
XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

ROCHAS ORNAMENTAIS: MERCADO, DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 

 
GONÇALVES, F.O.1, EL HAJJ, T.M.2 

 
1Universidade Federal de Alfenas – Campus Poços de Caldas. e-mail 

felipe_nets@hotmail.com  

2 Universidade Federal de Alfenas – Campus Poços de Caldas. e-mail 
thammiris.hajj@unifal-mg.edu.br  

 
 
RESUMO 
 
Este trabalho visou analisar a situação econômica das rochas ornamentais no Brasil 
e no mundo e, também, conscientizar o leitor quanto à presença natural do gás 
radônio nesses produtos, aos seus efeitos à saúde humana e às legislações 
existentes. Sabe-se que o setor de rochas ornamentais detém uma pequena parcela 
das transições realizadas no setor de mineração se comparado aos minerais 
metálicos. No entanto, diferente de outros minérios, a participação das rochas 
ornamentais no mercado apresenta tendência de aumento, apesar da recente crise 
econômica. Os players que se destacam nesse mercado são os Estados Unidos e a 
China. Ambos figuram como principais importadores, exportadores e produtores. 
Países como Brasil, Índia e Turquia aumentaram suas produções e exportações no 
decorrer dos últimos anos e, consequentemente, a relevância deles nesse mercado. 
No entanto, para aumentar a competitividade, os países devem se atentar para os 
níveis de radônio nos seus produtos. A razão para esse fato é que países da 
América do Norte e da Europa, importadores de rochas ornamentais, possuem 
legislação para controlar os níveis de radioatividade natural em rochas como o 
granito. Neste trabalho fez-se uma análise comparativa das legislações quanto aos 
níveis de exposição ao radônio, bem como uma análise econômica do setor. Outro 
ponto abordado foi com relação ao branding, uma técnica para auxiliar a agregar 
valor nas rochas ornamentais. Em suma, abordou-se a situação econômica do setor 
das rochas ornamentais, as legislações quanto à presença de radônio e a técnica de 
branding para agregar valor às rochas ornamentais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rochas ornamentais. Radônio. Economia Mineral. Mercado 
de rochas ornamentais. Branding. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aimed to analyze the situation of the ornamental rocks in Brazil and in the 
world. Moreover, it has as an objective to provide a better understanding regards the 
presence of Radon in these products, its effects to the human health, and the 
existent legislations. It is known that ornamental rocks sector holds a minor amount 
of transactions in comparison with ferrous ores. However, in contrast with other 
minerals market, ornamental rocks present a rising trend despite the financial crisis. 
In current days, the most important players in this type of business are United States 
and China. Both nations appear as the main importers, exporters and producers. 
Nations such as Brazil, India and Turkey have increased their production and 
exportation along the last years and therefore increasing their relevance in this 
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business. In order to improve their capacity of exportation countries will have to be 
aware about new factors like Radon levels in their products. The reason for that is in 
the last few years many countries in Europe and North America that are importers of 
ornamental rocks have legislation to control levels of natural radioactivity in rocks 
such as granite. In this paper, it was elaborated a comparison between the 
legislations in different countries and it was also made an economic analysis 
according to existents economic reports of the ornamental rocks industry. In addition, 
an interesting point approached was related to the Branding which is a technique to 
help increase the value of ornamental stones in the market. In brief, it was 
approached in this paper the economic situation of ornamental rocks sector, 
legislations regards the presence of Radon and also the Branding technique to 
increase the value of ornamental rocks.  
 
KEYWORDS:  Ornamental rocks. Radon. Mineral economy. Granite trade. Branding.  
 
