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RESUMO 

 

Apresenta-se um compósito formado por resina poliéster e carga de resíduos de pó 

de mármore (RPM) produzidos pelo corte de pedras ornamentais. O resíduo produzido 

foi processado para a obtenção de pós.  Várias formulações do compósito foram testadas, 

variando-se o percentual de carga em relação às reninas de poliéster, cristal ou escura. 

Todas as formulações escolhidas, 50% RPM, 100% RPM, 150% RPM, 200% RPM e 

250%  RPM apresentaram viabilidade de processamento e obtenção do compósito. O pó 

de mármore e os compósitos produzidos foram caracterizados para a determinação de 

propriedades físicas, mecânicas e térmicas. Os resultados da caracterização das 

formulações do compósito mostraram que o pó de mármore esteve presente no compósito 

como carga de enchimento. A propriedade em que o compósito apresentou melhor 

resultado que a resina matriz foi à resistência ao impacto. Analisando-se a 

processabilidade, todas as formulações do compósito apresentaram-se viáveis, para as 

duas resinas estudadas. O compósito demonstrou-se viável para a fabricação de mesas, 

cadeiras, pranchas, obras de arte, peças para banheiros, divisórias para ambientes, 

estruturas que não requerem resistência à grandes esforços. Uma importante vantagem 

do compósito estudado é a diminuição da quantidade de resina a ser utilizada, uma vez 

que a carga de pó de resíduo pode alcançar 250% em relação á matriz, diminuindo-se o 

custo do material obtido para a fabricação de estruturas diversas. O compósito 

polimérico mostrou-se viável para substituir pedras de mármore e granito naturais. 

 

Palavras-chaves: compósito polimérico, resíduos de mármore, resina poliéster, carga 

de enchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It presents a composite formed by polyester resin and load of marble dust residues (RPM) 

produced by the cut of ornamental stones. The residue produced was processed to obtain 

powders. Several composite formulations were tested by varying the load percentage 

relative to polyester, crystal or dark renin. All formulations chosen, 50% RPM, 100% 

RPM, 150% RPM, 200% RPM and 250% RPM presented feasibility of processing and 

obtaining the composite. The marble powder and composites produced were 

characterized for the determination of physical, mechanical and thermal properties. The 

results of the characterization of the composite formulations showed that the marble 

powder was present in the composite as a filler. The property in which the composite 

presented better results than the matrix resin was the impact strength. Analyzing the 

processability all the formulations of the composite were feasible, for the two resins 

studied. The composite has proven to be feasible for the manufacture of tables, chairs, 

planks, works of art, parts for bathrooms, partitions for environments, structures that do 

not require resistance to great efforts. An important advantage of the composite studied 

is the decrease in the amount of resin to be used, since the residue powder load can reach 

250% in relation to the matrix, reducing the cost of the material obtained for the 

manufacture of various structures. The polymer composite proved to be feasible to 

replace natural marble and granite stones. 

 

Keywords: polymer composite, marble waste, polyester resin, fill. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Os materiais compósitos têm uma vertente importantíssima e vem dominando o 

contexto em todos os campos da pesquisa que é a utilização de resíduos, principalmente 



os gerados massivamente por processos industriais. Os congressos e revistas científicas 

trazem inúmeros artigos sobre a utilização e resíduos para a obtenção de novos materiais 

compósitos. 

Os materiais compósitos são imprescindíveis para a mudança dos paradigmas 

energéticos que podem conduzir as transformações do pensar coletivo dentro do sistema 

capitalista, pois podem produzir novos materiais capazes de conceder aumento 

significativo de eficiência para as fontes renováveis de energia. 

Nesse contexto entende-se que os materiais compósitos desempenharão um 

papel fundamental na busca dessa quebra de paradigma de pensar apenas no mais viável 

economicamente, por ter-se um domínio tecnológico há muito tempo obtido. Com a 

otimização e descoberta de novos materiais será possível evoluir tecnologicamente e 

imaginar um mundo menos danoso à sua população.  

Hoje é impossível imaginar essa realidade em curto prazo, mas apenas os 

materiais podem conduzir a essa transformação tecnológica pela evolução de eficiência 

de trocas energéticas em processos tecnológicos. 

Em outra vertente também as fibras naturais e sintéticas têm merecido destaque 

importante na obtenção de novos materiais com propriedades adequadas a cada 

finalidade, embora nos compósitos obtidos, quer com resíduos, quer com fibras naturais 

geralmente essas matérias primas entram na composição como carga de enchimento. 

Apesar dos resíduos industriais não propiciarem aos compósitos reforço 

estrutural, sua retirada do meio ambiente traz um benefício significativo à 

sustentabilidade da Terra. Retirar do meio ambiente o que pode trazer de malefícios é 

uma importantíssima contribuição que pesquisadores do mundo têm dado para minimizar 

os efeitos danosos que tais resíduos podem causar. 

Os resíduos podem constituir compósitos cerâmicos, metálicos e poliméricos. 

Os compósitos poliméricos que abrangem fibras e resíduos em matrizes de resinas 

poliéster, epóxi, poliuretano, polipropileno, e outras. Dentre as inúmeras aplicabilidades 

dos compósitos poliméricos destacam-se as suas utilizações na indústria automotiva, e 

em processos industriais em geral. 

No âmbito do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar existe um 

grupo de pesquisa em Energia e Materiais, há quatorze anos, que já obteve e estudou 

inúmeros compósitos de matrizes cerâmicas e poliméricas utilizando inúmeros resíduos.  

As principais aplicações dos compósitos utilizados foram para a construção civil 

e indústria de artesanato, destacando-se a utilização de buchas vegetais, tecido de algodão, 



tecido de juta pó de madeira e MDF, cabelo humano, piaçava, macambira e carnaúba, 

resíduos de mármore granito, particulados do sabugo de milho e de sisal, dentre outros. 

A maior contribuição desse grupo foi a construção de uma residência na praia da 

Redinha em Natal utilizando blocos de material compósito a base de cimento, gesso, 

areia, pó de mármore e granito, isopor triturado e água, sendo fabricados mais de 

quinhentos blocos com área de 0,20 m². 

A lavra e o beneficiamento das rochas ornamentais (mármore, granito, quartzo, 

ardósia e outras) produzem, em todas as etapas do processo (lavra, beneficiamento e 

acabamento) uma quantidade expressiva de resíduos sólidos, com perda média de 

material de 65 a 75% (FIEMG, 2015). 

Além de representarem perdas na produção, essa quantidade expressiva de 

resíduos vai afetar o meio ambiente e a produtividade. Nas micro e pequenas empresas 

desses resíduos geralmente são descartados nas próprias pedreiras, causando grande 

impacto ambiental e estético. 

 As exportações brasileiras de rochas ornamentais somaram U$ 144,69 milhões 

e 305.182,14 toneladas no 1º bimestre de 2016. O preço médio dos produtos exportados 

recuou 13,68%, passando de U$ 549,2/t em 2015 para U$ 474,1/t em 2016. O incremento 

mais expressivo de exportação foi registrado para a posição 6802.91.00, que inclui chapas 

de mármore (www.abirochas.com.br).  

Roberto Carlos da Conceição Ribeiro, pesquisador do Centro de Tecnologia 

Mineral, a rede de incubadoras ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, disse que a indústria, antes de produzir granito ou mármore cortado, 

descarta 70% a 80% da matéria prima retirada das rochas. Esse material é jogado pela 

indústria em aterros. Segundo o pesquisador, Espírito Santo e Minas Gerais, por 

exemplo, “já não suportam mais receber tanta carga de resíduos”.  

Acrescentou que até pouco tempo, os rejeitos eram lançados em rios e 

córregos, gerando um problema grande de assoreamento. “Mas o Ministério Público 

entrou em ação, as prefeituras foram orientadas a implantar depósito para esses 

resíduos”, disse o pesquisador. Roberto Ribeiro disse que existem depósitos 

clandestinos no interior do país. Se houver interesse das indústrias em estabelecer 

parceria no projeto, esses resíduos de rochas ornamentais poderão ter uma nova 

finalidade. 

A quantidade de resíduo que a indústria de rochas ornamentais produz, gira em 

torno de 1.610.000 toneladas por ano. A utilização desse resíduo para a produção de 

http://www.abirochas.com.br/


blocos destinados à construção civil é uma forma de reduzir os impactos ambientais 

negativos causados pela sua disposição inadequada no meio ambiente, e ainda de reduzir 

o consumo de recursos naturais (Galetakis et al., 2016; Bastos, et al., 2013). 

Os rejeitos em sua grande maioria são descartados em lagoas de decantação e 

aterros e são formados por materiais de elevada finura a partir do processo de recorte, 

polimento e lustro de peças, confeccionadas a partir das chapas de mármore e granito 

(Corinaldesi, et al., 2010; Matta, et al., 2012; Apolinário, et al., 2012). 

Esse trabalho apresenta o estudo da obtenção, caracterização e utilização de um 

compósito de matriz de resina de poliéster ortoftálica cristal e escura e resíduos de 

mármore proveniente da lama gerada pelo corte e polimentos de pedras de mármore. 

O pó de mármore foi obtido após secagem e peneiramento da lama e foi 

adicionado à resina poliéster para percentuais mássicos de 0, 50, 100, 150, 200 e 250%. 

Foi demonstrada a viabilidade do processo de obtenção do compósito para todas as 

formulações testadas e os resultados das propriedades mecânicas, térmicas e físicas 

levantadas para a caracterização do compósito. Foi determinada a formulação mais viável 

para o compósito obtido. 

Serão também apresentados alguns produtos fabricados com o material 

compósito obtido e estudado, dentre eles uma mesa para substituir uma pedra de mármore 

que suportava uma fresadora CNC, visando à diminuição de peso e de vibração. Ressalte-

se que a inovação maior do trabalho reside no estudo combinado das resistências 

mecânica e térmica do compósito para suas várias formulações e a grande vantagem de 

tal compósito reside na grande quantidade de carga que pode ser acrescentada á resina 

poliéster. 

 Apesar dessa grande quantidade de carga do compósito, como por 

exemplo, para a formulação 250%, a massa da pedra de mármore polimérica e cerca de 

2/3 da massa relativa à pedra cerâmica, o que traz grande viabilidade de utilização do 

mármore artificial polimérico. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Geral 

Obter, caracterizar e demonstrar a viabilidade de aplicação de um compósito de 

matriz de resina poliéster e pó de mármore para variadas formulações. 

 



1.2.2. Específicos 

1. Produzir o pó a partir da lama de mármore gerada no corte das pedras; 

2. Determinar a formulação de saturação; 

3. Escolher as formulações a serem estudadas; 

4. Fabricar os corpos de prova para a caracterização do compósito; 

5. Caracterizar das formulações do compósito estudadas; 

6. Determinar a formulação mais viável; 

7. Fabricar alguns protótipos com o material compósito demonstrando sua 

viabilidade de aplicação. 

 

A dissertação foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Revisão Bibliográfica, 

Materiais e Métodos, Análise dos Resultados e Conclusões e Sugestões. 

O capítulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do 

trabalho, a justificativa e a metodologia utilizada. 

O capítulo 2 apresenta a informação necessária a respeito dos constituintes 

utilizados no compósito e sua importância, abordando também a questão ambiental. 

O capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização 

dos procedimentos empregados. 

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do compósito e 

dos ensaios térmicos e mecânicos para as várias formulações estudadas. 

O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta conceitos importantes sobre o tema escolhido. Estes 

conceitos servirão como elementos auxiliares no entendimento acerca da análise proposta 

justificando a importância desses materiais e componentes no estudo de caracterização 

tecnológica, sendo seu desempenho testado fabricando–se corpos de prova para diferentes 

ensaios térmicos e mecânicos e pedras artificiais, como tampos de mesa, prateleiras, 

bancos e cadeiras. 

 



2.1. Materiais compósitos 

 

Os materiais compósitos são originados da combinação de dois ou mais 

materiais, geralmente uma matriz e um reforço, que apresentam propriedades distintas 

dos seus constituintes. Muitas vezes esses materiais são formados para gerarem 

propriedades específicas não alcançadas pelos materiais de forma individual.  Os 

compósitos são usualmente classificados pela natureza dos materiais que os compõem e 

estão divididos em duas grandes categorias: compósitos naturais e sintéticos. (Callister, 

2012) 

As matrizes utilizadas em compósitos podem ser cerâmicas, poliméricas e 

metálicas conforme mostra a Figura 2.1. 

  

Figura 2.1.Tipos de matrizes utilizadas em compósitos. 

 

Fonte: Callister, 2012 

Os materiais compósitos para aplicações estruturais têm se desenvolvido nos 

últimos 20 anos. A principal motivação para todo esse processo de desenvolvimento é a 

possibilidade de se obter materiais com propriedades mecânicas e físicas que se 

assemelham às encontradas no aço e na madeira (Gomes, 2015). 

Os materiais poliméricos sem adição de reforço ou carga nem sempre 

apresentam características necessárias para serem aplicadas diretamente na fabricação de 

uma peça.  

