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RESUMO 
 

Os aspectos estruturais das rochas muitas vezes limitam ou condicionam as etapas 
industriais de beneficiamento deste bem mineral para fins ornamentais.  Fatores 
como mineralogia, textura e estrutura podem influir na qualidade final da superfície 
polida. Além deste aspecto, os equipamentos atualmente utilizados pela indústria 
apresentam limitações no que tange as variáveis operacionais, principalmente 
relacionados com a velocidade tangencial de corte. O CETEM desenvolveu um 
simulador de polimento (S-PRO) que permite um estudo mais abrangente dos 
fenômenos que ocorrem na interação da rocha, do abrasivo e da máquina de polir. 
Dentre as rochas utilizadas para fins ornamentais, os mármores tem um 
processamento industrial distinto quando comparados com as rochas silicáticas 
(granitos lato sensu). O presente trabalho busca propor uma metodologia de ensaio 
utilizando o S-PRO com vista a identificar as melhores condições operacionais no 
polimento de uma rocha ornamental de composição carbonática que apresenta uma 
resposta fortemente anisotrópica ao processo de polimento, levando em 
consideração as propriedades do tribossistema. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Tribologia; Polimento; Mármore. 

 
ABSTRACT 

 
The stones’ structural aspects are oftentimes responsible to limitate the industry 
stages of the dimension stone processing plant. Rock properties, as mineralogy, 
texture and structure influence the final quality of polished surface. Furthermore, the 
equipments currently used by industry have limited operational conditions, mainly 
related to cutting velocity. The CETEM  developed a polishing simulator (S-PRO),  
that enable a comprehensive study of the phenomena present in the interaction 
between stone, abrasive and polishing machine. Among the dimension stones, the 
industrial processing of marbles are distinct from the silicate rocks’ (granite) process. 
The present work intend to propound an experiment methodology using the S-PRO, 
in order to identify the better operational conditions for the polishing of an anisotropic 
carbonatic stone, considering the tribosystem properties. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O setor de rochas ornamentais tem grande importância para a economia mundial. 
Desde o século passado apresentou um crescimento na produção mundial estimado 
em 6% ao ano (Neves 2010). Em 1926 a produção mundial foi de 1,8 milhão de 
toneladas e alcançou 140 milhões de toneladas em 2015. O Brasil está entre os 
maiores produtores de rochas ornamentais, ocupando o 4° lugar com 5,9% da 
produção mundial em 2015 (Montani, 2016). As reservas recuperáveis de rocha 
ornamental no Brasil são estimadas da ordem de 6 bilhões de m³, correspondendo a 
30% das reservas medidas (DNPM, 2016) e em 2016 produção total no país foi de 
9,3 milhões de toneladas (ABIROCHAS, 2017). O País também está entre os 
principais exportadores do setor, responsável por 4,3% das exportações em 2015, o 
equivalente a cerca de 2,3 milhões de toneladas (Montani, Op. Cit.). 

 

Dentre as rochas ornamentais exportadas estão incluídas os blocos e chapas brutos 
de rochas carbonáticas (mármores e travertinos, entre outras) e de rochas silicáticas 
(granitos, arenitos, quartzitos, entre outras) e as rochas processadas (ardósias, 
lajotas, quartzitos foliados, pedra sabão e chapas beneficiadas de mármores e 
granitos) Os dados de exportação e importação de rochas ornamentais 
apresentados pela ABIROCHAS (2017) indicam que a partir de 2013 houve uma 
queda no faturamento total de rochas ornamentais e na porção decorrente das 
exportações dos produtos acabados e semi-acabados (Figura 1). Entretanto, é 
possível notar que houve um crescimento no faturamento relacionado à exportação 
das rochas carbonáticas beneficiadas (sobretudo chapas de mármore), que entre os 
anos 2008-2011 estava na faixa de 0,5% do faturamento total e em 2016 alcançou 
4,7% do faturamento total. Este crescimento na exportação das rochas carbonáticas 
beneficiadas pode ser reflexo dos investimentos das associações setoriais de rochas 
no avanço em investimentos para agregação de valor, trabalhando as chapas na 
forma de peças de uso final, buscando novos mercados (DNPM, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Faturamento da exportação de rochas ornamentais. 
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2. TRIBOLOGIA APLICADA AO POLIMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS 
 
De acordo com Silveira (2007), o estudo do polimento de rochas ornamentais pode 
ser realizado a partir do enfoque da Tribologia, ou seja, considerando as principais 
variáveis existentes no tribossistema de polimento (as propriedades das rochas, dos 
abrasivos e das variáveis operacionais). Diversos trabalhos vêm sendo realizados 
buscando o aperfeiçoamento das técnicas de polimento a partir deste enfoque. 