1. INTRODUÇÃO 

O setor de rochas ornamentais, se comparado com outros ramos da mineração, 
como os de minerais metálicos, possui uma pequena parcela do volume de 
negócios e dinheiro movimentado. Contudo, é um setor que, diferentemente das 
commodities, como o ferro, apresenta uma tendência crescente mesmo com a 
última crise econômica (MONTANI, 2015a). O mercado de rochas ornamentais em 
2012 gerou uma movimentação de dinheiro acima de 70 bilhões (MONTANI, 2015a) 
, tendo como principais players os Estados Unidos e China. Aliás, os Estados 
Unidos e China apresentam papel principal nesse setor. O primeiro é o país que 
mais importa produtos com acabamento (polido e serrado), que é o material com 
maior valor agregado (MONTANI, 2015a) . Já a China é a nação que mais importa 
rocha bruta (em blocos), que mais exporta  e também que mais produz segundo 
CARVALHO et al.(2015) . 

Além da importância econômica das rochas ornamentais, é importante atentar aos 
aspectos relacionados à saúde. Geralmente nesse tipo de empreendimento, quando 
se trata de segurança e bem-estar, o foco da segurança do trabalho é apenas nos 
riscos relacionados aos equipamentos e na poeira gerada. No entanto, há outra 
questão que representa um grande risco à saúde humana, o nível de concentração 
de radônio nas rochas.De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (EPA), o radônio é um gás incolor, inodoro e insípido que pode 
estar presente em todos os tipos de rochas, em concentração variável (KISTEMAN 
e CHIODI, 2015) , podendo ser muito baixa ou elevada o suficiente para gerar 
problemas à saúde, como o câncer de pulmão. Ainda segundo a EPA, o radônio, 
depois do cigarro, é o segundo maior responsável pelo desenvolvimento de câncer 
de pulmão. Alguns países já possuem legislação que estabelece níveis de 
concentração são aceitáveis para que se tenha segurança, no entanto, países como 
o Brasil ainda não possuem legislação ou valores que garantam segurança para a 
população. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Objetivando-se medir radônio nas amostras comercializadas como sendo granitos, 
primeiramente, preparou-se as amostras de modo que tivessem dimensões de 
0,0260m². Feito isso, o próximo passo foi a vedação de uma das faces da amostra 
da rocha utilizando-se uma folha de plástico e fita adesiva. Ainda na amostra 
vedada, em uma das extremidades fez-se furos com uma agulha, os quais tem a 
função de permitir o fluxo de ar atmosférico através da superfície da amostra. 
Enquanto isso, na extremidade oposta, foi feita uma abertura que permitisse a 
colocação de um pequeno cano de plástico. Vale destacar que, nas bordas desse 
cano de plástico, colocou-se cola de modo a fazer com que todo ar atmosférico 
fluindo na amostra passasse apenas dentro do cano. Todo esse conjunto montado 
está ilustrado no Apêndice 1. Após a preparação da amostra, conectou-se o cano de 
plástico ao equipamento que realizou a medição de gás radônio nas amostras. 
Nesse presente trabalho, utilizou-se o RadonMapper da TECNAVIA (Apêndice 2). A 
unidade de medida desse aparelho é Becquerel por metro cúbico (Bq/m³). Todo o 
conjunto montado (amostra preparada mais aparelho) está representado no 
Apêndice 3. 
 
Logo na metade do tubo que liga a amostra ao RadonMapper, é possível notar a 
presença de um componente circular. Essa peça tem o intuito de filtrar a poeira 
presente nas amostras para que evite danos ao equipamento. No Apêndice 3, 
observa-se a presença de um equipamento na cor vermelha. Esse componente é a 
bomba, a qual força a passagem de ar pela amostra. Além disso, há um medidor de 
fluxo o qual mede a velocidade de passagem do ar pela amostra e 
consequentemente pelo RadonMapper. Para todas as amostras a bomba estava 
regulada para operar em 0,25 l/min (litros por minuto). 
 