Por esse motivo elementos modificadores de suas propriedades: resistência à 

tração e flexão; resistências químicas a ataques ácidos e básicos; resistências à 

Tipos de Matrizes 
utilizadas em Material 

Compósito

Matriz Cerâmica:

- Cimento Portland

- Carbeto de Silício

- Nitreto de Silício

Matriz Polimérica:

- Resinas Poliéster

- Resinas Epóxi

- Polietileno

- Poliuretano

Metálica:

- Cobre

- Alumínio

- Magnésio



deformação ao calor são aplicados com o objetivo adequar tais propriedades a sua 

aplicação final. Nesse contexto os materiais compósitos surgem como alternativa para 

melhoria destas propriedades (Santos, 2015). 

As cargas minerais são massivamente utilizadas em compósitos poliméricos. 

Entre outras razões que motivam seu uso uma das mais importantes seria a redução de 

custo, pois estas diminuem a quantidade de polímero empregado na fabricação da peça. 

Outras razões que justificam seu uso são a melhoria do processamento, 

modificação da densidade, mudanças de aspectos visíveis, controle de dilatação térmica, 

retardo de chamas, modificações das propriedades térmicas, resistência elétrica e 

susceptibilidade magnética, além de melhoria de propriedades mecânicas, tais como a 

dureza módulo de elasticidade (FIEMG, 2015, www.abirochas.com.br). 

Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente tem gerado inúmeros 

estudos para a obtenção de materiais compósitos que utilizam resíduos industriais, 

contribuindo para uma política de amenização dos graves problemas oriundos do descarte 

desses materiais no meio ambiente.  

Essa vertente de preocupação produziu uma mudança conceitual na própria 

definição de um material compósito, paradigma quebrado no sentido de que materiais 

obtidos a partir da utilização de resíduos industriais e fibras naturais poderiam ser 

conceituados de materiais compósitos, o que antigamente era permitido apenas aos 

materiais obtidos por uma matriz e um reforço. 

Na procura constante do reaproveitamento de resíduos industriais a fabricação 

de materiais compósitos surge como uma das formas viáveis. A utilização de rejeitos para 

melhorar o desempenho de materiais poliméricos pode ser avaliada sob vários aspectos, 

principalmente pela redução de custo do novo material em relação à matriz. 

Em relação ao peso, os compósitos revelam propriedades mecânicas que podem 

exceder consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes propriedades 

mecânicas e leveza estrutural tornam os compósitos interessantes materiais para a 

engenharia (Callister, 2012). As matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à 

versatilidade de formulação e baixo custo de processamento, quando comparadas com 

outras matrizes (Gomes, 2015: Santos, 2015: Mota, 2016; Marques, 2016). 

 

2.1.1. Matrizes aplicadas na fabricação de compósitos poliméricos 

 



Duas classificações são consideradas como mais importantes para aplicações em 

compósitos poliméricos: termoplástico – permitem ser moldados, conformados ou 

reciclados em alta temperatura controlada; termofixo ou termorrígido – não permitem 

modificações em sua forma ou reciclagem depois de curados ou solidificados (Callister, 

2012). 

As matrizes termorrígidas são as mais utilizadas no processamento de 

compósitos. Isto se deve ao fato de serem fáceis de processar, promovendo uma boa 

molhabilidade dos reforços, e apresentarem significativas propriedades mecânicas e boas 

propriedades térmicas, além de estarem disponíveis em uma grande variedade a um custo 

relativamente baixo. A matriz utilizada foi a resina poliéster, cujas características são 

apresentadas a seguir. 

Poliéster é uma categoria de polímeros obtida por meio de uma reação de 

condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. O tipo de ácido influencia 

nas propriedades finais das resinas poliésteres ortoftálicas, isoftálicas e tereftálicas 

(Gomes, 2015). 

As resinas poliéster apresentam como vantagens a estabilidade dimensional, 

resistência a ambientes quimicamente agressivos, excelentes propriedades elétricas, fácil 

pigmentação, cura a frio e utilização de moldes simples e baratos. A Tabela 2.1 

apresenta algumas resinas do tipo poliéster. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1.  Tipos de resina poliéster. 

Tipos Comentários 

Ortoftálica A mais comum e de menor custo  

Teraftálica 
Baixa resistência UV, resistência física pouco 

superior a anterior 

Isoftálica 
Melhores características físicas, mecânicas e térmicas 

que as anteriores 

Isoftálica com NPG NPG melhora resistência a hidrólise 

Bisfenólica Melhores características químicas e térmicas 

Fonte: Gomes, 2015. 



 

As resinas poliméricas de poliéster selecionadas para uso como matriz  foram às 

de menor custo de aquisição existente no mercado, usualmente empregadas na 

manutenção de piscinas de fibra de vidro. 

 

2.2.Geração dos resíduos de rochas ornamentais  

 

As rochas ornamentais e para revestimento são aquelas capazes de ser extraídas 

de pedreiras sob a forma de blocos ou placas, recortadas em formas diversas e 

beneficiadas através de esquadrejamento, polimento ou lustro, para emprego como 

revestimento ou estruturas de edificações- pisos, fachadas, paredes, soleiras e colunas, e 

peças decorativas ou funcionais- tampos e pés de mesa, balcões, pias, divisórias, entre 

outros (Bon, 2006). 

Há duas principais categorias de rochas ornamentais que são os granitos e os 

mármores. Os granitos correspondem a toda rocha silicática, ígnea ou metamórfica, não 

possuidora de estrutura lamelar acentuada, ou seja, xistosa, e os mármores, por sua vez, 

equivalem a toda rocha carbonática, metamórfica ou sedimentar (Bon, 2006). 

Na marmoraria os processos industriais mais comuns envolvem o corte, 

polimento e o acabamento de produtos de rochas ornamentais como granito, quartzitos, 

mármores, ardósia, arenitos, entre outras.  A Figura 2.2 mostra o processo de extração de 

rochas naturais. 

 

 

 

Figura 2.2. Processo de extração de rochas naturais. 



 

Fonte: FIEMG, 2015. 

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais 

(ABIROCHAS) em 2011 o Brasil foi classificado como o 4º maior produtor e 7º 

exportador mundial de rochas ornamentais, em volume físico. Atualmente, cerca de 

10.000 empresas, dentre as quais 400 exportadoras, integram a cadeia produtiva do setor 

de rochas no Brasil, respondendo por 120 mil empregos diretos e 360 mil indiretos. 

O mármore é uma rocha metamórfica proveniente do calcário e dependendo da 

composição de seus minérios pode apresentar variadas cores como rósea, branca, 

esverdeada ou preta. Dentre esses minérios está a mica, o feldspato e outros. Ela recebe 

o nome de rocha metamórfica porque é formada a partir da transformação físico-química 

sofrida pelo calcário a altas temperaturas e pressão (Bastos, et al. 2013; Matta, et al. 

2012). 

 O mármore é usado em decorações, na confecção de objetos ornamentais e 

esculturas. Na construção civil é aplicado em objetos para uso domiciliar, como pisos, 

mesas e bancadas para cozinha. 

Extraído em pedreiras ao ar livre, o mármore é destacado da massa da jazida por 

meio de serragem com um fio helicoidal sem fim, com um abrasivo e água. Depois de 

isolado, é fracionado por ferramentas pneumáticas e deslocado por aparelhos de elevação. 

Em fábricas especializadas, os blocos são cortados em espessuras variadas e depois 

cinzelados e polidos (Bastos, et al. 2013; Matta, et al. 2012). 

 

 



2.2.1. Resíduos do setor de rochas de granito e mármore e meio ambiente 

 

Nos últimos anos, as questões ambientais passaram a merecer atenção das 

pessoas pelo entendimento que a preservação do meio ambiente é a garantia de 

manutenção da própria espécie humana. A ocorrência de inúmeros acidentes ambientais, 

muitas vezes gerados pela exposição ao meio ambiente de inúmeros resíduos industriais 

forçou a indústria a ter um maior cuidado com a destinação desses resíduos. 

O setor de rochas ornamentais é responsável por três tipos de resíduos: retalhos 

de rocha, que é proveniente de sobras e quebras de peças, chegando a alcançar uma perda 

de 10% a 20%; lama de serraria, que é a lama proveniente da serragem de rochas ( após 

a extração), além do polimento e lustro de chapas, o residuo chegar a atingir 30% a 40%; 

lama de marmoraria, formada do processo de recorte, polimento e lustro de peças, 

confeccionadas a partir das chapas geradas nas serrarias (FIEMG, 2015). 

Durante o processo é gerado uma lama abrasiva, que surge devido à água que é 

utilizada para a refrigeração das máquinas, em conjunto com o pó resultante dos processos 

de corte e polimento (FIEMG, 2015). 

A lama por gravidade escorre para um poço (reservatório) de recolhimento que 

reaproveita a água através de um sistema que  utilizando bombas, a água da lama retorna 

a maquina, mantida em circulação até o término da serrada. Tendo sua viscosidade 

controlada, quando o sistema está com acumulo, tem-se a troca do poço, e espera-se a 

secagem do material, sendo  transportado para os aterros.  

Quando lançados em  aterros, vem-se a preocupação dos resíduos de lama em 

relação a sua quantidade gerada, como é expressiva, com o passar dos anos pode-se 

esgotar as áreas aptas para este tipo de descarte. 

Os resíduos são geralmente estocados em locais a céu aberto ou em alguns casos, 

são jogados em rios sem nenhum tipo de tratamento ocasionando problemas de 

assoreamento, contaminando as águas de rios e córregos e podendo até mesmo 

contaminar reservatórios naturais de água. A Figura 2.3 mostra um reservatório com 

acumulo de resíduos de mármore e granito para ida ao lixão da cidade. 

A eliminação ou reaproveitamento dos resíduos industriais gerados por empresas 

na área de rochas ornamentaria é um dos grandes desafios à pesquisa do uso destes 

resíduos em aplicações, principalmente na indústria da construção civil (Bastos, et al. 

2013; Matta, et al. 2012; Gomes, 2015; Santos, et al., 2012). 

 



Figura 2.3. Caçamba com resíduos para encaminhamento ao lixão. 

 

Fonte: FIEMG, 2015. 

 

O mármore é uma das pedras estéticas mais usadas. A fabricação de mármore 

Industrial produz elevada quantidade de resíduos. A geração de resíduos começa a partir 

processo de mineração até o produto acabado e representa 50% do mineral extraído. Os 

resíduos de pó de mármore podem causar um problema ambiental e perda (FIEMG, 

2015). 

O pó de mármore é geralmente usado como reforço material ou matéria-prima 

em várias áreas e aplicações, tais como cerâmica, tijolos e materiais de construção. Além 

disso, os resíduos de mármore são usados na fabricação de materiais argilosos, mosaicos, 

telha, gesso e cimento branco (www.abirochas.com.br). 

Resíduos de mármore são também usados como agregado, e como material de 

enchimento em asfalto cimentício. Além disso, pó de mármore pode ser utilizado na 

produção de materiais compósitos de matriz polimérica. As lamas de resíduos de mármore 

podem ser utilizadas para produzir clínquer, e como um material aditivo em argamassa 

(Bastos, et al. 2013; Matta, et al. 2012). 

 A indústria mineral brasileira tem registrado um crescimento significativo nos 

últimos anos, graças a fatores como as mudanças socioeconômicas e de infraestrutura que 

o país tem passado. No setor mineral, as rochas ornamentais tem se destacado como um 

dos negócios mais promissores da área.  As atividades do setor podem ser divididas em 

extração, beneficiamento primário e beneficiamento secundário 

(www.abirochas.com.br). 

A exploração de rochas ornamentais tem crescido bastante nos últimos anos, 

porém as técnicas de extração rudimentares aumentaram o desgaste ambiental na região, 

comprometendo a produtividade local e a competitividade do segmento.  O alto índice de 



perdas, com a consequente geração de resíduos, causa sérios danos ao meio ambiente e 

prejudica a lucratividade das empresas. A falta de inovação e de oferta de produtos 

dificultam a venda e a possibilidade de se obter novos clientes (www.abirochas.com.br). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais ( 

ABIROCHAS) a utilização de resíduos, como os provenientes da indústria de rochas 

ornamentais, além de benefícios para o meio ambiente e para a empresa que os utiliza, 

resulta numa maior lucratividade para as empresas produtoras do resíduo, uma vez que o 

material retirado das jazidas passa a ser reaproveitado e comercializado, reduzindo as 

perdas do processo e fornecendo uma alternativa para o mercado. 

Analisando o setor de rochas ornamentais por outra perspectiva, pode-se 

observar problemas decorrentes da falta de inovação tecnológica e problemas ambientais 

que poderiam ser minimizados por equipamentos mais avançados, restrição na 

competitividade das empresas e mercado limitado. Uma das grandes preocupações da 

atualidade é qual destinação dar aos resíduos gerados nos diversos processos produtivos.  

Como não se cogita interromper a produção, uma significativa parcela da 

sociedade, já sensibilizada com relação aos problemas ambientais, tem buscado 

alternativas de destinação para esses resíduos, como, por exemplo, sua reciclagem. 

Grande parte dos processos relativos às atividades econômicas é geradora de resíduos, 

em suas diversas formas, resultando em graves problemas ambientais.  

A construção civil, por exemplo, afeta o meio ambiente por meio da retirada de 

materiais não retornáveis da natureza e por meio da geração de entulho, que é o resultado 

das sobras, desperdícios e dos resíduos de materiais de construção em uma obra, como 

demolição, pavimentação ou construção de prédio, por exemplo, ou mesmo resultado do 

processo produtivo dos componentes e materiais utilizados na construção. 

