda e
terceira". Esta classificação é proveniente da cor do material que é obtida pelas impurezas do mesmo. Outra dificuldade quanto a vender o pó é que ele geralmente fica sujo ou contaminado, além da umidade.

3 - CONCLUSÃO
A pedra-sabão, também conhecida como esteatito, é uma rocha resistente, de grande plasticidade, beleza e multiplicidade de usos. Sua resistência e sua dureza podem ser comparadas às do mármore, com a vantagem de ser
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também refratária, suportando temperaturas elevadas. Tais características fazem dela o material perfeito para uso
tanto em áreas externas como em ambientes internos.
A lavra de pedra-sabão para artesanato tem uma grande importância social e econômica para a região. Um
diagnóstico mais detalhado do setor contribui para maior conhecimento de suas particularidades c facilita a adoção de medidas técnicas eficazes para a solução dos problemas existentes c para adoção de politicas públicas.
É importante a busca pelo reconhecimento do público cm geral da importância na formação de um Arranjo
Produtivo Local ou uma associação, que será uma forma de cooperação entre os artesãos e empresários, de aprendizado e retomo financeiro mútuo. Além do retomo como a formação de emprego, valorização dos produtos e reconhecimento da arte.
O objetivo do trabalho é divulgar uma produção focada em valores da arte c da cultura de uma sociedade,
para que outras instituições possam enxergar nos produtos de pedra-sabão uma forma de apresentação do pais
como fonte de criação artística, que tem alto conhecimento c habilidade de trabalho, além de alertar para os riscos de saúde ocupacional e formas inadequadas para cuidar do meio ambiente.
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