Ainda no Apêndice 3, há também a foto de três RadonMapper os quais possuem 
objetivos diferentes no experimento. O indicado com o número 1 visa realizar a 
primeira medição de radônio referente à amostra. O RadonMapper indicado pelo 
número 2 realiza a medição do mesmo ar que circula o RadonMapper 1, nota-se 
que há um tubo (indicado pela letra “a”) ligando o RadonMapper 1 ao 2. A função do 
número 2 é confirmar o valor encontrado em 1. Por fim, há um terceiro 
RadonMapper, indicado pelo número 3. Esse tem o intuito de realizar a medição de 
gás radônio no ar atmosférico presente no ambiente e que não circulou pela 
amostra. A razão disso é permitir a comparação do ar ambiente com o ar da 
amostra para que se possa ter uma análise dos valores mais completa. Esses 
dados coletados são todos enviados para um computador através da conexão Wi-Fi 
do RadonMapper com o computador.  
 
No que se diz respeito à análise econômica e também a identificação dos níveis de 
radônio permitido pelas legislações em diferentes países, foi feita uma pesquisa 
sobre esses dados. Deu-se preferência para informações provenientes de órgãos 
governamentais, artigos científicos e empresas de consultoria renomadas para a 
obtenção de tais informações. No caso do mercado brasileiro Brasil, foi feita uma 
sugestão com o intuito de melhor o marketing das rochas brasileiras. Na análise dos 
diferentes níveis de radônio permitidos em diferentes países, foi feito um 
comparativo entre as legislações e também com o que é recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Primeiramente nesta seção foi discutida a regulamentação quanto aos níveis de 
radônio estabelecidos em diversos países. Nos Estados Unidos e em vários países 
da Europa já há leis que visam controlar a concentração de radônio em residências. 
Quando se comparam as legislações dos Estados Unidos com as existentes na 
Europa, nota-se que há uma maior dedicação ao assunto na Europa.  
 
As razões para tal fato são que na Europa em vários países existem dois níveis para 
a concentração de radônio. Um desses níveis é o nível aconselhável (Advisory 
Level) e o outro é o limite obrigatório (Enforced Level). Esses níveis dão uma 
margem para que a população possa se orientar melhor, pois se sabe que não se 
deve ultrapassar o limite obrigatório e que para melhores condições é interessante 
seguir o nível aconselhável. Outro ponto positivo na legislação europeia é no que se 
diz respeito às leis aplicadas para residências construídas após a aplicação da lei 
de limite de concentração de radônio e para aquelas construídas antes da 
implantação da lei. Isso é importante, pois casas mais antigas tendem a serem 
menos ventiladas, devido ao seu design, o que faz com que a concentração de gás 
radônio seja maior.  
 
Em alguns países europeus há maior preocupação dos governos em relação ao 
radônio, com como a Irlanda, Noruega, Suíça e Alemanha, que fornecem ajuda 
financeira ou fiscal para que os donos das residências possam adequar suas casas 
para que a concentração de radônio seja reduzida. Em contrapartida, nos Estados 
Unidos não há tal benefício, sendo responsabilidade dos donos das residências 
arcarem com os custos de reformas. O Brasil se mostra mais atrasado que a 
maioria dos países da Europa e Estados Unidos, pois não há nenhuma lei que 
estabelece esses limites para o gás radônio. Tal falta de atenção pode significar um 
gasto maior com saúde, já que, como visto anteriormente, o radônio nos EUA é a 
segunda maior causa de câncer de pulmão naquele país, e pode-se assumir que no 
Brasil a situação seja a mesma. 
 
O próximo aspecto a ser abordado nessa seção é quanto ao mercado de rochas 
ornamentais no mundo. Os Estados Unidos apesar de ser o país que mais 
movimenta dinheiro no mercado de rochas ornamentais não aparecem entre as 
nações que mais produzem rochas ornamentais. Portanto, isso nos leva a entender 
que o país importa muito mais do que produz   segundo CARVALHO et al.(2015)  e 
(MONTANI, 2015a). É interessante observar que a China desde 2009 se apresenta 
como a maior exportadora. Porém, a sua parcela de contribuição nas exportações 
mundiais diminuiu 5,9% de 2009 para 2013 de acordo com CARVALHO et al.(2015) 
. No entanto, apesar do declínio, a China ainda apresenta grande vantagem para o 
segundo colocado, um dos possíveis motivos para isso talvez sejam os preços 
praticados devido a menores custos de produção (MONTANI, 2015a) .  
 