 Reciclar, de alguma forma, esses resíduos ou subprodutos industriais da 

construção civil é uma boa alternativa para a diminuição do impacto causado ao meio 

ambiente. 

As atividades extrativas e industriais no setor de rochas ornamentais geram, com 

regularidade, resíduos de variados volumes e graus de aproveitamento. As chamadas 

marmorarias também geram  resíduos, dos quais a maior parte  são fragmentos de diversos 

tipos de rochas, de formas irregulares e espessuras variadas, sendo estes geralmente 

descartados de forma irregular (Frascá, et al., 2015; Queiróz, et al., 2008) 



2.2.2. Rochas Ornamentais e seu Setor Produtivo 

Segundo dados disponibilizados pela Associação Brasileira da Indústria de 

Rochas Ornamentais (ABIROCHAS), em janeiro de 2014 as Exportações Totais de 

Rochas Ornamentais e de Revestimento atingiram a ordem de US$ 65.180.373,00; 

enquanto as importações do mesmo seguimento no mesmo período foram da ordem de 

US$ 7.441.558,00.  

A cadeia de rochas ornamentais local compõe-se de dois segmentos produtivos: 

as pedreiras, que fazem a extração mineral, e as serrarias, que fazem o beneficiamento do 

minério extraído. Inicia-se na extração das rochas realizada pelas pedreiras, passa pelo 

beneficiamento feito nas serrarias e se encerra na comercialização de produtos e 

subprodutos acabados (FIEMG, 2015). 

O índice de perda das rochas nesse processo de extração e beneficiamento de 

rochas ornamentais fica em torno de 30% na extração e 50% no beneficiamento, 

resultando em um grande volume de resíduos. Essas perdas elevadas configuram uma 

exploração predatória do meio ambiente, que em pouco tempo pode comprometer as 

reservas dessa riqueza municipal (www.abirochas.com.br). 

A perda neste ponto do processo, além do prejuízo econômico, resulta em um 

problema ambiental bastante grave. Uma vez extraídas as rochas, a área fica sem qualquer 

alternativa de reciclagem, visto que as perdas ficam espalhadas por toda área explorada, 

conforme mostra a Figura 2.3(1). 

 

Figura 2.3. Resíduos gerados pela extração de mármore. 

 

Fonte: (FIEMG, 2015). 

 

Os mármores e os granitos são explorados em lavras a céu aberto. A Figura 2.4 

mostra uma lavra de mármore a céu aberto (FIEMG, 2015). 



 

Figura 2.4. Lavra de mármore a céu aberto. 

 

Fonte: (FIEMG, 2015). 

 

Após a lavra, os blocos passam pelo beneficiamento, visando atender às 

especificações de mercado. As etapas de beneficiamento são as seguintes: corte, 

polimento e lustro, acabamento e esquadrejamento. 

Em todas as fases dos processos relacionados à exploração de rochas 

ornamentais, há ocorrência de problemas associados ao meio ambiente. Os aspectos e os 

impactos ambientais das minerações de rochas ornamentais começam ainda nas fases de 

prospecção e pesquisa mineral e prosseguem com a abertura da frente de lavra, 

implantação do empreendimento, extração, beneficiamento e refino da rocha 

propriamente dita (www.abirochas.com.br). 

Os problemas são comuns a todos os tipos de rocha, havendo pequenas variações 

quanto à severidade do impacto nas etapas de beneficiamento em função das técnicas 

utilizadas. Dentre os aspectos/impactos, destacam-se: desmatamento, geração e 

disposição de estéreis, ruídos, efluentes líquidos, poeira e problemas associados a 

recursos hídricos como assoreamento (FIEMG, 2015). 

 

2.3. Estado da arte da utilização de resíduos de mármore/granito 

 

São apresentados vários estudos realizados no campo dos materiais compósitos 

utilizando resíduos de rochas ornamentais, destacando-se, sempre, a preocupação 

ambiental com armazenamento nocivo geralmente dado a esses resíduos. O 

reaproveitamento dos resíduos pode ser operacionalizado para a obtenção de compósitos 

cerâmicos e poliméricos. 

Molinari, E. J. (2007) defendeu que os fabricantes de commodities têm 

procurado valorizar seus produtos em busca de alternativas inovadoras para a fabricação 



de produtos acabados. Abordou também que as empresas que exploram e comercializam 

rochas ornamentais, como mármores e granitos, enfrentam dificuldades por apresentarem 

perda acima de 25%, descartada como rejeito para aterros. Mostrou uma metodologia 

para a reciclagem de rejeitos de minerais onde se utilizava granito e mármore, materiais 

associados a resinas poliméricas de poliéster e acrílica para a obtenção de compósitos 

com matriz polimérica possibilitando uma correta destinação aos rejeitos descartados 

pelas marmorarias, com agregação de valor ao produto obtido e a possibilidade de geração 

de uma nova cadeia de negócios. Os compósitos obtidos foram caracterizados e suas 

propriedades foram comparadas com mármores e granitos “in natura”, apresentando 

propriedades superiores na maioria das formulações, mostrando as viabilidades técnica e 

econômica dos compósitos obtidos.   

Santos, A. etall. (2009) estudou os principais resultados de uma pesquisa que 

teve como objetivo estabelecer diretrizes sobre design sustentável para mármores e 

granitos, um material não renovável. O estudo foi realizado dentro de uma associação de 

treze pequenas e médias empresas no Brasil. Durante a investigação foi identificada uma 

significativa falta de literatura sobre estes materiais que poderiam apoiar o processo de 

design, particularmente em relação à questão da reciclagem. O estudo revelou o potencial 

de aplicação no presente setor da abordagem em cascata para reciclagem, onde foi 

avaliado possíveis destinações para todo o ciclo de vida de um dado produto. 

Wang, J.G. et. all.( 2010) estudaram, a obtenção e caracterização de um 

compósito que utilizava pó de mármore como o material de enchimento e  resina de 

poliéster insaturado como a matriz polimérica.  Acrescentaram uma quantidade de pó de 

mármore de 200g à 100 g de resina póliéster. O tempo de gel e o tempo de cura foram 

10.5min e 34min, respectivamente, com a temperatura de pico atingindo 71,44 ° C, e a 

temperatura de resistência ao calor foi aumentada de 81° C. Demonstraram que a 

processabilidade da mistura era plenamente viável e que o compósito apresenta inúmeras 

possibilidades de utilização. 

Ohyama, Y. (2011) apresentou estudo de revisão dos compósitos polímero-

concreto. Abordou os princípios da tecnologia de processamento para compósitos de 

concreto-polímero; a história de pesquisa e desenvolvimento dos compósitos polímero – 

concreto; as tendências recentes na pesquisa e desenvolvimento de compósitos de 

concreto-polímero e o estado atual das principais trabalhos de normalização para os 

compostos de concreto-polímero, com base em pesquisa abrangente da literatura. As 

futuras tendências na pesquisa e desenvolvimento de compósitos concreto-polímero 



foram ressaltadas e defenderam que compósitos de concreto-polímero sustentáveis serão 

massivamente usados no século 21. 

Ribeiro, C. E. G. (2011) mostrou a produção de rocha artificial, para aplicação 

em revestimentos de interiores, utilizando como carga mineral rejeitos da indústria de 

mármore da região de Cachoeiro de Itapemirim – ES. Foram estudadas as propriedades 

físicas e mecânicas de placas de compósito de matriz poliéster insaturado com adição de 

rejeitos de mármore em uma faixa especifica de granulometrias. As placas foram 

produzidas em uma forma em aço com base nos processos de VARTM (Vacuum Assisted 

Resin Transfer Molding) e de vibro compressão a vácuo. Para as peças produzidas foram 

determinadas a densidade, a absorção de água e a porosidade. O material foi ainda 

submetido a ensaios de resistência à compressão, flexão, abrasão e rugosidade superficial. 

A microestrutura do material produzido foi observada por microscopia ótica e por 

microscopia eletrônica de varredura, buscando-se justificativas para as propriedades 

mecânicas encontradas. 

Matta, et al. (2012) defenderam a importância da utilização dos rejeitos produzidos 

pela  indústria de rochas ornamentais no Brasil como adições minerais em matrizes 

cimentíceas. Verificaram o efeito da adição do resíduo de corte de mármore e granito 

(RCMG) nas principais propriedades das argamassas de cimento Portland no estado 

endurecido. Os teores de adição variaram de 0% a 15% (em massa) e a relação 

água/cimento (a/c = 0,59) foi fixada como parâmetro de controle. Avaliaram o 

comportamento das argamassas quanto à resistência mecânica (resistência à flexão e à 

compressão axial), absorção de água (por imersão e por capilaridade) e massa específica. 

Os resultados mostraram que as propriedades das argamassas são otimizadas com a 

adição de 5% do resíduo, atestando que o uso do RCMG como carga é uma alternativa 

viável de destinação ambientalmente adequada para este resíduo.   

Ribeiro C. E. G. et al. (2012) estudaram a produção de rochas artificiais através 

do processo de moldagem por transferência de resina. Para o material produzido foram 

determinadas a densidade e absorção de água. Também foram realizados ensaios de 

resistência à compressão e Flexão. A microscopia do material foi avaliada por 

microscopia eletrônica de varredura, buscando justificativas para algumas propriedades 

encontradas. O compósito obtido apresentou propriedades mecânicas inferiores à da 

matriz polimérica. 

Ribeiro C. E. G. et al. (2012) estudaram a produção de rochas artificiais através 

do processo de vibro-compressão à vácuo. As placas produzidas foram submetidas a 



tratamento térmico após desmoldagem. Foram determinadas para o material produzido a 

densidade, a absorção de água, resistência à compressão e a resistência a compressão em 

três pontos. Os materiais produzidos apresentaram propriedades dentro da faixa esperada 

indicando que o processo e a formulação são adequados a produção destes materiais. 

Ahmetli, g. etall. (2012) publicaram a utilização de resíduos de mármore gerados 

por processos industriais para a obtenção de compósitos poliméricos. Foram utilizadas 

formulações com até 20% em massa dos resíduos em relação a resina epóxi matriz. 

Demonstraram que a incorporação de partículas de resíduos de mármore aumentava a 

dureza superficial, a resistência à tração, o alongamento, e a tensão na carga máxima dos 

compósitos quando se comparava com os resultados obtidos com a resina matriz. 

microscopia eletrônica de varredura (sem) foi utilizada para caracterização 

microestrutural dos compósitos obtidos e estudados para explicar o comportamento das 

propriedades determinadas. 

Ribeiro, C.E.G., etall. (2014) estudaram onde afirmaram que a demanda mundial 

de rochas ornamentais na construção civil está motivando o uso de seus resíduos, gerados 

durante a fabricação, para produzir pedras sintéticas. Investigaram a produção de um 

mármore ornamental sintético sob vácuo e vibro-compressão de processamento de um 

compósito com matriz de poliéster com adição de resíduos de mármore como um 

enchimento. Placas compostas retangulares foram submetidas a compressão e ensaios 

mecânicos de flexão. As amostras do compósito foram analisadas para se obter a 

densidade, a absorção de água, e um perfil de sua microestrutura. Os compósitos 

apresentaram propriedades dentro da gama esperada de uma pedra artificial, o que indicou 

que o processo utilizado foi adequado para a produção deste tipo de material. 

Ribeiro, C.E.G., etall. (2014) abordaram que pedras artificiais têm sido 

recentemente comercializadas em todo o mundo, mas ainda não são produzidos no Brasil. 

Uma pedra artificial decorativa foi fabricada por meio de um processo de moldagem por 

transferência de resina (RTM). Resíduos de mármore foram colocados dentro de um 

molde hermético sob vácuo. Uma resina de poliéster ainda fluida, já misturado com um 

catalisador e um diluente, foi injetada para dentro do molde. Após a cura, foram avaliadas 

a absorção densidade e a absorção de água. O compósito também foi submetido a ensaios 

mecânicos de dobragem e compressão. A microestrutura foi também analisada por 

microscopia de varrimento electrónico, sendo relacionada com as propriedades físicas e 

mecânicas obtidas. 



Oliveira, A. M.M. etall. (2014) defenderam que a preservação ambiental é um 

fato de importância nos tempos atuais, e que é visível o crescente impacto dos resíduos 

industriais no meio ambiente, causando o crescimento do interesse de aprimoramento de 

algumas soluções viáveis, tanto econômica quanto ambientalmente. Um resíduo 

geralmente jogado no ambiente é o gerado pela indústria de rochas ornamentais. A 

utilização desses resíduos como aditivos de massas argilosas vem aumentando cada vez 

mais o interesse de pesquisadores. Estudaram uma massa argilosa composta de argila e 

caulim,  com adição de  lama de marmoraria  em diferentes teores. Essas formulações 

foram comparadas diante de diversas análises, sendo elas absorção de água, porosidade 

aparente, densidade aparente, massa específica aparente, módulo de ruptura a flexão, 

perda ao fogo e retração linear. 

