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RESUMO 

A pedra composta é um produto similar ao granito ou ao mármore naturais, obtida a partir de 

agregados naturais que podem representar de 91 a 96% da massa total. Esses agregados são 

misturados com resina insaturada de poliéster e colocados em um molde. Em seguida passam 

por um processo de vibrocompactação a vácuo. Depois é feita a cura do material, obtendo-se a 

pedra composta. O itabirito é um minério de ferro amplamente explorado em Minas Gerais, 

Brasil. Um dos resíduos dessa exploração apresenta grande quantidade de quartzo em sua 

composição. A obtenção de pedra composta com resíduos da exploração de itabirito é uma 

promissora alternativa para a sua destinação. Atualmente, uma parte desse resíduo é utilizada 

para preenchimento de cavas de mineração e outra parte é estocada em barragens. Desse 

modo, a aplicação deste resíduo na geração de um novo produto não apenas agrega valor ao 

mesmo, como ainda contribui para a questão ambiental que tem sido tão relevante para o setor 

de mineração. As influências de seis parâmetros do processamento de pedra composta foram 

analisadas simultaneamente por meio do planejamento de experimentos. A resistência 

mecânica da pedra composta foi medida pelo ensaio de resistência à flexão. Utilizando a 

tensão de flexão como resposta do planejamento de experimentos, observou-se que os fatores 

que mais influenciaram foram o tipo de resina e o uso de promotor de adesão. A tensão média 

de ruptura foi determinada utilizando estatística de Weibull. Os valores obtidos foram mais 

próximos àqueles encontrados em pedras naturais. A caracterização da pedra composta 

revelou a homogeneidade deste material e reprodutibilidade do método, de tal forma que o 

processamento utilizado é adequado para a substituição da matéria-prima por resíduo de 

mineração.  

Palavras-chave: pedra composta, quartzo, resíduo, mineração de ferro. 
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ABSTRACT 

Composite Stone is a product similar to natural granite or marble, produced with particles of 

these materials, generally containing between 91 and 96% natural stone by weight. These 

particles are mixed with unsaturated polyester resin. Samples are obtained using vibro-

compaction under vaccum followed by curing. The molded sample is cured and composite 

stone is obtained. Itabirite is an iron ore widely explored in Minas Gerais, Brazil. A residue 

from this iron ore contains a large amount of quartz in its composition. A promising 

alternative to produce composite stone is replacing natural stone with this residue. Nowadays, 

part of this residue is used to fill pit mines and another part is stored in dams. Thereby, the 

utilization of residue is important to create a new product with value-added and to assess 

environmental issues. By design of experiments, six control factors were analyzed that can 

influence the flexural strength. The kind of resin and the use of adhesion promoter were the 

most influent factors. The rupture strength mean was calculated by the Weibull statistics. The 

values obtained were closer to those of natural stones than composite stones. Composite 

stone’s characterization revealed the homogeneity of this material and reproducibility of this 

method. The processing used in this work is appropriate to study the substitution of natural 

quartz with mining residue. 

Keywords: composite stone, quartz, residue, iron mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pedra composta, também chamada de pedra artificial ou pedra industrializada, é 

fabricada com agregados naturais, que podem representar 91 a 96% da massa total. Ela é 

obtida a partir de particulados silícicos ou calcáreos com diferentes granulometrias (menores 

que 10mm). Frações desses materiais são misturadas com resina de poliéster e aditivos para 

formar uma pasta, a qual é colocada em moldes e vibrocompactada a vácuo, seguido do 

processo de cura [1]. Este processo permite a obtenção direta de chapas de várias espessuras e 

dimensões. O uso do quartzo proveniente de resíduos de mineração para a obtenção de pedra 

composta é uma possibilidade que desperta bastante interesse.  

O itabirito é um minério de ferro amplamente explorado na região do Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. Como resíduo dessa exploração tem-se quartzo com 8 a 15% 

de óxido de ferro finamente granulado. Atualmente, uma parte desse resíduo é utilizada para 

preenchimento de cavas de mineração e outra parte é estocada em barragens [2]. A aplicação 

deste resíduo na geração de um novo produto, como a pedra composta, pode reduzir a 

necessidade da estocagem em barragem. Esta questão se torna ainda mais relevante em Minas 

Gerais, uma vez que é importante encontrar maneiras de agregar valor aos resíduos, porque 

isso será imprescindível para a atividade econômica das regiões onde as minas se encontram, 

após a sua exaustão. Além disso, a questão ambiental tem sido relevante na indústria de 

mineração, que busca novas tecnologias para redução do impacto ambiental de suas atividades 

e diminuição de seus resíduos. 

Esse produto, que já é comercializado em larga escala na Europa e nos Estados 

Unidos, tem aparência estética similar à pedra natural, porém controlável e mais uniforme. As 

resistências à flexão e à tração são mais altas que aquelas da pedra natural. A dureza é 

semelhante e é isenta de poros. O aproveitamento das reservas de matérias‐primas é alto, 

porque o processo de fabricação utiliza granulados. Essas características, vistas como 

vantagens pelos consumidores e órgãos ambientais, reservam à pedra composta um lugar de 

destaque na construção civil em seu uso como revestimento de paredes e pavimentação. 
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2 OBJETIVOS 

Estudo do processo de obtenção e caracterização de pedra composta para adaptação à 

utilização de resíduos de mineração como matéria-prima.  

 

2.1  Objetivos Específicos 

 Obtenção de pedra composta com quartzo granulado; 

 Averiguação da influência de parâmetros do processo de obtenção da pedra composta 

por meio de planejamento fatorial; 

 Caracterização da pedra composta; 

 Obtenção de pedra composta em planta de escala piloto de acordo com as condições 

otimizadas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Mineração e Sustentabilidade 

A questão ambiental é um dos grandes desafios da mineração atualmente. Termos como 

“Desenvolvimento Sustentável”, “Sustentabilidade” e “Responsabilidade Social” tem sido 

recorrentes e a cobrança por ações e medidas nas áreas ambientais são frequentes por parte da 

população e governo. Os principais fatores que têm contribuído para este fenômeno são, entre 

outros, a intensa e extensa cobertura do tema pelos meios de comunicação; as novas gerações, 

que têm sido despertadas para este assunto; as audiências públicas referentes aos projetos, que 

requerem licenças ambientais, e o crescimento populacional [3].  

O desenvolvimento sustentável pode ser conceituado de numerosas formas. A primeira 

aparição deste termo foi no Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum de 1987 [4]. 

Partindo da definição apresentada neste relatório, temos Desenvolvimento Sustentável como 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem às suas necessidades”. Além de amplo e complexo, este conceito 

também exige a integração e equilíbrio de três áreas: conservação ambiental, desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento social. Como resultado, o desenvolvimento sustentável vai de 

encontro aos padrões de produção e consumo. Este conflito não propõe a estagnação de 

nenhuma destas áreas, mas sim a necessidade de uma nova relação entre elas. 

A mineração é uma atividade fundamental para o desenvolvimento econômico e social 

de muitos países, sendo indispensável ao bem estar, ao conforto e a melhoria de qualidade de 

vida do homem.  É considerada a base da indústria de transformação, devido à sua vasta 

aplicação como matéria-prima em diversos setores. Assim, deve-se desconsiderar qualquer 

possibilidade de não uso dos recursos minerais [3; 5].  

Em contraste, é preciso efetuar o uso racional dos recursos disponíveis. “Por se tratar de 

recurso natural não renovável, o recurso mineral deve ser aproveitado de maneira a evitar seu 

esgotamento, para assegurar à coletividade o benefício da utilização futura dos bens minerais, 

sendo estão descartada totalmente a ideia de seu desperdício” [3]. 

Souza [6] afirma que o recurso mineral é um recurso ambiental:  

[...] os recursos minerais são parte integrante da natureza, sendo espécie do 

gênero recurso natural. Em face de sua condição de recurso natural, os 

minerais pertencem ao patrimônio ambiental: como parte desse patrimônio 
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deve, consequentemente, ser objeto de proteção, em igualdade de condições 

com os demais recursos ambientais, como a água, o ar, o solo e a vegetação. 

A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente [7] também define o subsolo, que em 

sentido amplo abrange também os recursos minerais, como recurso ambiental. Dessa maneira, 

são aplicáveis aos minerais os objetivos fixados por esta lei. Referente ao aproveitamento dos 

minerais, no artigo 4 em especial, temos “desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 

orientadas para o uso racional de recursos ambientais”.  

Para aplicação da visão de desenvolvimento sustentável aos recursos minerais deve-se 

considerar o interrelacionamento de três fatores: conhecimento geológico, tecnologia e 

economia.  Para que um mineral possa ser denominado como um recurso, é preciso conhecer 

este material quanto a sua localização, quantidade e teor. Ele deve ser viável 

economicamente, não apenas gerando renda, como também atendendo ao ritmo da demanda 

de consumo [3; 5]. 