Um aspecto que vale a pena notar: os Estados Unidos importam grande parte do 
que é produzido no setor de rochas ornamentais no mundo, mas, ainda assim, 
importam uma parcela bem menor que a China. No entanto, os Estados Unidos 
aparecem com uma diferença muito grande na movimentação financeira no setor, 
se comparado com a China, que é o segundo colocado, o que não seria o esperado 
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(MONTANI, 2015a). A justificativa para esse fato é que os Estados Unidos importam 
um volume muito maior de rochas processadas que a China. Tal material possui um 
preço mais elevado se comparado às rochas sem nenhum tipo de acabamento 
como o polimento. Essa informação indica, então, os Estados Unidos como sendo 
um importante mercado consumidor (MONTANI, 2015a). Outro aspecto a ser 
discutido nessa seção é a situação do Brasil no mercado mundial de rochas 
ornamentais. O país atua mais como exportador do que importador. Tal fato faz com 
que a balança comercial brasileira para o setor fique positiva (MONTANI, 2015a)  
(KISTEMAN e CHIODI, 2015) . 
 
Outro aspecto interessante a ser observado é quanto às arrecadações brasileiras 
com a comercialização de rochas ornamentais. De acordo com estimativas do 
banco mundial do ano de 2013 para o ano de 2014 a arrecadação cresceu em 
apenas 0,1% e de 2014 para 2015 a arrecadação diminui em 2,2%. Além disso, o 
que se observa é que desde 1988 até o ano de 2015 essas quedas de arrecadação 
de um ano para outro ocorreram apenas 4 vezes (MONTANI, 2015b). O último 
aspecto a ser abordado nessa seção foi referente aos dados de concentração de 
radônio obtidos para algumas amostras de rochas as quais são comercializadas 
como granito. O intuito dessas análises foi verificar a concentração desse gás nas 
amostras e a partir disso entender se a não existência de legislações para radônio 
no Brasil pode de certo modo permitir que a população esteja em risco. A seguir 
estão as Tabelas 1, 2 e 3  com as concentrações das amostras. 
 
Tabela 1. Concentrações de radônio para a amostra de granito "Vermelho Jacarandá". 

 
 
Na amostra de granito com nome comercial “Vermelho Jacarandá” a qual é 
proveniente da cidade de Santa Rita de Caldas - MG, é possível notar que a 
concentração de radônio atinge valores máximo de 7.583 Bq/m3, enquanto que o os 
valores mínimos detectados pelo aparelho foram de 1.443 Bq/m3. Fazendo-se um 
comparativo com o que é permitido pela OMS (100-300 Bq/m3), nota-se que os 
valores dessa amostra estão muito acima. Comparando com a Alemanha, o país 
que permite o maior nível de radônio em residências na Europa, 1.000 Bq/m3, essa 
amostra de granito ainda apresenta valores bem maiores, principalmente se 
considerar o valor máximo encontrado que foi de 7.973 Bq/m3.  Vale ressaltar que a 
comparação com os níveis estabelecidos pela OMS e pela Alemanha não pode ser 
direta. A razão para isso é que a legislação da OMS e da Alemanha é feita com 
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base no ambiente, como por exemplo em uma residência, já a análise da amostra 
de granito Vermelho Jacarandá é feita apenas com base na área superficial da 
amostra (0,0260m²). No entanto, apesar de a comparação não poder ser direta, o 
valor de radônio nessa amostra é elevado. Ainda na tabela é possível observar a 
concentração específica de radônio na amostra, o qual é dado em Becquerel por 
hora metro quadrado (Bq/(h*m²)). Tal valor indica o quanto de radônio acumula em 
uma área num período de tempo. Para essa amostra, a concentração específica 
igual a 1199 Bq/(h*m²), indica que, num metro quadrado, em um período de uma 
hora com o ambiente fechado, a quantidade de radônio será igual a 1.199 Bq. Isso 
mostra que a quantidade de radônio exalada por tal amostra é muito alta. 
 