Reis, A.S., et all. (2014) defenderam em trabalho apresentado no CBCIMAT 

2014 que a incorporação de resíduos de granito em massa argilosa seria uma alternativa 

de tornar o setor de rochas mais sustentável ambientalmente e ao mesmo tempo diminuir 

o consumo de matéria-prima argilosa.  Estudaram a viabilidade técnica de adição do 

resíduo de granito  em massa argilosa usada na  produção de telhas cerâmicas.  Amostras 

com teores de resíduo de granito variando entre 10% e 90% foram produzidas e 

queimadas em forno industrial à temperatura entre 800ºC e 900ºC durante 24 horas. As 

características tecnológicas avaliadas foram: absorção de água, porosidade aparente, 

massa específica aparente e resistência à flexão. Os resultados evidenciaram que o 

comportamento das massas argilosas era influenciado pela caracterização do resíduo e da 

argila usados. O aumento no teor de resíduo diminuiu a absorção de água, porém o melhor 

resultado para a resistência mecânica ocorreu no teor de 10%. 

Ribeiro, C.E.G. etall. (2014) avaliaram a resistência ao manchamento de rochas 

artificiais produzidas com resíduo de mármore calcítico e um poliéster insaturado. Uma 

adaptação do anexo G da norma ABNT NBR 13818:97 foi utilizada como orientação. 

Além dos agentes penetrantes (verde e vermelho), do agente oxidante (iodo) e do agente 

formador de película (azeite), foram utilizados: vinho, café, ketchup e mostarda. Os 

resultados apontam para um material com boa resistência ao manchamento. 

Sousa, A.C.A. (2014) estudaram a obtenção de compósitos a partir desses 

resíduos, utilizando resina poliéster isoftálica como matriz agregante e reforçado com 

fibra de coco em uma porcentagem mássica de 1% em relação ao peso da placa. Adotou-

se 0% de resíduo como padrão de comparação para os demais corpos de prova, cada um 

contendo 10, 20, 30, 40 e 50% de resíduo em substituição à resina. Foram realizados 



ensaios experimentais para obtenção de valores de massa específica aparente, absorção 

de água, porosidade aparente e resistência à tração para avaliar a influência da quantidade 

de resíduo nessas propriedades. Os resultados obtidos demonstraram a eficácia da 

incorporação desse resíduo na matriz polimérica para uso como material alternativo e de 

menor impacto ambiental. 

Silva etall (2015) publicaram artigo abordando a crescente demanda mundial 

pela utilização de rochas ornamentais em construções e revestimentos assim como a 

necessidade de se diminuir o impacto ambiental gerado pelos resíduos na produção de 

rochas artificiais. Investigaram a formulação de rochas artificiais compostas por resíduo 

de mármore calcita e resina epóxi, gerando um compósito com boas propriedades físicas 

e mecânicas. As rochas artificiais produzidas foram submetidas a testes de absorção de 

água, compressão e flexão em três pontos para caracterização mecânica. As rochas 

produzidas artificialmente apresentaram propriedades mecânicas dentro da faixa esperada 

para estes materiais comparáveis com seus similares comerciais. 

Mofati, L. M., et all. (2015) realizaram estudo onde afirmaram que as 

alternativas para a utilização dos resíduos gerados na lavra e no beneficiamento de rochas 

ornamentais são estudadas de modo a considerar o resíduo como um “minério” de 

interesse industrial e econômico e buscam demonstrar sua viabilidade técnica e 

econômica de modo a torná-los insumos potenciais dos principais setores industriais 

consumidores, como a indústria cerâmica, a agricultura, o setor de polímeros e a própria 

indústria de rochas ornamentais e de revestimento (uso em mosaicos, tesselas, e outros). 

Divulgaram os estudos desenvolvidos pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), 

voltados para a recuperação de resíduos sólidos, oriundos do segmento de rochas 

ornamentais e de revestimento, de modo a projetar futuras aplicações de uso e inserção 

na cadeia produtiva. Apresentaram exemplos nas áreas de argamassa (regiões de Santo 

Antônio de Pádua – RJ e Várzea – PB) e compostos poliméricos (Ourolândia–Ba). 

Kumar, R. et all. (2015) afirmaram que os compósitos híbridos contendo mais 

do que um tipo de material de fibra como enchimentos de reforço ou aditivos, tornou-se 

mais atraente os de fibra única e que os compósitos híbridos com fibras naturais 

compósitos estão oferecendo "eco-materiais" para o mundo, ganhando importância 

fundamental na preservação do nosso meio ambiente. Enfatizaram que devido ao excesso 

de geração de resíduos sólidos os problemas de armazenagem e eliminação ambientais e 

ecológicas têm se acentuado. Demonstraram em seu artigo de revisão que a fim de 

salvaguardar o meio ambiente, os resíduos sólidos estão sendo usados como bons 



enchimentos para a fabricação de compósitos poliméricos de fibras naturais, causando a 

melhoria de suas propriedades mecânicas e da absorção de umidade. Analisaram o uso e 

propriedades das fibras naturais e reviram a utilização de inúmeros resíduos sólidos, seus 

processos de reciclagem e seus usos. 

Imran Oral (2015) defendeu que técnicas não destrutivas são alternativas 

adequadas para a caracterização de compósitos. Analisou compósitos de resina epóxi / 

resíduo de pó de mármore pelo método de ultra-som. Os efeitos do percentual de pó de 

mármore em relação à matriz polimérica nas propriedades ultra-sons foram investigados. 

As velocidades de compósitos de onda de ultra-sons foram medidos com o método de 

pulso-eco, à temperatura ambiente, por um detector de falha. Os valores da impedância 

acústica, o coeficiente de Poisson, e as constantes elásticas das amostras foram 

calculados. De acordo com os resultados, o compósito utilizando coagulante sepiolite em 

doses de 4g /500 mL apresentou os maiores valores de constantes elásticas. 

 

2.4. Caracterização do compósito 

 

São apresentadas algumas propriedades que traduzem o comportamento de um 

material compósito e que foram objeto de avaliação para determinar quais as possíveis 

aplicações do compósito proposto  

 

2.4.1. Propriedades físicas  

 

Uma propriedade física tem a característica de poder ser medida ou observada 

sem que a composição ou integridade da substância respectiva seja afetada. São 

propriedades físicas: as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e ópticas (16). Porém 

no estudo proposto serão avaliadas apenas as características mecânicas, térmicas, 

densidade aparente, absorção de umidade e analise microscópica, além da análise química 

de FRX. 

Para levantamento das características mecânicas do compósito em estudo foram 

realizados os ensaios de tração e flexão. Através dos ensaios de tração e flexão foi 

possível levantar características como resistência a tração (RT) e flexão (RF), módulo de 

elasticidade na tração (MOET) e flexão (MOEF), bem como o alongamento total das 

amostras analisadas. 

 



2.4.1.1. Ensaio de Tração 

 

O ensaio de tração consiste em aplicar uma força longitudinal nas extremidades 

do corpo de prova até que o mesmo se rompa. Através deste ensaio, é possível levantar 

as características mecânicas do material tais como, resistência à tração (RT), deformação 

máxima e módulo de elasticidade (MOET), sendo este último relacionado com a dureza 

e tenacidade do material (Callister, 2012). 

Para cálculo das características mecânicas, as equações 1, 2 e 3 serão utilizadas.  

LR =
Fmax

So
                  (1) 

 

Onde: LR = Limite de resistência à tração; Fmax = Tensão máxima aplicada; 

So = Área inicial. 

 

E =
σ

ε
                   (2) 

 

Onde: E = é o MOE ou módulo de Young em MPa ou N mm-2; σ = Tensão 

aplicada medida em pascal ou N m-2; ε = Deformação elástica longitudinal do corpo de 

prova (adimensional). 

 

ε =  
∆𝑙

𝑙𝑜
                                                                    (3) 

 

Onde : ε = deformação; Δl = é variação do comprimento do CP (mm); lo = 

comprimento inicial do CP. 

 

 

 

 

2.4.1.2. Ensaio de Flexão 

 



Consiste na aplicação de uma carga crescente em determinados pontos de uma 

barra de geometria padronizada.  A carga aplicada parte de um valor inicial igual a zero 

e aumenta lentamente ate a ruptura do corpo de prova.  

O ensaio de flexão é utilizado principalmente para avaliar propriedades 

mecânicas de materiais frágeis e dúcteis: são analisadas as tensões internas, na fase 

elástica, isto é, quando o material submetido a um esforço apresenta a capacidade de 

absorver energia ocorrendo um desarranjo em sua estrutura interna e devolve esta energia 

ao meio, retornando naturalmente na forma inicial em que se encontrava (Filho, 2013; 

Filho, 2015; Neto, 2016). 

Para realização do deste ensaio é utilizado a norma ASTM D-790-10, onde 

encontra-se as equações 4, 5 e 6 que foram utilizadas para determinar o limite de 

resistência á flexão, o modulo de elasticidade e da deformação de flexão. 

 

𝜎 =  
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑²
                                                                            (4) 

𝐸 =  
𝑚𝐿³

4𝑏𝑑³
                                                                              (5) 

𝜀 =  
6𝐷𝑑

𝐿²
                                                                               (6)                                                                     

 

Onde: σ = tensão de flexão (Mpa); 𝑝 = máxima carga aplicada (N); L = distância 

entre os apoios (mm); b = largura do CP (mm); d = espessura do CP (mm); E = modulo 

de elasticidade (GPa); m = inclinação pela curva carga (N) e deflexão (%); ε = deformação 

a flexão (%); D = deflexão máxima no centro do CP (mm). 

 

2.4.1.3. Propriedades Térmicas 

 

A análise do desempenho térmico de sistemas construtivos está vinculada ao 

conhecimento das propriedades térmicas de seus elementos, os quais podem ser definidos 

pela condutividade térmica, e pelo calor específico (Gomes, 2015; Santos, 2015). A 

condutibilidade térmica para a maioria dos polímeros está na ordem de 0,3 W.m-1.K-1 

Para os materiais poliméricos a transferência de energia é realizada através da 

vibração e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica e 

condutividade térmica dos poliméricos estão relacionadas com o grau de cristalinidade 



deste material. Quanto mais cristalino o material se apresentar, maior será sua 

condutividade térmica tendo em vista que, a vibração das moléculas ocorrerá de forma 

coordenada e mais efetiva entre as cadeias moleculares (Callister, 2012).  

Condutividade térmica é uma característica especifica de cada material e, 

caracteriza-se pela capacidade de um material em transferir calor de um ponto onde sua 

temperatura é maior, para outro ponto onde sua temperatura é menor.  

A condução de calor é o processo de troca de energia entre sistemas, ou partes 

deles em diferentes temperaturas que ocorre pela interação entre moléculas de alto nível 

energético transferindo energia, pelo impacto, ás outras, de menor nível energético, 

gerando uma onda térmica, cuja velocidade de propagação depende claramente da 

natureza da matéria. 

A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier como 

descrito por Incropera (2014), e a partir dela a condutividade térmica é definida de acordo 

com a equação 7.   

 

𝑘 =
𝑞𝑘

𝐴⁄

|𝑑𝑇
𝑑𝑥⁄ |

                                (7) 

 

Onde: K: Condutividade térmica do material (W/m.K); qk: Fluxo de calor (W); 

A: Área perpendicular ao fluxo de calor (m²); dT: Temperatura (ºC ou K); dx: 

Comprimento que atravessa o fluxo de calor (m) 

Quanto maior a condutividade térmica de um material maior será sua capacidade 

de transferir calor entre suas moléculas, então esse material terá uma característica de 

condutor térmico. Já os materiais com baixa condutividade, ou baixa capacidade de 

transferência de calor entre suas moléculas, possuem características de material isolante 

térmico. Exemplo de material bom condutor térmico são os metais de maneira geral, e de 

mal condutor térmico o isopor e a madeira.  

Resistência térmica (Rt) de uma matéria depende de sua espessura e 

condutividade térmica conforme indicado na equação 8. 

 

                     𝑅𝑡= 
∆𝑥

𝑘
          ...                      ....................(8) 

 

Onde: 



Rt = Resistência Térmica (m2.K/W); Δx = Espessura do material (m); K = 

Condutividade térmica (W/(m.K)). 

 

A vantagem de se trabalhar com a resistência térmica ao invés da condutividade 

térmica é que, no caso do fluxo de energia por condução por um sistema composto por 

diferentes camadas em série, as resistências das camadas podem ser somadas para se 

encontrar a resistência total. 

Calor específico é a capacidade de um material em armazenar o calor e é 

determinado pela quantidade de energia fornecida com a variação de temperatura, 

conforme equação 9.  

 

𝐶 = 𝑄/∆𝑇                                 (9) 

 

Onde: C = Calor específico (kJ/(kg.K); Q = Taxa de energia fornecida (w); ∆T  

= Acréscimo de temperatura ( ºC). 

 

Difusividade térmica é a propriedade que depende, por um lado, da 

condutividade (K) ou da velocidade de condução da energia térmica no interior do 

material e, por outro lado, do calor específico volumétrico (μ) ou da quantidade de energia 

térmica necessária para aumentar a temperatura de determinado volume do material.  

A difusividade é uma variável mais importante para o controle térmico das 

construções do que a condutividade (K), porque expressa quão rapidamente um corpo se 

ajusta por inteiro à temperatura de seu entorno. Materiais de baixa difusividade retardam 

a transferência de variações externas de temperatura para o interior das construções, por 

exemplo. 

Obtém-se a difusividade dividindo a condutividade (K) pelo calor específico 

volumétrico (μ) cuja unidade é m2/s, conforme a equação 10. 