Pesquisas aplicadas ao aumento da capacidade produtiva, à redução de perdas no 

processo produtivo, ao desenvolvimento de novas rotas de processo e a reutilização de 

resíduos têm sido uma preocupação crescente na área de mineração. Devido ao impacto 

ambiental e à grande geração de resíduos provenientes das atividades de mineração, o 

investimento em estudo e tecnologias que busquem minimizar esses efeitos se fazem 

necessários.  

 

3.1.1 Gestão de Resíduos Sólidos 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – na NBR 

10004 de 2004 [8], temos a definição de resíduos sólidos como sendo resíduos nos estados 

sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Também são incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível [8]. Dentro dos resíduos sólidos é importante diferenciar os rejeitos. Segundo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, os rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
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disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada [7]. 

Os resíduos sólidos são classificados levando em consideração seus potenciais riscos 

de contaminação, processo ou atividade de sua origem e suas características físicas e 

químicas. Além disso, é preciso realizar a identificação dos componentes dos resíduos. 

 Segundo a Norma ABNT NBR-10004 [8], os resíduos sólidos são classificados em 

duas classes: 

Classe I – Perigosos: são aqueles que apresentam periculosidade devido às suas 

propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podendo promover riscos à saúde 

pública ou ao meio ambiente, ou apresentam ao menos uma das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.  

Classe II – Não Perigosos: 

Resíduos Classe II A – Não inertes: são aqueles excluídos da classificação de resíduos 

classe I ou de resíduos classe II B – Inertes e que podem apresentar biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos Classe II B – Inertes: são aqueles que não oferecem riscos à saúde e ao meio 

ambiente. Esses resíduos não têm nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor (Anexo G), quando amostrados de forma representativa (ABNT NBR 10007) e 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, a temperatura 

ambiente (ABNT NBR 10006),  

 A decisão de como gerenciar os diferentes tipo de resíduos sólidos deve ser baseada 

em questões econômicas conforme a tecnologia disponível e segundo a legislação vigente. A 

gestão integrada de resíduos sólidos se baseia nas dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social. Os princípios dessa gestão são a prevenção, a minimização, o tratamento, a 

disposição adequada, a reutilização e a reciclagem de resíduos. Em suma, um conjunto de 

ações é traçado, visando ao gerenciamento mais adequado de resíduos [3; 7]. 

 Um processo industrial ideal não tem como meta a não geração de resíduos, até 

porque, na maioria dos casos, essa meta é impraticável. A Figura 3.1. Fluxograma apresenta 

um fluxograma de um processo tecnológico resultando em um produto principal e em vários 

tipos de resíduos.  
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Figura 3.1. Fluxograma do fluxo de material em um processo tecnológico. Adaptado [9].  

 

A reutilização de resíduos pode ser feita em circuito fechado ou circuito aberto. No 

primeiro caso, o material secundário retorna ao processo de formação do produto principal, 

sendo que esse resíduo pode ter ou não ter passado por tratamento. Já no circuito aberto, a 

reciclagem é realizada em outro processo, podendo gerar o produto principal anterior ou um 

novo produto. Também nesse caso o produto secundário pode ser passível de tratamento ou 

não [9]. 

Na indústria de beneficiamento de minério de ferro, o reaproveitamento dos resíduos 

diminui o impacto ambiental relacionado ao armazenamento dos mesmos em barragens. A 

utilização de resíduo para a geração de um novo produto, com valor agregado mediante algum 

processo ou transformação gera um novo material, denominado coproduto. Decerto, a 

fabricação de coprodutos contribui para o aumento dos índices de reciclagem e promove o 

avanço do desenvolvimento sustentável das indústrias. Em primeiro lugar, o processo de 

obtenção de um coproduto deve ser bem estruturado e estudado. É preciso um estudo de 

caracterização do resíduo a ser utilizado. Em segundo lugar, deve-se verificar a viabilidade do 

processo, considerando custos, tecnologia disponível, valor agregado e riscos ambientais. 

 

3.2 Beneficiamento do Minério de Ferro 

Raramente um recurso mineral pode ser utilizado tal como é lavrado, seja por razões 

técnicas e/ou econômicas. Dessa forma, é necessária uma etapa de beneficiamento do minério 

depois de sua extração. Com relação ao minério de ferro, um alto teor de ferro, mínimo de 
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impurezas (ganga) e frações granulométricas é exigido no produto para comercialização. 

Alguns depósitos, especialmente no Brasil e na Austrália, permitem que os produtos sejam 

obtidos apenas por etapas de britagem e classificação [10; 11]. A etapa de concentração pode 

ser realizada de diversas formas, geralmente de acordo com as características físicas, químicas 

e mineralógicas do minério. Esse processo pode ser definido como “a capacidade de se dar a 

um ou mais componentes de uma mistura heterogênea de minerais uma velocidade diferente 

da velocidade mantida pelas demais espécies presentes na mistura, baseada em alguma 

diferença de propriedade” [9]. 

 

3.2.1  Minério de Ferro 

O ferro é o quarto elemento mais encontrado na crosta terrestre e o segundo metal 

mais abundante. Não é comum encontrar ferro isolado na natureza, frequentemente ele está 

combinado com outros elementos, formando óxidos. Os principais minérios de ferro 

encontrados na natureza são: hematita, goethita, magnetita e limonita. Os principais minerais 

de ganga, aqueles associados ao minério de ferro que não apresentam interesse econômico, 

são: quartzo, caulinita e gibbisita.  

No Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais há abundância de itabirito, o qual é 

extraído e beneficiado por várias mineradoras. O itabirito é uma rocha metamórfica formada 

principalmente de ferro e silício. Ele é constituído de camadas alternadas de óxido de ferro e 

quartzo, como mostrado na Figura 3.2, pode ser friável, pulverulento ou compacto, de acordo 

com os processos supergênicos ocorridos. O teor de ferro primário no itabirito varia de 20 a 

55% [12].  

 

 

Figura 3.2. Itabirito com domínios ricos em quartzo (parte clara) intercalado com níveis ricos 

em hematita [13]. 
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A Tabela 3.1 apresenta os principais minerais e sua distribuição do itabirito explorado 

no complexo das minas de Alegria, em Mariana-MG. 

 

Tabela 3.1. Composição do itabirito explorado no complexo de Alegria [14].  

Principais Minerais Fórmula Química Distribuição (%) 

Hematita Especular Fe2O3 15,0 

Hematita Fe2O3 38,0 

Magnetita Fe3O4 1,0 

Goethita FeO(OH) 19,8 

Limonita FeO(OH).nH2O 2,2 

Quartzo SiO2 24,0 

 

Como pode ser observado na Tabela 3.1, o quartzo é o principal mineral de ganga 

presente no itabirito. Com fórmula química SiO2, apresenta 46,7% de silício e 53,3% de 

oxigênio. Muito resistente ao intemperismo, ele sobrevive a ataques físicos e químicos. 

Quando sofre desintegração das rochas ígneas que o contém, gera grãos. O quartzo é 

produzido por processos metamórficos, magmáticos, diagenéticos e hidrotermais. Esse 

mineral apresenta brilho vítreo, fratura conchoidal, forma cristalina, transparência, cores 

variadas e piezoeletricidade [10; 11; 15]. 

 

3.2.2 Samarco S.A. 

A empresa Samarco Mineração S.A. foi considerada nesta dissertação para 

exemplificar o processo de extração e concentração de itabirito por flotação no Brasil. 

Fundada em 1977, a empresa é controlada pelos acionistas Vale S.A. e BHP Billiton. Seu 

principal produto são pelotas de minérios de ferro, com uma capacidade produtiva anual de 

22.250 milhões de toneladas. A Samarco é a segunda maior exportadora no mercado 

transoceânico de pelotas de minério de ferro no mundo, vendendo sua produção para 

siderúrgicas de 19 países. Dois tipos de concentrado estão sendo produzidos atualmente: CNS 

(concentrate normal silica) utilizado para fabricação de pelotas de alto forno e CLS 

(concentrate low silica) usado para redução direta [16]. 

O processo de produção da Samarco é divido em dois estados brasileiros, Minas 

Gerais e Espírito Santo. A unidade de Germano, localizada nas cidades mineiras de Mariana e 

Ouro Preto, apresenta dois concentradores. Nessa unidade são realizadas as operações de 
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lavra e de beneficiamento, onde é elevado o teor de ferro. A unidade de Ubú, no município de 

Anchieta, no Espírito Santo, possui três usinas de pelotização. Nela, o minério é transformado 

em pelotas, estocado e embarcado para exportação. A ligação entre as duas unidades é feita 

por dois minerodutos, com quase 400 quilômetros de extensão, por onde a polpa de minério 

de ferro é transportada [9; 16; 17]. 