 

A influência das propriedades das rochas foi abordada por Silva & Castro (2013),  
que estudaram a influência da estrutura anisotrópica no processo de polimento de 
chapas de materiais pétreos. Görgülü & Ceylanoglu (2008) estudaram o efeito de 
diferentes abrasivos no polimento de rochas carbonáticas. Algumas das 
propriedades operacionais foram estudadas por Yavuz et al., (2011), que simularam 
o polimento de diferentes rochas carbonáticas alterando a velocidade da esteira 
(tempo de polimento); Silveira et al. (2014) estudaram a influência da velocidade de 
rotação do satélite em rochas silicáticas, enquanto Bolonini & Silveira (2016) 
estudaram a influência da variação de vazão de água no brilho resultante em rochas 
graníticas. Segundo Silveira (2007) a água também é responsável pela diminuição 
da temperatura, parâmetro que influencia na resistência ao desgaste do material, 
entretanto, poucos trabalhos têm sido desenvolvidos sob esta perspectiva. 

 
Alguns estudos foram realizados dando continuidade à abordagem holística das 
variáveis dos tribossistema, como Carvalho (2010) e Neves (2010) que estudaram o 
polimento de rochas graníticas sob a influência de diversos parâmetros (tempo, 
velocidade e carga aplicada sobre a chapa). Camargo et al. (2015) e Camargo  
(2013) buscaram relacionar os resultados de ensaios de caracterização tecnológica 
com resultados tribológicos de polimento de granitos considerando a variação de 
velocidade do satélite, pressão sobre a chapa a exposição do satélite sobre a chapa 
realizado em politriz industrial. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

A metodologia proposta consiste em identificar as variáveis operacionais utilizadas 
pela indústria, a partir dos dados obtidos, estipular procedimentos a serem aplicados 
no simulador de polimento de rocha (S-PRO), utilizando valores superiores e 
inferiores aos utilizados em fábrica para o polimento de uma rocha ornamental de 
composição carbonática que apresenta uma resposta fortemente anisotrópica ao 
processo de polimento. 

 

O Simulador de Polimento de Rochas Ornamentais S-PRO (BR 10 2015 031693 3) é 
um equipamento desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral/CETEM, em seu 
Núcleo Regional do Espírito Santo/NR-ES, que permite simular em, em escala 
laboratorial, as configurações operacionais praticadas pela indústria, bem como 
testar variáveis ainda não disponíveis nos equipamentos existentes no mercado. 

 

Primeiramente foram identificados os parâmetros atualmente utilizados para o 
polimento deste material na fábrica. Foram identificados a vazão de água, a carga  
de atuação em cada uma das etapas a, sequência granulométrica utilizada no 
polimento, os tipos de abrasivo e a velocidade de rotação do prato (Figura 2). 
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Figura 2. (A) Abrasivos do tipo Frankfurt; (B) Prato de polimento com 8 rebolos abrasivos; (C) 

Medição da velocidade de rotação do prato de polimento. 

 
A metodologia proposta consiste em calibrar o simulador de polimento (S-PRO) para 
funcionamento nas condições medidas em fábrica (carga, velocidade, vazão) para 
então serem realizadas simulações em condições inferiores e superiores à 
atualmente utilizada. 

 
 

4. DISCUSSÃO 
 

Mármores e Granitos respondem de maneira distinta aos estímulos de polimento 
devido a diferenças em suas propriedades petrográficas. Por este motivo, os 
elementos abrasivos utilizados no processo de beneficiamento desses dois tipos de 
rocha apresentam algumas peculiaridades. 

 

Os rebolos utilizados no polimento dos granitos são do tipo espatulante, que são 
acoplados em uma cabeça do satélite de forma a permitir movimento oscilatório em 
torno de um eixo longitudinal, garantindo um contato linear entre o elemento  
abrasivo e a chapa e fornecendo assim maior pressão específica sobre a rocha 
(Figura 3). 
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Figura 3. Equipamento para polimento de granitos. (A) Abrasivos espatulantes; (B) Cabeça do 

satélite; (C) Esquema ilustrativo sobre a Interação entre rebolo e rocha. 