 

               𝐷 =  𝑘 / 𝜇                                                  (10) 

Onde: D = Difusividade mm²/s; K = Condutividade térmica W/m.K; μ = Calor 

específico volumétrico 𝑀𝐽/𝑚³. 𝐾; 



 

2.4.1.4. Densidade Aparente 

 

A relação entre a massa da amostra de um material ou substância e o volume por 

ela ocupado chama-se densidade. A densidade é representada pela equação 11. 

 

                            𝜌 = m
v⁄                       (11) 

 

Onde: ρ – densidade aparente (g/cm³); m – massa (g); v – volume         (cm³). 

 

A importância da verificação da densidade visa indicar ao projetista quanto ao 

peso da peça fabricada nas dimensões reais para a aplicação no projeto. Em alguns casos 

a densidade pode indicar o grau de cristalinidade do material. 

 

2.4.1.5. Absorção de umidade 

 

A absorção de umidade pela exposição de matrizes orgânicas de materiais 

compósitos em atmosfera úmida ou meio aquoso leva à degradação prematura pela 

penetração de água ou outro liquido no interior do material compósito. Como 

consequência tem-se o aumento de volume, degradação da estrutura molecular por 

hidrólise, aparecimento de trincas e perda de adesão fibra/matriz, causando gradual perda 

nas propriedades mecânicas (Callister, 2012). 

O grau de absorção de umidade em termos relativos pode ser obtido pelo 

quociente entre a massa final do material após a imersão e a massa inicial antes da imersão 

subtraído de uma unidade. Para obtenção deste valor em porcentagem basta multiplicar o 

resultado por cem (100). A equação 12 representa o grau de absorção de água por um 

material. 

 

𝐴𝑏𝑠% = (
𝑚𝑓

𝑚𝑖
−  1) ∗ 100                               (12) 

 

Onde: Abs: absorção de umidade; mi = massa inicial;  mf = massa final. 

 



2.4.1.6.  Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A principal função do microscópio é tornar visível ao olho humano estruturas, 

organismos e superfícies com dimensões microscópicas. Os microscópios podem ser do 

tipo óptico e eletrônico. Os microscópios ópticos apresentam ampliação máxima de 2.000 

vezes e seu principio de funcionamento se baseia na incidência de luz visível ou 

ultravioleta sobre a amostra a ser analisada, e quando refletida é projetada em lentes que 

ampliam estas imagens (Marinucci, 2011).  

O microscópio eletrônico por varredura (MEV) se baseia na incidência de feixes 

de elétrons em substituição a luz visível ou ultravioleta como nos microscópios ópticos. 

Os elétrons emitidos quando refletidos são captados por detectores que convertem o sinal 

em imagem em altíssima resolução, obtendo também ampliações até 300.000 vezes. O 

MEV é uma ferramenta importante para o estudo do mecanismo de dano. Com esta 

ferramenta é possível identificar a interação e adesão entre fibra matriz (Marinucci, 2011). 

Os mecanismos de danos ou falhas podem ser: Fissura ou falha na matriz – 

também conhecida como fissura coesiva ou de ligação na matriz -fendas ou rachaduras 

que ocorrem apenas na matriz do compósito; Ruptura ou falha da fibra – corresponde a 

quebra da fibra e também é conhecida como fratura coesiva ou de ligação na fibra e 

Desaderência fibra matriz ou “debonding”: ocorrida pela falta de aderência entre fibra e 

matriz, também conhecida como fratura adesiva (Gomes, 2015). 

 

2.4.1.7. Degradação dos Compósitos (Envelhecimento) 

 

De acordo com Rodrigues (2007), a degradação dos polímeros é qualquer reação 

destrutiva que pode ser causada por agentes químicos, físicos ou mecânicos ou em 

simultaneidade e a mesma ainda pode causar uma modificação irreversível nas 

propriedades dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração progressiva 

destas propriedades, incluindo o aspecto visual.  

Nos materiais compósitos poliméricos a degradação pode ocorre no conjunto 

todo, ou simplesmente em partes dele, como na matriz ou no reforço. Para analisar o 

desgaste do compósito em uso, faz-se o ensaio de envelhecimento que pode ser 

envelhecimento natural ou envelhecimento acelerado.  

No ensaio de envelhecimento natural os compósitos são expostos às condições 

as quais serão submetidas durante uso. E a sua maior vantagem é a proximidade com as 



condições real de uso do material. No entanto o ensaio é considerado lento e requer longo 

tempo de exposição para que os fatores de degradação possam agir no material. 

Os ensaios de envelhecimento acelerado possuem a vantagem da rapidez, 

fornecendo dados sobre o provável desempenho do material ao longo da sua vida útil. Os 

mesmos simulam condições de exposição dos compósitos, com intensidades supinas, de 

modo a acelerar o processo de degradação. A velocidade de aceleração deste ensaio pode 

fornecer resultados não precisos, em função de mecanismos paralelos ocorridos nos 

corpos de provas ensaiados (Fechini, et al. 2012). 

 

2.4.2. Propriedades Químicas  

 

2.4.2.1.  Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

Análise de fluorescência de raios X (FRX) - uma das melhores técnicas analíticas 

para realizar a análise elementar em todos os tipos de amostras, não importa se líquidos, 

sólidos ou pós devem ser analisados. 

O ensaio analisa qualitativamente e quantitativamente a composição química das 

amostras. A técnica consiste na exposição da amostra a um feixe de radiação para a 

excitação e detecção da radiação fluorescente característica de cada elemento resultante 

da interação da radiação com o material da amostra.  

Os elementos que compõem a amostra são excitados por uma fonte primária de 

radiação, que passam a emitir uma radiação com comprimentos de onda característicos 

de cada elemento (raios-X fluorescentes). Através de um detector apropriado, pode-se 

medir este comprimento de onda e, consequentemente, identificar os elementos.  

Como a intensidade dos raios-X fluorescentes é proporcional à concentração a 

cada desses elementos, pode-se, portanto, quantificar os mesmos (Ferreti, 2009). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 



 Neste capítulo são descritos os materiais e processos utilizados na obtenção, 

fabricação dos corpos de prova e dos protótipos que representam a aplicabilidade do 

compósito proposto, obtido estudado. 

Nos materiais e métodos descrevem-se os procedimentos experimentais usados 

na fabricação dos compósitos, bem como os ensaios para caracterização (tração, flexão, 

microscopia eletrônico de varredura (MEV), fluorescência de raios-X (FRX), resistência 

térmica, envelhecimento, absorção de umidade e densidade). O fluxograma da Fig. 3.2 

sintetiza os procedimentos utilizados para obtenção e caracterização do compósito. 

 

Figura 3.2. Procedimentos utilizados para obtenção e caracterização do compósito. 

 

 

3.1. Obtenção do pó a partir de resíduo de mármore 

   

Os resíduos estudados foram doados e coletados de empresas localizadas em Natal 

e Parnamirim, no estado de pó de serragem de mármore misturado à água, formando uma 

polpa.  

Foram gerados após as peças mármore serem polidas e cortadas, em meio aquoso, 

deslocando-se uma lama densa que após a secagem foi chamada de “lama de pó de 



mármore”. A secagem foi feita a céu aberto e em seguida a lama seca foi peneirada malha 

de 4,8 mm.  A Figura 3.3 mostra a polpa de mármore preliminarmente seca após 

exposição ao sol. 

Figura 3.3. Polpa de mármore úmida. 

 

 

Para a obtenção do pós de mármore a lama foi exposta a céu aberto por mais 

alguns dias, gerando o material mostrado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Pó de mármore após peneiramento. 

 

 

 

3.2. Resina Poliéster 



A resina foi obtida com facilidade no mercado local e com preço acessível. No 

processo inicial de obtenção do compósito proposto foram utilizadas as resinas poliéster 

ortoftálica e tereftálica. O processamento demonstrou-se mais viável para a resina 

poliéster tereftálica em função de sua menor viscosidade, principalmente para as 

formulações com maior proporção em massa do pó de resíduo de mármore.  

Optou-se, portanto, pela utilização nesse trabalho da resina de poliéster 

tereftálica, cujas características principais estão apresentadas, em dados fornecidos pelo 

fabricante no quadro da Tabela 3.1. 

A Tabela 1.1 apresenta as propriedades da resina AZ 4.6 padrão (escura) 

comercializada pela Ara Química S/A. 

 

Tabela 1.2. Propriedades da resina Tereftálica. 

Fonte: Ara Química S/A. 

 

3.3. Desmoldante 

 

O desmoldante utilizado nos experimentos foi a cera de carnaúba para 

polimentos de pisos, comprada no mercado local a baixo custo Foi empregado para se 

obter uma melhor superfície de acabamento bem como facilitar a retirada das placas do 

molde de fabricação dos corpos de prova. 

Para aplicação do desmoldante foi necessário atenção para o completo 

preenchimento dos cantos, laterais e partes postas em contato direto com a resina. Esses 

procedimentos garantiram bom acabamento superficial.  

 

 

 

PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 4.6 – PADRÃO 

Gel Time (25° C/1,0 g MEK-P em 100g resina) 10 – 15 min 

Pico Exotérmico Max. 190°C 

Aspecto  Turvo 

Cor após curada Castanha 

Resistência a Tração 55,6 MPa ASTM D-638 

Resistência a Flexão 69,0 MPa ASTM D-790 



3.4.  Processo de Obtenção do Compósito 

 

O primeiro teste realizado consistiu na realização da quantidade máxima de pó 

de resíduo de mármore misturado á resina que garantisse uma processabilidade pelo 

processo manual de mistura entre os componentes do compósito.  

Chegou-se a um nível máximo de 2,5 partes de resíduo de pó de mármore para 

uma parte de resina poliéster ortoftálica. Acima desse percentual mássico de resíduo de 

pó de mármore, havia dificuldades na fluência do compósito ao ser depositado no molde 

e durante a homogeneização do material. 

Definiu-se como formulações para estudo do material compósito, 0% RPM, 50% 

RPM, 100% RPM, 150% RPM, 200% RPM e 250% RPM. A nomenclatura numérica 

utilizada está relacionada ao percentual de mármore contido no compósito. Por exemplo, 

para 250% RPM tem-se uma parte de resina poliéster ortoftálica e 2,5 partes de pó de 

mármore. A Tabela 3.2 apresenta as formulações do compósito  definidas e estudadas.  

 

Tabela 3.2. Formulações do compósito estudadas e caracterizadas. 

 

 Inicialmente, em função do volume do molde, definia-se a quantidade mássica 

de resina e do resíduo de pó de mármore utilizando uma balança de precisão. O processo 

de fabricação utilizado neste trabalho foi o de moldagem por compressão a frio, realizada 

em molde fechado metálico com dimensões 200 x 200 x 8 mm.  Aplicava-se a cera no 

molde para facilitar a sua posterior retirada.  

Num recipiente, derramava-se a quantidade de resina pré-estabelecida; 

acrescentava-se 2% de catalizador e misturava-se bastante para homogeneização entre os 

elementos. Acrescentava-se a quantidade de resíduo de pó de mármore pertinente a cada 

FORMULAÇÕES PERCENTUAIS DE CARGA 

1 0% RPM 

2 50% RPM 

3 100% RPM 

4 150% RPM 

5 200% RPM 

6 250% RPM 



formulação e em seguida o compósito era misturado num processo manual utilizando uma 

ferramenta de madeira.  

Após a completa homogeneização do compósito, procedia-se ao seu derrame no 

molde esperando o tempo de pré–cura para a colocação da tampa superior do molde e 

aplicação da carga compressiva (prensagem). 

Para a fabricação das placas de compósitos, utilizadas nos ensaios mecânicos, 

foram confeccionadas três matrizes que serviram como moldes metálicos para satisfazer 

critérios específicos das Normas.  

 

3.4.1 Matriz 1 

 

Devido à diversidade de ensaios nos compósitos com emprego de várias 

padronizações foram desenvolvidas e produzidas duas matrizes metálicas, com 

geometrias e dimensões próximas das solicitadas pelas normas.  

A matriz 1 foi utilizada para promover critérios dimensionais dos corpos de provas 

nos ensaios de tração e flexão, a matriz 2 por sua vez garantiu as dimensões exigidas nos 

corpos de prova para o teste de impacto. 

Na confecção das matrizes metálicas 1 e 2, foram utilizadas chapas laminadas de 

aço 1020 com 7,0mm de espessura e cantoneira padrão “L” de aço 1020 com dimensões 

1/2”x1/2”x1/8”. 

As chapas foram usinadas e soldadas nas dimensões adequadas para satisfazer 

critérios das normas ASTM, relacionadas à caracterização específica do compósito e 

suportarem as tensões produzidas durante procedimento de compressão na prensa 

hidráulica. Contudo, para a produção da terceira matriz houve a adaptação de uma fôrma 

cilíndrica para argamassa. 

Portanto, objetivando facilitar a posterior confecção desses corpos de provas para serem 

submetidos aos ensaios de flexão e tração uniaxial, conforme as dimensões sugeridas na 

ASTM D3039/D3039M e ASTM D 790, foi projetado e confeccionado molde metálico 

com dimensões de 200 mm x 200 mm x 6,0 mm, conforme apresentado na Figura 3.5.  

 

 

 

 



Figura 3.5. Matriz metálica 1 utilizada na confecção dos corpos de prova de tração e 

flexão. 