 

3.2.3 Processo Produtivo 

O processo de produção da Samarco é do tipo integrado, da lavra até embarque no 

porto. A Figura 3.3 apresenta fluxograma do processo produtivo com as unidades de extração 

e beneficiamento. A operação inicial é a de lavra, que ocorre em mina a céu aberto, na 

unidade de Germano. O itabirito é lavrado no complexo das minas de Alegria, que possui uma 

reserva de 2,1 bilhões de toneladas de minério de ferro. Por meio de carregadeiras frontais de 

grande porte e correias transportadoras, o material lavrado é transferido para a usina de 

beneficiamento. A primeira etapa realizada na usina é a britagem, cujo objetivo é a redução da 

granulometria do minério. Juntamente a esta etapa é feita a classificação granulométrica do 

material por meio de peneiramento [16]. 
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Figura 3.3. Fluxograma do beneficiamento de minério de ferro. Adaptado [9]. 

 

Em seguida, o minério entra na unidade de concentração, onde passa, inicialmente, 

pela moagem. Realizada em dois estágios, pré-primária e primária, a moagem busca reduzir a 

granulometria do minério até atingir o grau de liberação necessário ao processo de flotação 

[17]. Posteriormente, é realizada a deslamagem, a fim de remover os ultrafinos provenientes 

da moagem. Assim, impede-se que a seletividade na flotação seja prejudicada. 

A etapa de flotação tem a finalidade de promover a separação entre o minério de ferro 

e a ganga. Esse é um processo de separação baseado nas diferenças de superfícies dos 

minerais, onde as partículas minerais sólidas heterogêneas são imersas num meio fluido, 

usualmente a água, pelo qual se faz passar um fluxo gasoso, usualmente o ar [14]. Neste caso, 

realiza-se o processo de flotação catiônica reversa, no qual o constituinte de menor interesse 

no produto final é retirado do processo produtivo utilizando um coletor catiônico (eteraminas 

ou eterdiaminas) e um depressor (amido) [2]. 
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A Samarco utiliza as seguintes etapas de concentração: 

 Flotação convencional: recuperação, aproximada, em peso, de 67,0%, e, em ferro, de 

92,0%; 

 Primeira etapa da moagem secundária: para adequar a granulometria para as flotações 

subsequentes; 

 Circuito de flotação em células mecânicas de grande volume: promove a segunda 

separação entre os minerais de ferro e a ganga. Recuperação, aproximada, em peso, de 

92,0%, e, em ferro, de 95,0%; 

 Circuito de flotação de finos em colunas: para recuperação dos finos presentes nas 

lamas. Recuperação, aproximada, em peso, de 94,0% e, em ferro, de 98,0%; 

 Segunda etapa da moagem secundária: para aumentar a superfície específica e atender 

às especificações de transporte pelo mineroduto e pelotização [14; 18]. 

Depois é realizado o espessamento do concentrado e de lamas para obter uma polpa 

com 66% de sólidos. A polpa, então, é transportada para a unidade de Ubu. Por fim, é 

realizada a etapa de pelotização, o mineral é aglomerado e transformado em pelotas com 

diâmetro médio entre 8 e 16mm. Depois de tratamento térmico adequado, as pelotas estão 

prontas para comercialização [16]. 

 

3.3  Resíduos 

O beneficiamento do minério de ferro gera dois tipos de resíduos. O primeiro resíduo 

surge na etapa de deslamagem, onde as partículas menores que 10,0μm são removidas, 

gerando o resíduo chamado de lama. Já o segundo resíduo provém da etapa de flotação, 

denominado resíduo arenoso. Ele é composto por quartzo adsorvido no coletor usado na 

flotação. Atualmente, os resíduos gerados pela Samarco são transportados e dispostos na 

Barragem de Germano, Barragem de Fundão e Cava de Germano, em Minas Gerais [19]. Na 

Tabela 3.2 encontra-se a quantidade de resíduos gerados pela companhia nos anos de 2009 a 

2011. 
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Tabela 3.2. Quantidade de resíduos gerados pela Samarco, em toneladas métricas secas (tms)  

[19]. 

Descrição (em tms) 2009 2010 2011 

Resíduo Arenoso 10.353.929 12.411.142 11.133.575 

Resíduo Lama 3.359.241 3.947.447 4.522.911 

Total 13.713.170 16.358.589 15.656.486 

 
 

Pires et al. [2] realizaram um estudo sobre o potencial poluidor da Barragem de 

Germano, analisando o resíduo arenoso e lama. Esses autores concluiram que o resíduo pode 

ser classificado como inerte, segundo a norma 10004 da ABNT [8].  

Melo e Freire [20; 21] caracterizaram o resíduo arenoso gerado na planta de flotacão 

convencional. De aspecto fino e cor acinzentada, o resíduo foi submetido a ensaio de 

lixiviação e solubilização. Seguindo as normas ABNT NBR 10004:2004, 10005:2004 e 

10006:2004, o resíduo arenoso foi classificado como não perigoso – inerte (Classe II – B). O 

resíduo é considerado não corrosivo, apresenta pH igual a 8,13 e também não reativo. A 

absorção de água do material é de 0,22%, com massa específica de 1,92g.cm
-3

 e massa 

unitária 1,56 ± 0,01kg.dm
-3. 

A análise granulométrica revela que a dimensão máxima encontrada no resíduo foi de 

0,21mm, sendo que a maioria dos grão se encontra na faixa de 0,177 a 0,053mm.  

Cada fração granulométrica foi analisada separadamente na difração de raios X. A 

proporçao das fases encontradas no resíduo arenoso é de  > 80% de quartzo, < 20% de 

hematita e < 5% de goethita. Na fração de dimensão ≥ 0,149mm, apenas quartzo foi 

identificado. Já na fração ≤ 0,105mm quartzo e hematita estão presentes. Portanto, por meio 

da separação granulométrica é possível obter frações do resíduo composta apenas por quartzo.  

Com relação à morfologia, os grãos do resíduo apresentam alto grau de esfericidade, 

grau de arredondamento predominantemente subanguloso e superfície predominantemente 

rugosa. 

Não foram encontrados vestígios de aminas utilizadas no processo de flotação. Estudo 

feito com a lama residual [16] mostrou que a quantidade de amina diminui mais de 90% em 

20 dias de monitoramento. Isso ocorre porque a amina se degrada após seu lançamento nos 

cursos d’água, transformando-se em nitrito e depois em nitrato [17]. Devido a este baixo 

tempo de decomposição, tem-se elevado teor de quartzo nos resíduos estocados. 
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3.3.1 Aplicações 

Pesquisas têm sido realizadas buscando aplicações para este resíduo, tanto o arenoso 

quanto a lama, no Centro de Desenvolvimento da Energia Nuclear (CDTN).  

Tavares [22] estudou a viabilidade técnica de produção de pigmentos inorgânicos 

através do tratamento físico-químico da lama proveniente do beneficiamento de itabirito. As 

tintas produzidas com estes pigmentos apresentaram características de cobertura, tingimento, 

viscosidade, aderência, secagem e acabamento equivalentes às disponíveis no mercado.  

Melo [20] propôs o emprego do resíduo arenoso como substituto dos agregados 

miúdos naturais utilizados na construção civil para a preparação de argamassas e concretos.  

Os resultados obtidos comprovaram a possibilidade de utilização desse resíduo como 

agregado miúdo. 

Também visando à substituição de agregados naturais, Freire [21] utilizou resíduo 

arenoso como agregado em blocos de pavimentação do tipo intertravado. Estes blocos foram 

produzidos em escala piloto, onde a viabilidade deste produto foi constatada. 

 

3.4 Pedra Composta 

3.4.1 Definição 

Rochas naturais são importantes materiais de construção, uma vez que são resistentes, 

de alta durabilidade e sua superfície permite polimento [23]. Esse material é considerado 

rígido, porém frágil. Isso é devido ao seu comportamento imprevisível quando as condições 

ambientais mudam, causando variações e imperfeições. Visto isso, não é possível, muitas 

vezes, garantir a homogeneidade das rochas naturais. Ademais, a grande exploração de minas 

gera escassez de matéria-prima. O uso de agregados de rochas naturais combinados com 

outros materiais possibilita a manipulação de um novo material, denominado pedra composta, 

sem comprometer a estética [24]. Algumas aplicações da pedra composta podem ser vistas na 

Figura 3.4.  
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Figura 3.4. Pedra composta aplicada em revestimento (A) e em bancadas (B) e algumas 

possibilidades de cores (C) [25]. 