Tabela 2. Concentrações de radônio para a amostra de granito "Cinza Novo Mundo". 

 
 
Para a amostra de granito “Cinza Novo Mundo” a qual foi obtida na cidade de 
Cachoeiro do Itapemirim - ES, obteve-se os maiores níveis de radônio entre todas 
as amostras analisadas. Nessa rocha detectou-se um nível máximo de radônio igual 
a 19.436 Bq/m3 e o nível mínimo de 4.619 Bq/m3. Tais valores são extremamente 
maiores do que qualquer um permitido nas diferentes legislações no mundo. 
Novamente, é importante destacar que a comparação com as legislações vigentes 
não pode ser direta, entretanto os níveis de radônio são elevados. Na amostra 
“Cinza Novo Mundo”, a concentração específica de 2.995 Bq/(h*m²). Esse valor 
indica que a concentração de radônio em um metro quadrado, no período de uma 
hora em um ambiente fechado, será de 2.995 Bq. Do mesmo modo que a amostra 
anterior, esta também libera uma quantidade de radônio nociva à saúde humana. 
 
Tabela 3. Concentrações de radônio para a amostra de granito "Verde Pavão". 
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Na Tabela 3 pode-se observar os valores para a concentração de radônio na 
amostra de granito “Verde Pavão”, a qual é proveniente da cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim - ES. Esta amostra, como mostra a Tabela 3, nota-se que os valores 
obtidos estão dentro do que é permitido pela OMS. A comparação feita com o nível 
permitido pela OMS, ainda que indireta, sugere que a amostra de granito “Verde 
Pavão” não libera uma quantidade de radônio que possa ser nociva à saúde 
humana. Contudo, análises em ambientes, como em residências, devem ser feitas 
para que se tenha uma comparação direta com a legislação. Nessa amostra de 
granito, a concentração específica de radônio é de 21 Bq/(h*m²), um valor próximo 
da amostra de granito “Verde Ubatuba” e, portanto, não sendo uma concentração 
que poderá representar problemas à saúde humana. 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Em suma, pode-se concluir que, devido às altas concentrações do gás radônio 
medidas nas amostras de granito, e comparando-as com as legislações de países 
europeus, dos Estados Unidos e também com os limites permitidos pela OMS, o 
Brasil necessita de uma legislação para controlar os níveis de radônio em 
residências. A não atenção para tal assunto pode significar colocar a população em 
situação de risco de saúde. Quanto à situação econômica do mercado de rochas 
ornamentais, faz-se necessária a utilização de um trabalho de marketing para que 
as rochas ornamentais brasileiras sejam mais valorizadas no mercado mundial. 
Quanto à ligação entre as concentrações de radônio nos granitos e o mercado de 
rochas ornamentais, se faz necessário o estudo de possíveis tratamentos nessas 
rochas de modo a diminuir a liberação de gás radônio, tendo em vista que 
futuramente os países europeus e os Estados Unidos poderão barrar as 
importações de alguns tipos dessas rochas em razão da exalação elevada de gás 
radônio proveniente das mesmas. Tal fato poderá afetar consideravelmente o Brasil, 
visto que o mercado de rochas ornamentais do Brasil é voltado para a exportação 
de seus produtos e o principal destino destas rochas é os Estados Unidos. 
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7. APÊNDICES 
 
Apêndice 1 – Amostra de granito preparada para o ensaio. 
 

 
 
Apêndice 2 – Equipamento utilizado para a medição nas amostras, RadonMapper - 
TECNAVIA 
 

 
 
Apêndice 3 -  Configuração de equipamentos e amostra prontos para o ensaio. 
 

 