 

 

Após processo de cura as placas do compósito foram cortadas na direção vertical, 

empregando disco de corte diamantado em retângulos de 25 mm x 170 mm x 6 mm, para 

atender ao ensaio de tração uniaxial conforme ASTM D3039/D3039M, e com o objetivo 

de atender os critérios do ensaio de flexão, pertinentes à ASTM D790, foram cortadas 

placas do compósito, com as dimensões de 12,7 mm x 127 mm x 8 mm. 

 

3.4.2 Matriz 2 

 

Para a confecção dos corpos de prova de impacto, em acordo com critérios da ASTM E23, 

foi construída a matriz metálica 2, conforme apresentada na Figura 3.5. Um molde 

prismático com dimensões de 100 mm x 100 mm x 10,5 mm, para ser preenchido com o 

compósito nas formulações escolhidas, e ser submetido à pressão de 1,0 MPa durante 24 

h sob temperatura ambiente, e dessa forma facilitar a posterior confecção dos corpos de 

provas específicos, conforme as dimensões sugeridas pela norma.  

Após processo de cura as placas do compósito foram cortadas empregando aparato com 

disco de corte diamantado, em retângulos de 55 mm x 10 mm x 10 mm, para atender ao 

ensaio de impacto, conforme ASTM E23. 

 

 

 



 

Figura 3.6. Matriz metálica 2 para confecção dos corpos de prova de impacto. 

 

 

 Utilizou-se uma prensa hidráulica MARCON – MPH10 com capacidade de até 

10 toneladas, mostrada na Fig. 3.7. Neste processo o molde encontra-se em temperatura 

ambiente e ambas as faces das peças tinham bom acabamento. 

 

Figura 3.7. Prensa Hidráulica MARCON – MPH10 

 

  

 Após 1h submetido á carga compressiva, para completa cura de cada 

formulação, retirava-se o molde da prensa e procedia-se ao desmolde da placa 



confeccionada. A Figura 3.8 mostra o processo de obtenção e fabricação de placas do 

compósito. 

 

Figura 3.8. Processo de Fabricação das placas do compósito. a) Resíduo de pó de 

mármore; b) Balança usada para pesar os materiais e matriz com compósito. c) 

Compósito sendo depositado no molde. d) Placa do compósito pronta. 

 

 

Os ensaios para caracterização dos compósitos idealizados foram realizados nos 

Laboratórios de Engenharia dos Materiais da UFRN, Laboratório de Mecânica dos 

Fluidos da UFRN e Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia Solar da UFRN. 

Foram utilizadas as normas descritas para os ensaios operacionalizados: Tração – ASTM 

D638; Flexão – ASTM D790; Degradação Ambiental – ASTM D1435, MEV – ASTM 

E1382, Absorção de água – ASTM D570, Densidade – ASTM D2726 e  Impacto - ASTM 

E23. 

 

3.5. Ensaios de Tração e Flexão 

 

O grau de aderência entre fibra e matriz, ocorrida na região de interface, 

influencia diretamente nas resistências à tração e a flexão, ou seja, interfere nas 

propriedades mecânicas dos compósitos. Tão importante quanto é sua influência em 

outras propriedades como densidade e absorção de água. É através desta interface que 

ocorre a transferência de carga da matriz para a fibra. 



Para levantamento das características mecânicas do compósito foi realizado os 

ensaios de tração e flexão. Através destes foi possível levantar características como 

Resistência a Tração (RT) e Flexão (RF) e o Alongamento Total das amostras. 

Para os ensaios de tração e flexão utilizou-se a máquina universal 

“SHIMADZU”,modelo AGX 300 com capacidade máxima de 30 toneladas. Em 

temperatura ambiente (±25°C).  conforme a Figura 3.7. Os ensaios foram realizados no 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do Dept° de Engenharia de Materiais da UFRN. 

 

Figura 3.9. Maquina Universal utilizada nos de ensaios a tração e flexão. 

 

 

3.5.1 Ensaio de Tração 

 

Para os ensaios de tração os procedimentos adotados incluindo as medidas do 

corpo de prova foram extraídos da ASTM-D638 -10. 

Com este objetivo foram cortados cinco corpos de prova para cada compósito 

analisado a partir de uma placa com dimensão 200 mm x 200 mm e 8mm. Onde as 

medidas das amostras para fazer o ensaio de tração são as seguintes 200 mm x 25 mm x 

8 mm, conforme mostrado na Figura 3.8. Para o corte das amostras foi utilizada uma 

maquina de serra construída no LMHES com o objetivo de fazer cortes em materiais 

compósitos. 

 



Figura 3.8. Corpos de prova para ensaios de tração  

 

 

 

 3.5.2 Ensaio de Flexão 

 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado de acordo com a norma ASTM 

D790-10, onde foram cortados cinco corpos de prova para cada compósito com 

dimensões 200 mm x 25 mm e 8mm, mostrado na Figura 3.9.  

 

Figura 3.9. Corpo de prova para ensaio de flexão em três pontos. 

 

 

 

3.5.3 Ensaio de Impacto 

 

Foi utilizado pêndulo analógico IGV modelo RM904 pertencente ao Laboratório 

de Ensaios de Materiais do IFRN Campus Natal Central com metodologia adotada pela 

ASTM E23, utilizando dimensões e quantidade de amostras sugeridas pela mesma. 



Na Figura 3.10 estão os cinco corpos de provas correspondentes às amostras de 

resina de poliéster para o ensaio de impacto. 

 

Figura 3.10. Fotografia dos corpos de prova de impacto de RC. 

 

 

De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de energia 

adotada é o Joule (J). Em máquinas mais antigas, a unidade de energia pode ser dada em 

kgf x m. A máquina é dotada de uma escala, que indica a posição do pêndulo e é calibrada 

de modo a indicar a energia potencial. 

No ensaio de impacto, a massa do martelo e a aceleração da gravidade são 

conhecidas. A altura inicial também é conhecida. A única variável desconhecida é a altura 

final, que é obtida pelo ensaio. O mostrador da máquina, Fig. 3.11, simplesmente registra 

a diferença entre a altura inicial e a altura final, após o rompimento do corpo de prova, 

numa escala relacionada com a unidade de medida de energia adotada. 

 

Figura 3.11. Mostrador do pêndulo analógico de impacto Charpy. 

 



A incerteza do equipamento, determinada através dos dados fornecidos pelo 

fabricante, na Tabela 3.3, foi encontrada através da propagação de incertezas pela 

multiplicação da massa pela altura de queda do pêndulo ao centro de impacto. 

 

Tabela 3.3. Especificações do pêndulo analógico utilizado para ensaio de impacto.  

Especificações do pêndulo analógico IGV modelo RM904 

Distância vertical 

queda 

Altura de queda ao centro de 

percussão 
Massa do pêndulo 

829±1mm 1.598±1mm 18,770±0,04kg 

 

 

3.6.  Ensaio de Densidade Aparente 

 

A densidade aparente é imprescindível para o cálculo dos parâmetros de 

dosagem Marshall de misturas de materiais.  A partir da densidade aparente da amostra 

compactada, da densidade aparente dos agregados, do volume de vazios e da densidade 

máxima teórica determinam-se as características volumétricas de uma mistura do 

material.  

Para obtenção da densidade das formulações do compósito com resíduos de pó 

de mármore foi utilizado o densímetro digital, Figura 3.12, DSL 910 com repetitividade 

de ± 0,003g/cm3. O ensaio foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN. 

 

Figura 3.12. a) Material e b) Densímetro digital DSL 910 utilizados no ensaio de 

densidade aparente.  

 

 



3.7. Absorção de Umidade  

 

A exposição de materiais compósitos em atmosfera úmida ou meio aquoso leva 

à degradação pelo migração de água para o interior do material. Como consequência tem-

se o aumento de volume, degradação e modificação da estrutura molecular por hidrólise, 

aparecimento de trincas e perda de adesão fibra/matriz, causando gradual perda nas 

propriedades mecânicas (Gomes, 2015). 

As resinas poliéster ortoftálica são frequentemente aplicadas em objetos e 

equipamentos expostos em ambientes de umidade intensa. Suas principais aplicações é 

na manutenção de piscinas, construção de barcos e tanques de armazenamento de água.  

Por tais motivos, é importante se verificar o comportamento do material 

compósito proposto quando submetidos a ambientes de extrema umidade como imersão 

em água. 

Utilizou-se a equação 12 para determinação do grau de absorção de umidade do 

material. A norma seguida para tal propósito foi a ASTM D570-09 (ASTM, 2009). 

Foram ensaiadas três amostras para cada formulação do compósito proposto.  Os 

corpos de provas foram recortados na forma retangular com as seguintes dimensões 25 

mm de largura, 85 mm cumprimento e 3 mm de espessura (Figura 3.13),  logo após foram 

pesados em uma balança de precisão, para obtenção do seu peso seco.  

O ensaio foi realizado de acordo com a norma já citada anteriormente (ASTM 

570-95), e efetuado em três naturezas diferentes, sendo água destilada, água do mar e 

petróleo bruto.  

 

Figura 3.13. Corpos de provas para ensaio de absorção de umidade. 

 

 



3.8.  Análise Térmica 

 

Para levantamento das propriedades termofísicas o analisador de propriedades 

térmicas, KD2 Pro (Figura 3.14) fabricado pela Decagon Devices foi utilizado. Foram 

determinadas a condutividade térmica, o calor específico, a resistência térmica e a 

difusividade, do pó de mármore e das formulações do compósito escolhidas.   

 

Figura 3.14. Equipamento KD2 PRO utilizado para levantamento das propriedades 

térmicas do compósito. 

 

 

O KD2 Pro possui três sensores distintos o KS-1, TR-1, e SH-1. O KS-1 e TR-1 

são utilizados para leituras de condutividade e resistividade térmica em líquidos e sólidos 

respectivamente e, apresentam um único sensor. Já o SH-1, apresenta dois sensores para 

medidas de calor especifico volumétrico, difusividade térmica, condutividade e 

resistividade térmica. Este mesmo sensor, SH-1 é compatível com muitos sólidos e 

materiais granulados.  

Tendo em vista as propriedades resistência e condutividade térmica, calor 

específico e difusividade térmica, se escolheu o sensor SH-1 apropriado para tais 

propriedades. 

 Para verificação e levantamento das propriedades térmicas, são apresentados de 

forma resumida os procedimentos para a realização das medidas: 

• Escolher o sensor apropriado para o material a ser analisado; 



• Realizar os furos na amostra a ser analisada para inserção de ambos os 

sensores com auxílio de um gabarito que acompanha o equipamento; 

• Preencher o furo realizado na amostra com pasta térmica; 

• Conectar o sensor no aparelho; 

• Configurar o aparelho para o sensor escolhido; 

• Inserir o sensor na amostra; 

• Iniciar a medida. 

 

A Figura 3.15 apresenta o procedimento experimental recomendado à leitura do 

manual técnico do KD2 Pro realizado no material compósito para as propriedades de 

condutividade térmica, calor especifico, resistência térmica e difusividade. 

 

Figura 3.15. Sensor e corpo de prova para análises térmicas do compósito. 

 

 

 

3.9.  Degradação dos Compósitos (Envelhecimento) 

 

Um dos objetivos do ensaio de envelhecimento foi analisar a influência do meio 

da degradação das propriedades mecânicas do compósito. As formulações dos 

compósitos foram postos às condições de envelhecimento natural, no período de 365 dias, 

em cima de uma laje no LMHES/UFRN, atmosfera de clima tropical e marinha.  

Antes da exposição e depois da retirada os corpos de provas foram pesados e 

fotografados, para analise da degradação superficial sob condições ambientais próximas 

da real condição de uso do material. A Figura 3.16 apresenta uma amostra do compósito 

para o ensaio de envelhecimento natural. 

 



Figura 3.16. Corpo de prova para o ensaio de envelhecimento natural. 

 

 

 

3.10. Ensaio de Fluorescência de Raio X (FRX)  

 

É parte fundamental o conhecimento da composição química das matérias-

primas de qualquer material compósito, (SANTOS, 2015). O material compósito e o 

resíduo de pó de mármore  foram analisados quimicamente através de um Espectrômetro 

por Fluorescência de Raio X, marca EDX- 720 Shimadzu, do Laboratório de  

Caracterização Estrutural dos Materiais, do Departamento de Engenharia de Materiais na 

UFRN. A Figura 3.17 mostra o equipamento utilizado para a análise de fluorescência dos 

materiais. 

 

Figura 3.17. Espectrômetro para análise química da bucha e do compósito. 

 

FONTE: Santos, 2015. 

 

 



3.11. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de alta profundidade, ampliação e resolução.  

As imagens fornecidas pelo MEV são tridimensionais e possuem um caráter 

virtual. Este dispositivo gera imagens de alta resolução e ótima qualidade de foco. 

O local de ensaio foi o Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais 

do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. As amostras não passaram por 

qualquer revestimento condutivo. 

As amostras, em número de seis (Figura 3.18), foram retiradas dos corpos de 

prova fabricados com o material compósito obtido.  

 

Figura 3.18. Amostras usadas para o ensaio de MEV. 

 

 

Foram realizados ensaios de MEV nas superfícies de fratura das amostras do 

compósito e mapeamento de elementos existentes, verificando-se as fases formadas e sua 

homogeneidade. O equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) da marca Hitachi, modelo TM 3000 mostrado na Figura 3.19. Utilizou-se uma 

tensão de 15 kV, sendo o material disposto no porta amostra, com o auxílio de uma fita 

metálica condutora a base de carbono. 