 

A pedra composta pode ser definida como um produto constituído de rocha natural 

vinculada ou aglomerada por um material de ligação. A rocha natural e o material de ligação 

devem estar agregados uniformemente por todo o corpo da peça [26]. Esse material é de 

estética similar à rocha natural, além de apresentar melhores propriedades físicas. A pedra 

composta ainda tem a vantagem do seu processo de produção ser controlável, o que gera um 

material de grande uniformidade, além de possibilitar a adaptação do produto à demanda do 

mercado, seja ela estética ou técnica [25]. 

Quando um material é classificado como pedra composta, a proporção de rocha 

natural e material ligante não é substancial. Contudo, geralmente uma peça de pedra composta 

apresenta 20% ou mais de rocha natural em peso [26]. 
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Outros termos também são utilizados como sinônimos de pedra composta: pedra 

artificial, pedra aglomerada e pedra de engenharia [23; 24; 26; 27]. 

O resíduo arenoso proveniente da exploração do itabirito é uma potencial matéria-

prima para a obtenção de pedra composta. Esse material supre o uso de rochas naturais devido 

à sua alta concentração de quartzo e grande quantidade disponível. Desse modo, com o intuito 

de utilizar um resíduo da mineração, ainda é possível obter um produto de alto valor 

agregado. 

 

3.4.2 Mercado 

A pedra composta desperta grande interesse comercial. Atualmente, o consumo de 

pedra composta, em termos absolutos, representa da ordem de 0,5% do consumo mundial de 

material de revestimento [25]. Apesar da pequena porcentagem, esse dado revela o grande 

potencial de desenvolvimento deste material. 

A Europa e os Estados Unidos já produzem pedra composta em larga escala. O preço 

do metro quadrado varia entre US$70,00 a US$300,00. A empresa italiana Breton S.p.A 

desenvolve unidades de fabricação de pedra composta. Essas unidades estão instaladas e 

operam em mais de 50 países, desenvolvendo uma produção anual de pedra composta 

estimada em 40 milhões de metros quadrados [25]. 

No Brasil, os dados de importação de pedras compostas estão dispostos junto com os 

de obras de cimento e de concreto. De acordo com a classificação NCM (Nomenclatura 

Comum do Mercosul) 6810.19.00 ou 6810.99.00. Na Tabela 3.3 estão apresentados os dados 

de importação brasileira de janeiro a agosto de 2012. 

 

Tabela 3.3. Importações brasileiras de obras de cimento, de concreto ou de pedra composta de 

janeiro a agosto de 2012 [28]. 

Importações Brasileiras – 

Obras de cimento, de concreto ou de pedra artificial, mesmo armadas 

Produtos NCM 
Janeiro-Agosto 2012 

US$ mil Ton US$/kg 

Telhas, ladrilhos, placas (lajes), 

tijolos e artefatos semelhantes 
6810.19.00 19.640,87 18.972,49 1,0352 

Outras obras 6810.99.00 13.438,91 26.459,23 0,5079 

Total  33.079.79 45.431,72 0,7281 
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Aplicada, principalmente, como revestimento, a pedra composta pode ser usada como 

revestimento externo e interno. Nos ambientes internos é aplicável em pias de banheiro, 

balcões, mesas e pisos.  

 

3.4.3 Constituintes e Propriedades 

Os materiais que usualmente constituem as pedras compostas são: agregados naturais, 

ligantes, aditivos e pigmentos. Como material ligante é utilizado resina polimérica, cimento e 

cal, entre outros.  

Já os agregados naturais podem ser de material silícico (quartzos, granitos, porfidos, 

basaltos, quartizitos, areias silícicas) ou calcáreo (mármores, dolomitas, pedras coloridas). 

Eles podem estar em forma de pedaços, seixos ou pós, desde que sejam de origem natural. A 

utilização de pedras sintéticas ou de mineral que não seja rocha desclassifica o material da 

categoria de pedra composta. Dessa forma, é necessária a garantia da procedência da matéria-

prima utilizada [26].  

Catalisadores, promotores de adesão e aceleradores são usados em pequena quantidade 

para melhoria do produto final. Pigmentos podem ser utilizados para precisar a cor da pedra 

composta obtida. Também é comum o uso de gemas para composição estética. 

As pedras compostas se destacam pelas propriedades físicas melhores que das rochas 

naturais, como resistência à flexão, absorção de água e resistência ao impacto. A Tabela 3.4 

apresenta algumas propriedades da pedra composta tendo como ligante resina poliéster e 

variando o tipo e dimensão do agregado utilizado. Esses dados são referentes a pedras 

composta já produzidas e comercializadas na Europa.  
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Tabela 3.4. Propriedades da pedra composta comercializada pela Breton [25].  

Ligante Resina poliéster 

 

Normativa 

 

Agregado Quartzo 
Quartzo 

Montorfano 
Quartzo Quartzo 

Quartzo 

Montorfano 

Dimensão Máx. 

Agregado (mm) 
1,2 1,2 2,5 4,0 6,0 

Peso específico ~2,38 ~2,38 ~2,40 ~2,40 ~2,40 EN-14617-1 

Resistência à 

flexão (N/mm
2
) 

63 58 57 50 43 EN-14617-2 

Resistência ao 

impacto (Joule) 

sobre espessura 

de 20 mm 

5,5 5,2 3,0 3,0 3,0 EN-14617-9 

Resistência à 

abrasão 

profunda (mm
3
) 

195 220 175 170 210 EN-14617-4 

Absorção de 

água  

(% em peso) 

0,002 0,027 0,027 0,028 0,038 EN-14617-1 

Resistência aos 

ciclos de gelo-

degelo (KM125) 

0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 EN-14617-5 

Choque térmico 

Resistência à 

flexão (∆R %) 

 

Perda de massa 

(∆M %) 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

EN-14617-6 

Resistência 

química aos 

ácidos 

Resiste Resiste Resiste Resiste Resiste 
EN-14617-

10 

Dilatação 

térmica linear 
18,5x10

-6
 18,0x10

-6
 18,0x10

-6
 17,5x10

-6
 17,0x10

-6
 

EN-14617-

11 

 

Os testes foram realizados seguindo as Normas Européias (EN). Essas normas são 

reconhecidas como as que devem ser consideradas referências para o mercado único europeu 

e são preparadas pelo Comitê Europeu de Normalização (CEN). 
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3.4.4 Processamento da Pedra Composta 

O processo de fabricação da pedra composta é realizado nas seguintes etapas: 

 

 Preparação da pasta 

 Vibrocompactação sob vácuo 

 Endurecimento 

Cada uma destas etapas de obtenção é detalhada a seguir.  

 

 Preparação da pasta 

Em princípio, é feita a mistura das frações de partículas minerais com a resina, de 

maneira que a resina forme uma fina camada na superfície das partículas. Logo depois os 

aditivos são acrescentados. Os aditivos empregados têm como função melhorar o 

processamento, atuando como promotores de adesão e/ou acelerando a reação. 

A resina tem por objetivo atuar como um ligante orgânico. O tipo mais comumente 

utilizado é a resina de poliéster insaturada, também conhecida como resina cristal. Esse 

polímero termofixo é usualmente dissolvido em monômero (estireno) para redução da 

viscosidade. Após o processo de cura essa resina apresenta ligações cruzadas [29]. A Figura 

3.5 ilustra a resina antes da polimerização com presença do monômero e acelerador e depois 

com as ligações cruzadas formadas. 
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Figura 3.5. Resina de poliéster antes (A) e depois (B) da reação [30]. 

 

A presença de ligações cruzadas após a polimerização altera as estrutura da resina, 

tornando-a rígida. 

Já as partículas de minerais silícicos contêm um grande número de grupos silanois em 

suas superfícies (SiOH). Eles são altamente polares e pouco compatíveis com resinas 

apolares. A fraca interação entre a resina e as partículas prejudica as propriedades mecânicas 

da pedra composta. Além disso, os grupos silanois tendem a formar pontes de hidrogênio 

entre si, o que resulta em uma interação relativamente forte entre essas partículas [31]. Como 

a concentração de resina é baixa, as partículas silícicas tendem a formar aglomerados. Por 

esse motivo, as partículas de minerais silícicos têm dificuldade de se dispersarem na resina.  