 
No caso dos mármores, por se tratar de um material mais macio que os granitos, é 
ideal que o elemento abrasivo exerça menos pressão sobre a superfície da rocha. 
Por este motivo, são utilizados rebolos do tipo Frankfurt, que são acoplados a um 
prato de forma fixa, garantindo uma área de contato para melhor distribuição da 
pressão exercida (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Equipamento para polimento de mármores (A) Abrasivos do tipo Frankfurt; (B) Prato 
de fixação dos rebolos; (C) Interação entre rebolo e rocha (Fonte: Paço, 2008). 

 
Os rebolos utilizados no beneficiamento do material em fábrica são escovas (500 
mesh) e abrasivos do tipo Frankfurt de composição metálica (120 mesh), 
magnesiana (120, 220 mesh), sintética (400 mesh) e resinoide (600 mesh). Para 
cada etapa do polimento foi utilizada uma carga diferente, variando entre 99, 181 e 
267 kg. Foram mantidas constantes a vazão (30L/min), a velocidade rotação do 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

 

satélite (430 RPM) e a velocidade do ciclo (2m²/min), sendo que o número de 
repetições do ciclo varia entre 3 e 5. (Tabela 1) 

 
O equipamento S-PRO possui um prato para 6 rebolos abrasivos, diferente do 
equipamento utilizado pela fábrica. Portanto, a velocidade de rotação do satélite 
precisa ser adaptada às condições do simulador, de forma que a velocidade de 
rotação de 430 RPM da politriz da fábrica seja equivalente à velocidade de 
aproximadamente 575 RPM no simulador S-PRO. 

 
Tabela 1. Condições de operação de polimento em fábrica. 

 

 
Etapa 

Velocidade 
do ciclo 
(m²/min) 

Repetições 
do ciclo 

Velocidade 
do satélite 

(RPM) 

Vazão 
(L/min) 

Carga 
(kg) 

120 metálica 2 5 430 30 267 

120 magnesiana 2 3 430 30 181 

220 magnesiana 2 3 430 30 181 

Escova 500 2 3 430 30 99 
  Resina    

120 magnesiana 2 3 430 30 181 

220 magnesiana 2 3 430 30 181 

Escova 500 2 3 430 30 99 
  Resina    

120 magnesiana, 2 3 430 30 99 

220 magnesiana, 2 3 430 30 99 

400 sintética, 2 3 430 30 99 

600 resinoide 2 3 430 30 99 

Escova 500 2 3 430 30 99 

 

A partir dos dados obtidos em fábrica, foi possível estipular as variáveis operacionais 
que serão aplicadas no S-PRO, considerando os valores intermediários como 
equivalentes aos aplicados em fábrica e estipulando valores inferiores e superiores 
para realizar a simulação (Tabela 2). 

 
Tabela 1. Condições de operação no S-Pró. 

 

Parâmetro Mínimo Intermediária Máximo 

Vazão (L/min) 20 30 40 

Carga (Kg) 99 181 267 

Velocidade do satélite (RPM) 500 575 650 

Repetições 3 4 5 
 

 
5. CONCLUSÕES 

 

Apesar de um crescimento na exportação de chapas beneficiadas de mármore, 
pouco se tem estudado sobre as melhorias no processo industrial deste material, 
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uma vez que os trabalhos desenvolvidos e apresentados no Brasil têm enfoque 
principalmente nas rochas graníticas. 

 
Para suprir esta lacuna, busca-se desenvolver uma metodologia de ensaios 
utilizando um simulador de politriz industrial que auxilie na escolha dos parâmetros 
operacionais no beneficiamento de mármores. A partir da determinação dos 
parâmetros atualmente utilizados em fábrica, será desenvolvida uma metodologia de 
ensaio que simula os as variáveis em condições inferiores e superiores às 
atualmente utilizadas em fábrica. 

 
A metodologia desenvolvida visa permitir determinar as condições de melhor 
desempenho do polimento a partir de pequenas variações no processo de 
beneficiamento. Trabalhos posteriores consistirão na execução da metodologia 
proposta e através da medição de brilho, estipular o procedimento ideal de 
beneficiamento para o material estudado. 
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