 



Figura 3.19. Equipamentos para análise de microestrutura- MEV 

 

FONTE: Santos, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados e as discussões decorrentes do 

processo de caracterização do compósito proposto, obtido e estudado.  

 

4.1. DENSIDADE APARENTE 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados da densidade aparente para a matriz 

poliéster escura e formulações do compósito escolhidas e o gráfico da Fig. 4.1 mostra o 

comportamento assumido por esse parâmetro. 

 

Tabela 4.1. Densidade aparente para resina escura e formulações do compósito. 

Figura 4.1. Comportamento da densidade aparente para a matriz e formulações do 

compósito. 
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A Tabela 4.2 apresenta os resultados da densidade aparente para a matriz 

poliéster cristal e formulações do compósito escolhidas e o gráfico da Fig. 4.2 mostra o 

comportamento assumido por esse parâmetro. 

 

Tabela 4.2. Densidade aparente para a resina cristal e formulações do compósito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Comportamento da densidade aparente para a matriz e formulações do 

compósito. 

 

 

A densidade aparente do compósito foi sempre superior a da matriz de poliéster, 

para todas as formulações estudadas. Isso é explicado pela densidade do RPM ser superior 

à da resina matriz, correspondente a 1,88 g/cm³. A formulação com menor quantidade de 
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resíduo, 50% RPM, apresentou densidade 19,1% maior em relação à resina ortoftálica 

cristal e a de maior quantidade, 250% RPM, 61,6%.  

Tomando-se a média das densidades das formulações do compósito, tem-se um 

aumento de 44,0%. Considerando-se que a densidade aparente da pedra de mármore situa-

se entre 2,5 – 3,0 g/cm³, a chamada pedra artificial de mármore seria 60% mais leve, 

concedendo a esse produto grande viabilidade de utilização em substituição às pedras 

ornamentais largamente utilizadas em ambientes decorativos. 

Essa constatação já foi provada quando se fabricou uma pedra artificial com 

resíduos de pós de mármore e resina de poliéster e comprovou-se sua maior leveza em 

relação a uma pedra de mármore convencional de mesmas dimensões.  

Foi utilizada a formulação 250% RPM, que produz uma maior economia no uso 

da matriz de resina poliéster. A Tabela 4.3 apresenta os valores de densidade aparente 

para as duas matrizes testadas e o gráfico da Fig. 4.3 o comportamento assumido por esse 

parâmetro. 

 

 Tabela 4.3. Densidade aparente das formulações do compósito para as duas matrizes. 

 

Figura 4.3. Comportamento da densidade aparente resina e formulações do compósito. 
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A densidade média das formulações que utilizaram a resina escura foi 2,7% 

inferior quando comparada a referente às formulações com a resina cristal. Esse 

comportamento pode ser explicado pela maior viscosidade da resina cristal. 

 

4.2. ABSORÇÃO DE UMIDADE 

 

A absorção de umidade foi estudada para quatro meios aquosos, água encanada 

da rede, água destilada, água do mar e petróleo. 

 

4.2.1. ÁGUA DA REDE 

 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados da absorção de água encanada para a resina 

e formulações do compósito e o gráfico da Fig. 4.4 o comportamento assumido. 

Tabela 4.4. Resultados da absorção de água para a resina e formulações do compósito. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

ENCANADA 

% ABSORÇÃO 

RESINA 1,01 

50% RPM 1,51 

100% RPM 1,93 

150% RPM 2,31 

200% RPM 2,42 

250% RPM  2,55 

 

O percentual de absorção de água do compósito nesse meio aquoso para todas 

as formulações testadas foi bem superior ao da matriz de resina poliéster escura. 

Tomando-se a média o aumento de absorção de água foi superior a 100%, o que 

demonstrou o predomínio no compósito das partículas de resíduos de pó de mármore de 

maior poder de absorção que o da resina poliéster. 

 

Figura 4.4. Comportamento da absorção de água encanada na matriz e formulações. 



 

 

4.2.2. ÁGUA DESTILADA 

 

A Tabela 4.5 apresenta os resultados da absorção de água destilada para a resina 

de poliéster escura e formulações do compósito estudadas e o gráfico da Fig. 4.5 o 

comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio aquoso. 

Tabela 4.5. Resultados da absorção de água destilada para a resina e formulações do 

compósito. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 
DESTILADA 

%ABSORÇÃO 

RESINA 1,05 

50% RPM 1,53 

100% RPM 2,03 

150% RPM 2,41 

200% RPM 2,52 

250% RPM 2,65 

 

Houve um pequeno aumento do percentual de absorção de água para esse meio 

aquoso, para todas as formulações do compósito, na média em torno de 6,5 %. Em relação 

à resina houve o mesmo comportamento, com aumento em torno de 4,0 %. 

Os níveis de absorção de água para todas as formulações testadas manteve-se 

competitivo com vários compósitos já estudados no LMHES com outros apontados pela 

literatura de engenharia de materiais em relação a esse importante parâmetro. 

 

Figura 4.5. Comportamento da absorção de água destilada para a resina e formulações. 
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4.2.3. ÁGUA DO MAR  

 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados da absorção de água do mar para a resina 

de poliéster escura e formulações do compósito estudadas e o gráfico da Fig. 4.6 o 

comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio aquoso. 

Tabela 4.6. Resultados da absorção de água do mar para a resina e formulações do 

compósito. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

DO MAR 

%ABSORÇÃO 

RESINA 2,03 

50%RPM 2,23 

100%RPM 2,35 

150%RPM 2,47 

200%RPM 2,52 

250%RPM  2,68 

 

Figura 4.6. Níveis de absorção de água encanada para matriz e formulações do 

compósito.  
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Aconteceu o mesmo comportamento verificado para os outros dois meios 

aquosos testados, ou seja, um aumento do percentual da absorção em relação a resina 

poliéster. Houve um aumento do percentual do nível de absorção de água salgada para a 

resina e as formulações. A absorção de água dobrou para a resina e, para as formulações, 

o aumento foi de 7,5%.  

A resina poliéster apresentou um comportamento diferente em relação às 

formulações do compósito, com um aumento muito significativo, o que não aconteceu 

nas formulações do compósito, trazendo bom potencial de aplicabilidade do compósito 

para exposição em ambientes marinhos. 

Os níveis de absorção de água para todas as formulações testadas manteve-se 

competitivo com vários compósitos já estudados no LMHES e com outros apontados 

pela literatura de engenharia de materiais em relação a esse importante parâmetro (Neto, 

2016) 

 

4.2.4. ABSORÇÃO DE UMIDADE NO MEIO PETRÓLEO  

 

A Tabela 4.7 apresenta os resultados da absorção de umidade em petróleo para 

a resina de poliéster escura e formulações do compósito estudadas e o gráfico da Fig. 4.7 

o comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio. 
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Tabela 4.7. Resultados da absorção de petróleo para a resina e formulações do 

compósito. 

FORMULAÇÃO 
% ABSORÇÃO 

 
  

RESINA 0,81   

50% RPM 1,46   

100% RPM 1,61   

150% RPM 1,73   

200% RPM 1,79   

250% RPM 1,84   

 

Todas as formulações do compósito apresentaram os melhores resultados de 

todos os meios aquosos experimentados, juntamente com a resina de poliéster. 

Escolhendo-se o meio aquoso água destilada, o percentual médio de absorção de petróleo 

apresentou redução de 20%, o que representa um grande potencial de aplicação para 

utilizações na indústria do petróleo. 

 

Figura 4.7. Níveis de absorção de óleo para matriz e formulações do compósito.  

 

 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados para os quatro meios aquosos e o gráfico 

da Fig. 4.8 o comportamento assumido pelo percentual de absorção de umidade. 
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Tabela 4.8. Resultados médios da absorção de umidade para a resina e formulações do 

compósito para os quatro meios aquosos testados. 

 

FORMULAÇÃO A.A. 

DESTILADA 

 (%) 

A.A. REDE 

(%) 

A.A. MAR 

( %) 

A. PETRÓLEO 

(%) 

RESINA 1,05 1,01 2,03 0,81 

50% RPM 1,53 1,51 2,23 1,46 

100% RPM 2,03 1,93 2,35 1,61 

150% RPM 2,41 2,31 2,47 1,73 

200% RPM 2,52 2,42 2,52 1,79 

250% RPM  2,65 2,55 2,68 1,84 

MÉDIA DAS 

FORMULAÇÕES 

 

2,28 

 

2,14 

 

2,45 

 

1,83 

 

Figura 4.8. Comportamento da absorção de umidade média para a resina e formulações 

do compósito para os quatro meios aquosos testados. 
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4.3. ANÁLISE TÉRMICA 

 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados médios das propriedades da análise térmica 

das matrizes e das formulações estudadas do compósito. 

 

Tabela 4.9. Resultados médios das propriedades da análise térmica das matrizes e 

formulações do compósito. 

 

O comportamento térmico de todas as formulações testadas foi inferior ao da 

resina matriz de poliéster, em função da condutividade do pó de mármore ser muito 

superior ao da resina. A condutividade de uma pedra de mármore é de 2,5 W/m.K, 

enquanto que a da resina é inferior a 0,20 W/m.K para a tereftálica e um pouco acima 

desse valor para a cristal. 

O pó de mármore adicionado à resina, na formação do compósito, produz um 

aumento gradativo nas propriedades térmicas, com o maior aumento para a formulação 

250PM acima de quatro vezes, extremamente significativo, porém a condutividade 

térmica das formulações testadas esteve muito abaixo da referente a da pedra de mármore. 

A formulação do compósito de melhor comportamento térmico foi a 50 PM, com 

aumento em relação a resina matriz de poliéster de 37,2%. 

O calor especifico volumétrico teve uma aumento gradativo a medida que se 

aumentava a quantidade de pó de mármore no compósito, com aumento muito inferior ao 

verificado na condutividade térmica. A difusividade térmica apresentou comportamento 

similar ao verificado na condutividade térmica, com aumento a medida em que se 

aumentava o percentual de resíduo de pó de mármore no compósito.  

MATERIAL/FORMULAÇÃO K 

(W/m.K) 

C 

(MJ/m³.K) 

D 

(mm²/s) 

R 

(°C.cm/W) 

ESCURA 0,156 1,628 0,096 641,2 

CRISTAL 0,221 1,745 0,114 542,1 

50% RPM 0,214 
1,841 

0,113 466,4 

1000% RPM 0,350 1,884 0,186 285,9 

150% RPM 0,496 1,912 0,259 201,6 

200% RPM 0,678 
2,196 

0,302 147,77 

250% RPM 0,850 
2,289 

0,398 117,77 



Os gráficos das Figura 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 mostram o comportamento assumido 

pelos  parâmetros da análise térmica determinados para matrizes e formulações do 

compósito. 

 

Figura 4.9. Comportamento da condutividade térmica para a resina e formulações do 

compósito. 

 

 

 

Figura 4.10. Comportamento da capacidade térmica para a resina e formulações do 

compósito. 

 

Figura 4.11. Comportamento da difusividade térmica para a resina e formulações do 

compósito. 
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Figura 4.12. Comportamento da resistividade térmica para a resina e formulações do 

compósito. 

 

 

4.4. Análise Granulométrica 

 

 Para a utilização de resíduos é imprescindível uma compatibilidade entre 

as partículas de todos os elementos constituintes, para um maior desempenho do novo 

material formado.  Na Tabela 4.10  são apresentados os resultados das analises dos 

tamanhos de partículas dos pós de resíduos de mármore e do compósito formulado.  
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Tabela 4.10. Resultados da distribuição granulométrica dos pós de mármore, granito e 

do compósito. 

Amostras Diâmetro médio (µm) 
Diâmetros 

110% 550% 990% 

Pó de Mármore 27,32 20,04 20,91 69,19 

Pó de mármore/granito 13,64 10,48 90,78 31,64 

Compósito RMG 15,67 10,72 13,26 32,68 

 

 Observou-se que seus valores médios das partículas ficaram na ordem de 

27,32; 13,64 e 15,67; respectivamente. A Figura 4.13 mostra as curvas de distribuição de 

massa para cada amostra analisada. 

 

Figura 4.13. Analise do tamanho das partículas dos resíduos. 

  

 

Foi verificado um menor tamanho de diâmetro médio para o granito, isto 

sugerindo uma maior interação na formação do compósito. Com base na granulometria 

pode-se dizer que os materiais utilizados, pó de mármore e pó de mármore/granito são 

apropriados para a formulação do compósito escolhido, visto que 80% das partículas 

possui diâmetro médio entre 13 e 29 micrometros.  



A faixa relativa a definição de um material como pó, situa-se entre 1 e 44 

micrometros, portando a formulação do composto estudado e escolhida pode ser 

classificada como pó. 

 

4.5. Ensaio de Fluorescência de Raio X (FRX) e Difração de Raios X (DRX) 

 

Os resultados das analise de FRX das amostras de pó mármore após o processo 

de peneiramento apresentou os principais elementos químicos que compunham as 

amostras. O DRX identificou a estrutura do composto. Os resultados dos ensaios FRX 

auxiliaram na obtenção do gráfico da DRX, mostrado na Fig. 4.14.  

 

Figura 4.14. Difração de raios-X do resíduo de mármore. 