(A) 

(B) 
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Em virtude disso, um tratamento químico na superfície das partículas é feito para 

diminuir a interação entre elas e melhorar a interação com a resina. Promotores de adesão a 

base de silanos têm sido utilizados como aditivos para essa finalidade. Os silanos 

organofuncionais são bifuncionais, ou seja, possuem terminações distintas em cada parte de 

sua cadeia. Uma de suas terminações é um grupo Si-OR, o qual é facilmente hidrolisável, 

formando Si-OH (silanol). Essa terminação interage com a superfície do material inorgânico 

(silícico) por meio do seu grupo hidroxila. Já a outra terminação é um grupo orgânico 

funcional reativo como, por exemplo, grupos epóxi e amina. Esse grupo é compatível com a 

resina desde que apresente funcionalidade adequada e possa participar da reação de 

polimerização [31; 32]. Um esquema da reação entre silano organofuncional, resina e material 

inorgânico é apresentado na Figura 3.6. Na presença de água o grupo Si-OR sofre hidrólise, 

formando os grupos silanois que interagem com as hidroxilas do quartzo, formando ligações 

siloxano covalentes. Em síntese, esses promotores de adesão funcionam como uma ponte 

entre as partículas silícicas e a resina, aumentando bastante a interação entre eles.   

   

 

Figura 3.6. Ação do promotor de adesão, produzindo o efeito de acoplamento. 

 

Para estimular o início da copolimerização em resinas de poliéster insaturado, utiliza-

se outro aditivo, o dimetilanilina (DMA). Ela atua como agente redutor em sistemas de cura, 

decompondo peróxidos orgânicos e gerando radicais livres, os quais irão iniciar a 

copolimerizaçao [33]. Outro acelerador usado como aditivo é o acelerador de cobalto. Ele é 

uma solução a 6% de sais de cobalto em solvente alifático. Os solventes mais utilizados são o 
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naftaleno e o octoato de cobalto. Esse acelerador de pega atua como um forte redutor, que por 

meio de uma reação de oxi-redução fornece grande quantidade de energia para a catálise das 

resinas de poliésteres insaturadas. Ele é utilizado nos mais variados processos de cura para 

resinas insaturadas onde a reatividade precisa ser controlada [34].  

Após a mistura, o material é levado a um molde para a etapa seguinte de 

vibrocompactação. 

 

 Vibrocompactação e sistema de vácuo   

O empacotamento de materiais é importante em muitos ramos da ciência, haja vista 

que envolve a estrutura e densidade dos mesmos [35]. A densidade de empacotamento 

máxima é encontrada quando se tem um arranjo ordenado das partículas no espaço. A 

estrutura cúbica de face centrada (cfc) com esferas idênticas apresenta a densidade máxima de  

     
 

   
       [36] . 

Um conceito pertinente quando se trata de empacotamento de esferas idênticas é a 

densidade de empacotamento aleatório,     , (em inglês, random close-packing (rcp) density). 

Essa densidade foi definida experimentalmente como a fração de volume ocupado no mais 

denso empacotamento desordenado de esferas rígidas. Ela é determinada derramando, 

agitando e misturando bolas de rolamento em recipientes [37]. Medições deste tipo vêm sendo 

reproduzidas em muitos experimentos e algoritmos numéricos. Os valores encontrados são 

próximos de             em três dimensões, desde que as esferas tenham diâmetro menor do 

que um décimo do diâmetro de um recipiente cilíndrico [36; 37]. Experimentos de 

empacotamento dependem de fatores dinâmicos, como a taxa de preenchimento, a amplitude 

e a frequência de vibração. Interações entre as partículas também influenciam, a saber: 

interações repulsivas de esferas rígidas, fricção entre partículas e gravidade [36; 37; 38].  

Para a obtenção de empacotamentos mais altos, é necessário acrescentar uma segunda 

quantidade de esferas. Elas devem ser de um tamanho tal que possam preencher o volume 

entre as esferas maiores, como ilustrado na Figura 3.7.  
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Figura 3.7 Empacotamento de esferas de dois tamanhos diferentes. 

 

Se o diâmetro das esferas menores for um décimo do diâmetro das esferas maiores, é 

possível ocupar entre 60 e 64% do volume dos vazios entre as esferas maiores. Como visto 

nas Equações 3.1 e 3.2. 

 

                                                                          3.1 

                                                                            3.2 

 

onde V1+2 é o volume ocupado pelas esferas 1 e 2 e VT é o volume total disponível para 

preenchimento.  

Caso seja usado um terceiro tamanho de esferas para preencher os espaços entre as 

esferas menores, seria necessário usar esferas com um diâmetro de um centésimo do diâmetro 

das esferas maiores. Refazendo o cálculo do empacotamento semelhantemente ao caso com 

esferas de dois tamanhos, agora adicionando o terceiro tamanho de esferas, encontram-se as 

Equações 3.3 e 3.4. 

 

                                                                           3.3 

                                                                              3.4 
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No caso da pedra composta, é desejado que as partículas minerais ocupem o maior 

volume possível. Por exemplo, utilizando 1kg de partículas de 10mm de diâmetro, é possível 

obter um empacotamento cuja densidade será entre 0,60 e 0,64 da densidade das partículas. 

Para aumentar a ocupação do volume para em torno de 0,87, será necessário utilizar 230g de 

partículas com diâmetro de 1mm. Para aumentar a ocupação do volume para em torno de 

0,95, será necessário acrescentar mais 80g de partículas com diâmetro de 0,1mm. 

A combinação da vibração com a utilização correta das frações granulométricas das 

partículas é muito importante para se obter matrizes com alta densidade. O papel da pressão 

de compactação é melhorar a acomodação das partículas e aumentar a adesão entre elas. 

Portanto, não é necessário utilizar altas pressões de compactação [35]. 

A presença de ar durante a vibrocompactação e compressão causa o aprisionamento de 

bolhas no corpo prensado, que se transformam em poros após o endurecimento da resina. 

Além disso, as forças de arraste existente nas condições de pressão ambiente do ar causam 

efeitos significativos na determinação da porosidade e na uniformidade do corpo prensado 

[39]. Por esses motivos, é importante que a vibrocompactação seja feita sob vácuo.  

Por fim, é realizado o endurecimento da resina. O objetivo desta etapa é promover a 

polimerização da resina e a sua adesão às partículas minerais, de tal forma a se obter uma 

peça monolítica de alta resistência mecânica e dureza.  

Este material ainda pode passar pelos procedimentos de lixamento e polimento, usual 

para mármores e granitos, com lixadeiras e politrizes e discos diamantados. 

 

3.5 Resistência Mecânica de Cerâmicas 

As cerâmicas apresentam baixo escoamento e pequena taxa de deformação plástica. 

Como resultado, estes materiais são frágeis e com baixa tenacidade à fratura. A resistência 

mecânica nos materiais cerâmicos é influenciada pela microestrutura e por detalhes do 

processo de fabricação, tais como: moagem, aplicação de aditivos, compactação e acabamento 

superficial [40].  

A quantidade e tamanho de defeitos causados no processamento geram pontos 

concentradores de tensão, que serão os pontos iniciais da fratura do material. Como a 

distribuição dos defeitos nas cerâmicas é quase sempre aleatória, a resistência avaliada 

experimentalmente também apresentará essa mesma característica. Logo, a determinação de 

resistência de materiais cerâmicos não pode ser obtida apenas com o valor médio. É preciso 
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considerar a dispersão dos resultados. Uma alternativa é caracterizar o comportamento de 

várias amostras do mesmo material, obtendo um conjunto de dados que podem ser tratados 

estatisticamente para determinação da tensão de ruptura [41]. Por consequência, um 

tratamento estatístico do espalhamento dos valores de resistência dos materiais cerâmicos se 

faz necessário.  

Em 1939 Weibull [42] desenvolveu uma teoria estatística considerando que a 

ocorrência de um evento em um objeto como um todo é causada pela ocorrência do evento em 

qualquer parte do objeto. Comparando os materiais cerâmicos a uma corrente, Weibull 

associa seus elos a pequenos volumes de peças, sendo o elo mais fraco equivalente à região 

que contém a falha crítica [43]. 

Weibull apresenta uma expressão empírica para a função de distribuição de 

probabilidade de fratura acumulada, onde σ é a tensão de ruptura e P é a probabilidade de 

fratura em uma tensão igual ou menor que σ (Equação 3.5). 

 

           
 

  
 
 

                                                                    3.5    

 

onde σ é a tensão de ruptura e P é a probabilidade de fratura em uma tensão igual ou 

menor que σ, σ0 é a constante de normalização correspondente à tensão cuja probabilidade de 

falha é 63,2% e m é o modulo de Weibull [41].  

O módulo de Weibul, m, é adimensional e representa a dispersão na resistência à 

fratura. Altos valores de m conduzem a estreitas funções de distribuições. Assim, a 

probabilidade de falha se aproxima da unidade, o que confere maior confiabilidade ao 

material [43]. 