 

  

A partir do espectro de Difratômetro de raios-X identificou-se picos de difração 

característicos das fases cristalinas referentes a Calcita (CaCO2), que é o maior pico 

observado, demostrando-se a presença de mármore.  Constatou-se, ainda, a 

predominância de quartzo e faialite no resíduo.   Comparando-se os resultados 

obtidos na análise por fluorescência de raio X, onde são semelhantes aos constituintes em 

outras literaturas, confirmou-se o resíduo como mármore.  

 

 



4.6. Resistências Mecânicas à Tração e Flexão  

 

A Tabela 4.11 apresenta os resultados dos ensaios de tração e flexão para as 

formulações escolhidas do compósito para as duas resinas matrizes poliéster. Os gráficos 

da Fig. 4.15 mostram o comportamento comparativo entre as resistências à tração para as 

duas resinas de poliéster testadas, escura e cristal. 

 

Tabela 4.11.  Resultados dos ensaios de tração e flexão para as resinas e formulações do 

compósito. 

 

A resistência mecânica para as formulações com matriz poliéster cristal foram 

superiores, principalmente para a resistência à tração, onde se obteve a superioridade de 

40% para a resina e média das formulações do compósito.  

À medida que se aumentava a quantidade de resíduo diminuía-se a resistência à 

tração, obtendo-se o pior resultado para 250%, RPM com queda de 54% em relação à 

resina verde e de 50% em relação à resina cristal. Esses resultados não inviabilizaram a 

utilização do compósito para todas as configurações principalmente para aplicações com 

baixas solicitações de carga.  

Essa redução já era esperada, uma vez que os particulados, como demonstra a 

literatura de materiais compósitos, diminuem a resistência mecânica dos novos materiais 

gerados, quando comparados a matriz. Com relação à resistência a flexão, há uma perda 

de resistência menor que é ocorrida na tração comparada às resinas utilizadas, com 

predominância para as formulações com a resina cristal. 

FORMULAÇÃO RT 

(MPa) 

RF 

(MPa) 
FORMULAÇÃO 

RT 

(MPa) 

RF 

(MPa) 

RESINA ESCURA 15,2 55 RESINA CRISTAL 25,2 60 

50% RPM  8,9 45 50% RPM  14,4 50 

100% RPM  8,1 40 100% RPM  13,1 45 

150% RPM  7,7 37 150% RPM  13 42 

200% RPM  7,5 35 200% RPM  12,4 40 

250% RPM  7,0 32 250% RPM  12,5 38 

MÉDIA COMPÓSITO 9,1 40,7 MÉDIA COMPÓSITO 15,1 45,8 



A perda mais significativa ocorre também para a formulação de 250% RPM 

correspondente a 72% na resina escura e 63,3% na resina cristal. Para as formulações do 

compósito, a resistência média a flexão para a resina escura foi inferior em apenas 6%. 

Com relação às formulações de maior e menor resistência de flexão, 50% RPM 

e RPM 250%, a queda foi de 30% para a resina verde e 24% para a resina cristal, Ou seja, 

o aumento significativo de RPM também não trouxe fragilidade mecânica significativa à 

flexão do compósito. 

Entre as matrizes, houve uma queda na resistência mecânica de flexão de 9% da 

resina cristal para a resina verde. Essa queda de resistência foi muito menor que a ocorrida 

para a resistência à tração. 

A resistência flexão média do compósito foi muito superior à obtida na tração, 

demonstrando uma maior viabilidade do compósito para solicitações não significativas 

de flexão, com maior possibilidade de aplicação para 50% RPM.  

 

Figura 4.15. Comportamento comparativo das formulações do compósito para as duas 

matrizes testadas, escura e cristal.

 

 

4.7. Resistência ao Impacto 

 

A Tabela 4.12 apresenta os resultados da energia de absorção no teste de impacto 

Charpy operacionalizado em seis amostras das formulações do compósito e da matriz de 



resina poliéster. O gráfico da Fig. 4.16 mostra o comportamento assumido pela energia 

de absorção de impacto das amostras do compósito e da resina. 

 

Tabela 4.12. Resultados da energia de absorção no teste de impacto Charpy. 

FORMULAÇÕES ENERGIA ABSORVIDA 

(JOULE) 

PERDA DE ENERGIA (%) 

RESINA 1,955 -  

50% RPM 1,942 0,66 

100% RPM 1,817 7,05 

150% RPM 1,765 9,72 

200% RPM 1,700 13.04 

250% RPM 1,634 14,91 

 

A perda da capacidade de absorção da energia no impacto decrescia à medida 

em que se aumentava a quantidade de pó de mármore no compósito, como já era esperado, 

porém essa queda é pouco significativa, sendo insignificante para a 50% PM e mais 

elevada para a maior proporção de pós de mármore, 250%PM, em torno de 15%. 

Isso demonstrou que a introdução de uma grande quantidade de pó de mármore 

no compósito, 2,5 vezes a quantidade de matriz, não trouxe inviabilidade de utilização do 

compósito, para as formulações estudadas. 

   

Figura 4.16. Comportamento da energia de impacto para resina e compósito. 
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4.8.MEV 

 

As Figuras 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21 mostram as superfícies de fratura das 

amostras submetidas à tração para as formulações do compósito testadas. 

 

Figura 4.17. MEV da formulação 50%RPM. a) Aumento de 500X b) Aumento 

de 2000X 

 

 

 

 

Figura 4.18. MEV da formulação 100% RPM. a) Aumento de 500X b) 

Aumento de 2000X 

 

 

 



 

Figura 4.19. MEV da formulação 150% RPM. a) Aumento de 500X b) 

Aumento de 2000X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. MEV da formulação 200% RPM. a) Aumento de 500X b) 

Aumento de 2000X. 

 

 



Figura 4.21. MEV da formulação 250% RPM. a) Aumento de 500X b) Aumento de 

2000X. 

 

 

 

Em todas as amostras de todas as formulações pode-se observar a 

homogeneidade da mistura entre resíduo e resina, boa distribuição no resíduo na matriz,  

Poucos vazios, presença de impurezas e devido ao pequeno tamanho da partícula 

ocorreram significativa quantidade de aglomerações. Todas as superfícies apresentaram 

características de ocorrência de fratura frágil. 

Pode-se observar que o processo de obtenção do compósito foi adequado em 

função da pouca ocorrência de vazios. Para a diminuição da quantidade de aglomerador, 

que pode traduzir uma maior fragilidade do compósito, recomenda-se o uso de um 

processo mecânico de mistura entre carga de enchimento e resina, juntamente com a 

inserção de um defloculante. 

 

4.9. Envelhecimento 

 

A Tabela 4.13 apresenta os resultados da variação da massa dos corpos de prova 

submetidos ao ensaio de envelhecimento, em ambiente natural para todas as formulações 

do compósito estudadas. O gráfico da Fig. 4.22 mostra o comportamento da massa das 

amostras antes e após o ensaio de envelhecimento. 

 

 

 



Tabela 4.13. Resultados da variação da massa dos corpos de prova submetidos ao ensaio 

de envelhecimento 

 

FORMULAÇÃO Mamostra antes 

(g) 

Mamostra depois 

(g) 

Perda de Massa 

(%) 

 

50% RPM 69,1 50,2 37,3 

100% RPM 71,6 52,0 37,3 

150% RPM 74,4 62,2 16,4 

200% RPM 90,0 78,6 12,7 

250% RPM 123,3 119,4 3,2 

 

 

Figura 4.22. Comportamento da massa das amostras antes e após o ensaio de 

envelhecimento. 

 

  

 A maior perda de massa apresentou comportamento decrescente com o aumento 

do percentual de resíduo de pó de mármore no compósito. A formulação de menor 

percentual de perda foi 250RPM com 3,2% e as de maior percentual foram 50 RPM e 100 

RPM. 

Portanto, a formulação mais viável para a exposição às intempéries e variações 

climáticas , em todas as estações, foi a de 250 RPM, de menor custo uma vez que tem 

uma maior quantidade de resíduo do que a da resina matriz. 

 A Figura 4.23 mostra macrografias das amostras das formulações do compósito 

submetidas ao ensaio de envelhecimento, onde se percebeu, principalmente, a variação 
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de coloração entre amostras expostas e não expostas às variações de condições climáticas, 

ao sol e chuva, por um período de 12 meses. 

 

Figura 4.23. Amostras do teste de envelhecimento, com duração de um ano. 

 

 

4.10. Aplicações práticas do compósito proposto e estudado. 

 

Foram fabricadas algumas estruturas utilizando a formulação 250 RPM, a de 

maior quantidade de resíduos, demonstrando-se a viabilidade do compósito proposto, 

obtido e estuado.  

Foram fabricados uma mesa, uma cadeira, um banco, uma prancha para estante, 

um tubo, uma placa para banca de ensaio de bombas hidráulicas e uma placa para ser 



utilizada em uma banca de uma fresadora. A Figura 4.24 mostra as estruturas fabricadas 

com o material compósito estudado. 

 

Figura 4.24. Estruturas fabricadas com o material compósito estudado. a) assento de 

cadeira e de banco  b) Prateleira para estante  c) Suporte para bomba d’água d) Tubo e) 

Tampo para mesa. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos delineados para o presente trabalho 

apresentam-se as conclusões e sugestões pertinentes, decorrentes da análise dos 

resultados da caracterização do compósito em suas várias formulações. 

 

5.1 Conclusões 

 

1. Demonstrou-se a viabilidade de obtenção do compósito proposto 

utilizando resíduos de pó de mármore e resina poliéster, para todas as formulações 

escolhidas; 

2. O resíduo de pó de mármore esteve presente no compósito na função de 

carga de enchimento, uma vez que todas as formulações estudadas do compósito 

apresentaram resistência mecânica menor que a da matriz; 

3. O resíduo de pó de mármore aumentou significativamente a densidade do 

compósito, comparado a da resina, alcançando mais de 60% para a formulação com maior 

carga de pó de mármore; 

4. A chamada pedra artificial de mármore, que pode ser fabricada com o 

material compósito proposto e obtido seria 60% mais leve, concedendo a esse produto 

grande viabilidade de utilização em substituição às pedras ornamentais largamente 

utilizadas em ambientes decorativos; 

5. Todas as formulações do compósito estudadas apresentaram absorção de 

umidade superior a da resina matriz de poliéster, com crescimento da absorção à medida 

que se aumentava a quantidade de resíduo de pó de mármore; 

6. O comportamento térmico de todas as formulações foi inferior ao da resina 

matriz de poliéster, em função da condutividade do pó de mármore ser muito superior ao 

da resina;  

7. A formulação do compósito de melhor comportamento térmico foi a 50% 

RPM, com aumento em relação à resina matriz de poliéster de 37,2 % e a pior foi a 250% 

RPM, com aumento acima de 400%; 

8. Todas as formulações do compósito apresentaram resistência mecânica 

inferior a da resina matriz, com diminuição proporcional ao aumento do percentual de 

resíduo de pó de mármore; 



9.  A resistência mecânica para as formulações com matriz poliéster cristal 

foi superior, principalmente para a resistência à tração, onde se obteve a superioridade de 

40% para a resina na média das formulações do compósito;  

10.   À medida que se aumentava a quantidade de resíduo diminuía-se a 

resistência à tração, obtendo-se o pior resultado para 250 %RPM, com queda de 54% em 

relação à resina verde e de 50% em relação à resina cristal; 

11.   Com relação à resistência a flexão, houve uma perda de resistência menor 

que a da tração comparada às resinas utilizadas, com predominância para as formulações 

com a resina cristal; 

12.   A perda mais significativa ocorreu também para a formulação de 

250%RPM correspondente a 72% na resina escura e 63,3% na resina cristal;  

13.   A resistência flexão média do compósito foi muito superior à obtida na 

tração, demonstrando uma maior viabilidade do compósito para solicitações não 

significativas de flexão, com maior possibilidade de aplicação para 50%RPM; 

14.    A perda da capacidade de absorção da energia no impacto decrescia à 

medida que se aumentava a quantidade de pó de mármore no compósito, sendo pouco 

significante para todas as formulações testadas; 

15. A perda de massa no ensaio de envelhecimento apresentou comportamento 

decrescente com o aumento do percentual de resíduo de pó de mármore no compósito; 

16. A formulação mais viável para a exposição às intempéries e variações 

climáticas, em todas as estações, foi a de 250%RPM; 

17. Em relação a outros compósitos já estudados no LMHES, apresentou maior 

massa, propriedades térmicas inferiores; absorção de água competitiva, porém não 

inviabilizaram a utilização do compósito, principalmente para a produção de pedras 

artificiais, em substituição ao mármore; 

18. Foi demonstrada a viabilidade de utilização prática do compósito, sendo 

produzido um tubo para condução de água, um tampo de banco, um relógio de parede, 

uma prancha para estante, uma mesa e uma pedra para bancada de um sistema submetido 

às vibrações; 

19. A formulação com maior viabilidade econômica foi a 250%RPM, que pode 

ser utilizada para todas as aplicações que foram operacionalizadas com o material 

compósito proposto e obtido. 

 



5.2 Sugestões 

 

1. Testar a obtenção do compósito com resíduo de pó de mármore utilizando 

outras matrizes poliméricas; 

2. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais 

por mais de um ano e caracterizá-las antes e após o término do ensaio; 

3. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto; 

4. Capacidade de amortecimento ou absorção; 

5. Fabricar uma parede artificial de significativa dimensão e comparar sua 

viabilidade com uma pedra convencional de mármore/granito. 
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