Existem vários métodos disponíveis na literatura para determinação dos parâmetros da 

distribuição de Weibull. Um método amplamente utilizado é a análise por regressão linear 

devido à sua simplicidade. Nele, as medidas de tensão de ruptura são dispostas em ordem 

crescente e então a probabilidade de falha Pi é atribuída a cada tensão σi. Como o valor de Pi é 

desconhecido, faz-se necessário o uso de um estimador [19,20]. Segue-se aqui (Equação 3.6)  

com o mesmo estimador utilizado por Barsoum [22]. 
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                                                                          3.6 

onde Pj é a probabilidade de falha para a localização da j-enésima tensão e N é a quantidade 

de amostras.  

Utilizando o estimador Pj e obtendo-se o logaritmo natural dos dois lados da Equação 

3.5, tem-se, 

 

      
 

    
                                                                  3.7 

 

Plotando-se o gráfico       
 

    
   versus     , o módulo de Weibull e a constante 

de normalização podem ser obtidos por um método de regressão, como dos mínimos 

quadrados [41; 43].  

Para a determinação da resistência do material, utiliza-se a tensão média de resistência, 

σ50, tensão na qual a probabilidade de fratura é de 50%. Esse valor é calculado pela Equação 

3.8 e seguido do seu desvio-padrão, Equação 3.9. 

 

            
 

 
 
 

  

                                                               3.8 

                                 
 

                                      3.9 

 

onde Γ é o símbolo representativo da função gama [19]. 

 

3.6 Planejamento de Experimentos 

Existem diversos métodos para solucionar um problema, melhorar sistemas ou 

desenvolver um produto ou processo. Uma metodologia que vem sendo utilizada para esses 

fins, inclusive por grandes empresas, é o planejamento de experimentos.  

Algumas definições são importantes para o conceito de planejamento de experimentos. 

Qualquer aspecto das condições de um experimento que pode alterar o seu resultado ou 
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resposta é considerado um fator. A influência de um fator sobre a resposta pode ser 

mensurada e é denominada efeito. Os diferentes valores que um fator pode ter são conhecidos 

como os seus níveis [44; 45].  

Com base em princípios estatísticos, o planejamento de experimentos é o processo que 

visa a determinar como cada fator e suas interações afetam um sistema ou experimento. Ele 

permite a identificação dos fatores que podem alterar o resultado de um experimento, a 

análise dos efeitos dos fatores envolvidos e o planejamento do experimento de forma a se 

obter a melhor resposta possível com a detecção dos níveis ótimos [46]. 

O planejamento de experimentos é uma importante ferramenta, pois pode resultar na 

melhora do rendimento de um processo reduzindo a variabilidade, o tempo de 

desenvolvimento e o custo. Além disso, auxilia na proposição de modelos mais precisos [46; 

47]. 

Existem três princípios básicos no planejamento de experimentos: replicação, 

aleatorização e blocagem. A replicação é a repetição do experimento ou medição. Ela é 

necessária para estimar o erro experimental e permite o uso da média como resposta, 

aumentando a precisão da estimativa do efeito. Já a aleatorização significa que a repartição do 

material experimental e a ordem dos experimentos devem ser realizadas de maneira aleatória. 

Dessa forma, os erros sistemáticos que não podem ser evitados ou são desconhecidos são 

atenuados. Quando já se tem conhecimento que certos fatores podem alterar a resposta de um 

experimento, porém eles não são importantes, faz-se uso da blocagem. Isso envolve fazer 

comparações entre as condições de interesse do experimento dentro de cada bloco para evitar 

ou minimizar confudimentos [44; 46]. 

Antes da realização de um experimento ou processo, é importante traçar muito bem os 

objetivos e meios de análise. Montgomery [46] sugere diretrizes para planejar um 

experimento: 

 Identificação e conhecimento do estado do problema; 

 Escolha dos fatores, níveis e alcance. 

 Seleção da variável de resposta; 

 Escolha do planejamento experimental; 

 Realizar o experimento; 

 Análise estatística dos dados; 

 Conclusões e recomendações. 
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De acordo com o objetivo pretendido com a investigação experimental, tem-se uma 

técnica adequada que pode ser utilizada, como pode ser vista na Tabela 3.5. Quanto mais 

detalhado e complexo é o objetivo da análise, mais técnicas são aplicadas.  

 

Tabela 3.5. Evolução de um estudo empírico [45]. 

Objetivo Técnica 

Triagem de variáveis Planejamentos fracionários 

Avaliação de influência de variáveis Planejamentos fatoriais completos 

Construção de modelos empíricos Modelagem por mínimos quadrados 

Otimização 
Metodologia de superfície de resposta (RSM), 

simplex 

Construção de modelos mecanísticos Dedução a partir de princípios gerais 

 

Um bom planejamento experimental representa redução de trabalho e custos. Além 

disso, informações e conclusões importantes podem ser extraídas com mais facilidade.  

 

3.6.1 Planejamento Fatorial 

O planejamento fatorial se baseia na variação dos fatores simultaneamente com um 

número definido de níveis nesses fatores, de tal sorte que todas as combinações possíveis dos 

níveis dos fatores são investigadas.  

Comparado com experimentos no qual se varia um fator por vez, o planejamento 

fatorial apresenta algumas vantagens. Ele detecta e estima qualquer interação entre os fatores 

e requerem, relativamente, menos medições por fator estudado [48]. Além disso, ele permite 

que os efeitos de um fator possam ser estimados em diversos níveis dos outros fatores. Isso 

possibilita a obtenção de conclusões válidas em um grande intervalo de condições 

experimentais, determinando uma promissora direção para experimentos futuros. Os 

planejamentos fatoriais ainda podem ser aumentados quando uma exploração local maior é 

necessária [46]. 

Usualmente, os fatores quantitativos são variados em dois níveis, “baixo” e “alto”, 

representados por (-) e (+). Quando o fator é qualitativo, essa denotação também é mantida 

[48]. 
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Já o planejamento completo em dois níveis é representado por 2
k
, onde dois é o 

número de níveis dos fatores e k é o número de fatores ou variáveis analisados. O efeito de 

um fator é definido como a média dos seus efeitos nos dois níveis definidos [44; 47]. 

Considerando um planejamento 2
2
 com os fatores “A” e “B”, quatro devem ser 

realizados para contemplar todas as combinações possíveis, já que este valor é obtido pelo 

número de níveis elevado ao número de fatores, neste caso, 2
2
 = 4. O efeito do fator, “A” ou 

“B” é obtido pela Equação 3.10. 

 

                            B                                                              3.10 

 

Já o efeito de interação entre os dois fatores é a metade da diferença entre eles, 

Equação 3.11. 

 

        
   

 
                                                                 3.11 

 

É importante ressaltar que no planejamento fatorial todas as respostas observadas são 

utilizadas nos cálculos dos efeitos. 

 

3.6.1 Planejamento Fatorial Fracionado 

À medida que o número de fatores investigados aumenta, o número de ensaios 

requeridos cresce bastante. Também cresce o número de interações de ordem alta, interações 

com 3, 4 ou mais fatores. A tendência é que quanto maior a ordem de uma interação, menor 

seja a sua importância. Geralmente, interações de primeira ordem (efeitos principais, de um 

fator) são maiores que interações de segunda ordem (de dois fatores). Se interações de ordem 

alta podem ser negligenciadas e não precisam ser determinadas, o planejamento fatorial 

fracionado é indicado [45]. 

Uma importante aplicação do planejamento fatorial fracionado é na triagem de fatores. 

Este tipo de experimento apresenta muitos fatores e com o planejamento fracionado, menos 

ensaios são requeridos. Todas as variáveis são estudadas e fatores ou interações de baixo 



29 

 

valor podem ser excluídos. Os fatores de maior influência são identificados e, se necessário, 

podem ser estudados mais profundamente [46].  

O planejamento fatorial fracionado é representado por 2
k-p

, onde k é o número de 

fatores e p representa a divisão do fatorial completo (-1 = fatorial completo dividido por dois, 

-2 = fatorial completo dividido por quatro) [49]. Por exemplo, um fatorial completo 2
4
 requer 

dezesseis ensaios, já o fatorial fracionado 2
4-1

 é uma fração meia do fatorial completo e requer 

oito ensaios.  

Para construir uma fração meia é necessário fazer o confundimento de alguns fatores. 

Ou seja, efeitos principais são confundidos com interações, o resultado é denominado 

contraste e é a uma estimativa da soma dos dois efeitos. Para confundir um fator, multiplica-

se a coluna de sinais dele pela de outro fator, gerando um código para um terceiro fator [45; 

49].  

Para obter a fração meia de um planejamento fatorial 2
3
 usamos a relação geradora 

C = AB. Ou, equivalentemente, sua geratriz I = ABC.  Como visto na Tabela 3.6, C é formado 

pela multiplicação das colunas correspondentes aos fatores A e B. A construção desta tabela 

foi feita escrevendo o planejamento completo 2
2
 e adicionando o terceiro fator C pela 

multiplicação C = AB [46]. 

 

Tabela 3.6. Fração meia de um planejamento 2
3
 [46]. 

 Fatorial Completo 2
2
     

   , I = ABC 

Ensaio A B A B C = AB 

1 - - - - + 

2 + - + - - 

3 - + - + - 

4 + + + + + 

 

Neste exemplo temos um planejamento 2
3-1 

de resolução III. Isto quer dizer que não 

temos efeitos principais confundidos com efeitos principais. Temos efeitos principais 

confundidos com interações de 2ª ordem e interações de 2ª ordem confundidas com interações 

de 2ª ordem [45; 46].  

A seguir, as relações entre os contrastes (ℓ) da meia fração 2
3-1

 em termos de efeito do 

fatorial completo 2
3
, onde M é a média de todas as respostas. 
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 ℓA → A + BC 

 ℓB → B + AC 

 ℓC → C + AB 

 ℓI → M +    (ABC) 

 

Também é possível utilizar a segunda fração meia, denominada fração elementar. 

Assim, pode-se estimar os efeitos do fatorial. Esse método apresenta boa concordância com o 

fatorial completo.  
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi dividido em duas etapas. Inicialmente utilizou-se quartzo natural na 

obtenção de pedras compostas. As amostras produzidas com esta matéria-prima foram usadas 

para caracterização e planejamento de experimentos. Em seguida, com a determinação dos 

melhores parâmetros, amostras de pedra composta, em escala piloto, foram feitas usando 

resíduos de mineração como matéria-prima. A obtenção das amostras e análises das mesmas 

foram realizadas no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). 

 

4.1 Materiais  

 Quartzo fornecido pela empresa Ecoart, em três granulometrias; 

 Resina polimérica insaturada cristal, Fibercenter; 

 Resina especial Polylite, Reichhold; 

 3-aminopropiltrietoxissilano (Dynasylan AMEO), Evonik; 

 Dimetilanilina (DMA), Fibercenter; 

 Acelerador de cobalto 6%, Fibercenter; 

 Amostras de resíduos sólidos de mineração provenientes da Barragem de 

Germano, da Samarco Mineração S.A 

 

4.2 Classificação Granulométrica 

A determinação da granulometria dos pós de quartzo utilizados foi feita por duas 

técnicas: granulometria a laser e por peneiramento. Quartzos de três granulometrias foram 

usados como matéria-prima.  

Os dois quartzos de menor granulometria foram analisados em um granulômetro a 

laser da marca Cilas – Modelo 1190. O método consiste em transferir para o porta-amostra do 

equipamento alguns gramas do material, suficientes para atingir a obscuração recomendada 

pelo fabricante. A dispersão das partículas foi realizada com água e elas foram ultra-

sonificadas por 60 segundos. 

Já para o quartzo de maior granulometria, a distribuição granulométrica foi obtida por 

peneiramento. Na separação das frações foram utilizadas peneiras com as seguintes aberturas: 

149μm, 210μm, 297μm, 420μm, 590μm, 810μm, 1000μm, 1190μm, 1410μm e 1680μm. A 
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amostra foi classificada a seco em peneirador automático da marca Retsch, modelo AS 200, 

configurado para trabalhar com amplitude de 1mm, durante o período de 20 minutos.  

 

4.3 Obtenção da Pedra Composta 

A pedra composta é produzida seguindo o fluxograma exposto na Figura 4.1. Essa 

metodologia foi baseado em estudos anteriores realizados no Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear [50]. 

 

 

Figura 4.1. Fluxograma da obtenção de pedra composta. 

 

 Inicialmente é feita a mistura de 7,13 gramas de quartzo de maior granulometria com 

2,25 gramas de resina poliéster. A uniformização da mistura é feita manualmente com o 

auxílio de uma espátula em um recipiente de vidro. Logo depois, são adicionados 6,45 gramas 

de quartzo de granulometria intermediária, seguido de homogeneização. Por fim, acrescenta-

se 11,4 gramas de quartzo de menor granulometria. A mistura deve resultar em uma pasta, de 

forma a se obter um filme fino e uniforme de resina na superfície das partículas minerais.  

Os aditivos são adicionados em sequência, sendo 0,225 gramas de Dynasylan, 0,045 

gramas de DMA e 1 gota de acelerador de cobalto. 

Logo após, a prensagem do material é feita em uma prensa hidráulica manual de 

capacidade de 830MPa. O desenho esquemático desta matriz está mostrado na Figura 4.2.  
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Figura 4.2 Desenho esquemático da matriz de prensagem em corte transversal, constituída de 

uma base (2) e seu suporte (1), tubo cilíndrico (3) e um punção cilíndrico (4). A punção da 

prensa (5) aciona o pistão (4). Massa de material e resina sob prensagem (6). 

 

Um vibrador do tipo pneumático foi colocado sob a plataforma da matriz para 

promover melhor acomodação das partículas, aumentando a densidade do material. Esse 

vibrador (Netter Vibration, modelo NTP 25 B+C, Alemanha) produz movimentos de vibração 

verticais na matriz. Ele é operado a pressão de 2 bar com 2600 vibrações por minuto e força 

de 190 N.  

O vácuo é feito por uma bomba que retira o ar da amostra através de um orifício na 

parede da matriz. A bomba de vácuo utilizada foi da marca Pfeiffer Vacuum, modelo DUO 

2,5, Alemanha.   

Por fim, é realizada a etapa de cura. O objetivo dessa etapa é promover a 

polimerização da resina e a sua adesão às partículas minerais, de tal forma a se obter uma 

peça monolítica de alta resistência mecânica e dureza. A cura deve ser feita em duas etapas: 

ao ar a 80 ou 90°C, durante 30 minutos e ao ar a 110 ou 120°C durante 2 horas.  

As peças produzidas tinham as dimensões de (70x25x8)mm. 

 

4.4 Planejamento Experimental  

O planejamento de experimentos foi usado para avaliar o efeito de fatores, 

simultaneamente, nas propriedades da pedra composta.  

Os fatores qualitativos analisados foram: resina, promotor de adesão e programa de 

temperatura. Os fatores quantitativos foram: pressão, tempo de vibrocompactação e vácuo. A 
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escolha dos níveis dos fatores foi baseada em estudo anterior que definiu a faixa na qual 

melhores resultados foram obtidos [50]. Os fatores e suas variáveis estão na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 Fatores e seus respectivos níveis aplicados no planejamento experimental. 

Fator Níveis 

Resina Cristal Especial 

Promotor de adesão Sem Com 

Pressão 16MPa 33MPa 

Tempo de vibrocompactação 2 minutos 4 minutos 

Vácuo Sem Com 

Programa de temperatura 
80°C (30 min.) + 

120°C (120 min.) 

90°C (30 min.) + 

110°C (120 min.) 

 

O planejamento de experimentos realizado foi o fatorial fracionado 2III
6-2

. Ou seja, 

efeitos principais estão confundidos com interações de 3ª ordem e efeitos de 2ª ordem 

confundidos com efeitos de 2ª ordem. E foram realizados dezesseis experimentos diferentes, 

conforme Tabela 4.2. Para cada ensaio cinco amostras foram produzidas.  

 

Tabela 4.2 Planejamento fatorial fracionado (2III
6-2

). 

Ensaio Resina Promotor 

de Adesão 

Pressão 

(MPa) 

Vibrocom

-pactação 

Vácuo Programa de cura 

(30 min. + 120 min.) 

1 Cristal Sem 16 2 minutos Sem 80°C + 120°C  

2 Especial Sem 16 2 minutos Com 80°C + 120°C 

3 Cristal Com 16 2 minutos Com 90°C + 110°C  

4 Especial Com 16 2 minutos Sem 90°C + 110°C 

5 Cristal Sem 33 2 minutos Com 90°C + 110°C 

6 Especial Sem 33 2 minutos Sem 90°C + 110°C 

7 Cristal Com 33 2 minutos Sem 80°C + 120°C 

8 Especial Com 33 2 minutos Com 80°C + 120°C 

9 Cristal Sem 16 4 minutos Sem 90°C + 110°C 

10 Especial Sem 16 4 minutos Com 90°C + 110°C 

11 Cristal Com 16 4 minutos Com 80°C + 120°C 

12 Especial Com  16 4 minutos Sem 80°C + 120°C 
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13 Cristal Sem 33 4 minutos Com 80°C + 120°C 

14 Especial Sem 33 4 minutos Sem 80°C + 120°C 

15 Cristal  Com 33 4 minutos Sem 90°C + 110°C 

16 Especial Com 33 4 minutos Com  90°C + 110°C 

 

4.5 Ensaio de Flexão 

A fim de determinar a resistência média das amostras de pedra composta produzidas 

realizou-se o ensaio de flexão. O ensaio de tensão de ruptura à flexão foi realizado em uma 

máquina universal de ensaios Instron, modelo 5882, EUA. A célula de carga utilizada foi de 

5kN com velocidade da máquina de 70mm/min. 

O ensaio de flexão feito foi o de três pontos, como visto na Figura 4.3. A aplicação de 

carga é feita no centro da distância entre os dois pontos de apoio da amostra, formando os três 

pontos de carga. 

 

 

Figura 4.3 Esquema da configuração dos apoios para aplicação das cargas para o ensaio de 

flexão [51]. 

 

 A resistência à flexão foi calculada de acordo com a Equação 4.1. 

 

       
     

                                                                        4.1 

 

onde σ é a resistência à flexão, F é a força de ruptura da amostra, L é a distância entre 

os pontos de suporte, b é a largura do corpo de prova e d é sua espessura. 
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4.6 Caracterização 

4.6.1 Difração de Raios X e Espectroscopia na Região do Infravermelho 

As técnicas de difração de raios X (DRX) e espectroscopia na região do infravermelho 

foram realizadas nos reagentes e nas amostras de pedra composta. O propósito é identificar 

possíveis diferenças dos reagentes depois do processamento.  

A técnica de difração de raios X foi utilizada para identificação das fases minerais 

presentes nas amostras. Foi utilizado um difratômetro marca Rigaku, modelo D/MAX Última 

Automático, com goniômetro θ-θ e tubo de raios X de cobre. As seguintes condições foram 

aplicadas: faixa de 2θ (4 a 80°), velocidade do goniômetro (4°2θ/min), intensidade de corrente 

(30mA) e tensão (40kV).  

A outra técnica utilizada foi a espectroscopia na região do infravermelho. O 

espectrofotômetro utilizado foi o modelo MB102 da ABB Bomem Inc, com resolução de 

4cm
-1

. As amostras foram dispersas em pastilhas de KBr para medição. 

 

4.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para analisar a morfologia e possíveis falhas no material foi realizada a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). As micrografias foram registradas em um microscópio Jeol 

JSM 5310, com espectrômetro de raios X por dispersão de energia (EDS) Thermo Scientific 

Ultra-dry acoplado. 

 

4.6.3 Calorimetria Exploratória Diferencial 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi usada para analisar a degradação da 

resina na pedra composta. As análises forma feitas no equipamento DSC Q10, TA 

Instruments, EUA. As amostras foram pesadas em uma balança analítica Shimadzu 

AUW220D, Japão. A análise foi realizada em panelas de alumínio herméticas (TA 

Instruments), utilizando fluxo de nitrogênio a 50mL/min. O aquecimento foi feito da 

temperatura ambiente até 400°C, com uma taxa de 10°C/min. O resfriamento foi feito com a 

mesma taxa dos 400°C até temperatura ambiente. As análises foram feitas em duplicada.  

 

4.6.4 Densidade 

A densidade das pedras compostas produzidas foi determinada por meio de um 

picnômetro a gás (Ultrapycnometer – 1000, Quantachrome Instruments). Essa técnica é 
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baseada no deslocamento de um volume de gás por um sólido em uma câmara. O volume da 

câmara é determinado em uma calibração adequada e a pressão do gás é registrada antes e 

depois da expansão sob condições isotérmicas. A medição é realizada por meio da expansão 

do gás de uma câmara (suporte da amostra) para um volume de referência. O gás utilizado na 

medição foi o hélio.  

Para a medição a amostra ficou sob um fluxo de gás hélio por 5 minutos e utilizou-se o 

modo de purga fluxo. Utilizando a Lei de Boyle, a relação entre a pressão e o volume de uma 

quantidade fixa de gás é conhecida e o volume da amostra pode ser definido. O volume de 

cada amostra foi medido em triplicata.  

A massa foi determinada pesando as amostras em uma balança Sartorius CPA2235,  

com o volume e a massa determinados, calculou-se a densidade. 

 

4.7 Obtenção em Escala Piloto 

Com a finalidade de produzir peças em escala piloto, uma matriz de vibrocompactação 

com os mesmos conceitos da matriz de bancada foi projetada pelo grupo de pesquisa do 

CDTN.  

A matriz de vibrocompactação foi instalada em uma prensa hidráulica de linha, com 

capacidade de 100 toneladas, Figura 4.4. Dois vibradores pneumáticos, (Netter Vibrator, NTS 

54/02, Alemanha) foram instalados em posições diametralmente opostas na parte superior da 

matriz.  

Para impulsionar os vibradores, foram instalados dois motocompressores de ar de 

Schulz Pratic Air CSA 8,2/2CV/30 Litros. Uma saída lateral na base da matriz permite a 

conexão da bomba de vácuo a prensa. Esta matriz produz peças de (350x350x20)mm. 
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Figura 4.4 Matriz de vibrocompactação montada na prensa hidráulica de 100 toneladas. 

 

O preparo das peças em escala piloto é muito semelhante ao da escala de bancada. A 

quantidade de material utilizado na escala de bancada foi aumentada proporcionalmente, de 

forma a preparar uma peça usando 2kg de material. 

A mistura do material é feita manualmente e é um molde é feito com papel 

impermeável. A massa obtida é colocada neste molde e levada à prensa. O material é 

prensado por 4 minutos com 50 toneladas. Em seguida, é realizado o aquecimento por 30 

minutos a temperatura de 80°C, e depois por 2 horas a 120°C, em forno elétrico.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Classificação Granulométrica 

A análise granulométrica dos três pós de quartzo está na Figura 5.1. Como pode ser 

observado no gráfico, houve um aumento gradual do tamanho das partículas. Isso é 

importante para o empacotamento das partículas, já que vazios maiores podem ser 

preenchidos por partículas menores e vazios menores por partículas menores ainda.  A 

distribuição granulométrica de todos os quartzos se mostrou ampla, contemplando partículas 

na faixa, aproximada, de 1 a 1000μm. 

 

Figura 5.1 Granulometria dos pós de quartzo.  

 
 A média do diâmetro encontrado para as três amostras de quartzo, em ordem 

crescente, foi: 8,91μm, 283,62μm e 638,88μm. 
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5.2 Amostras de Pedra Composta 

As peças de pedra composta obtidas eram de dimensão média de (70x25x8)mm. O 

quartzo utilizado era de tom claro, próximo ao branco. Depois do aquecimento, as peças se 

tornaram amareladas, se aproximando do bege, Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2 Amostras de pedra composta. 

 

 Todas as amostras apresentaram o mesmo aspecto. Poros superficiais ou de fratura não 

foram observados, as pedras compostas se mantiveram homogêneas ao longo de todo seu 

corpo. 

 A interação do quartzo com a resina é devida ao promotor de adesão. Na presença de 

água, o promotor de adesão, 3-aminopropiltrietoxissilano, sofre hidrólise facilmente, 

formando grupos –Si-OH (silanóis). Esses grupos podem se ligar a uma variedade de 

substratos inorgânicos. Já o quartzo apresenta ligações Si-O-Si em diferentes ângulos. Quando 

ocorre o rompimento dessas ligações também são originados grupos -Si-OH. A interação 

entre o grupo silanol do promotor de adesão e a hidroxila do quartzo forma ligações siloxano 

covalentes (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 Mecanismo de reação do promotor de adesão e do quartzo. Adaptado de [32] . 

 

Enquanto isso, a terminação do promotor de adesão com um grupo amina interage 

com a resina devido a sua compatibilidade. Assim, ocorre a agregação das partículas de 

quartzo. E, seguido do aquecimento, onde ocorre a polimerização da resina, as amostra de 

pedra composta enrijecem, aumentando a resistência do material. 

 

5.3 Determinação de Fatores Significativos por Planejamento Fatorial 

O ensaio de resistência à flexão foi usado para definir quais fatores do planejamento 

experimental são significativos. Ou seja, aqueles fatores que influenciam nessa resposta.  A 

medição da tensão de ruptura à flexão foi realizada em todas as amostras dos 16 ensaios 

planejados. O resultado está disposto na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1. Resultados das medições de tensões de ruptura à flexão.  

Ensaio Tensão (MPa) 

1 6,5322 7,8639 6,5253 7,0539 6,0625 

2 2,4536 3,5314 3,0763 2,3605 2,8214 

3 8,9211 8,0218 6,7519 8,9329 7,1461 

4 2,2702 2,5056 2,5183 7,4570 2,3359 

5 7,7777 6,8048 6,2380 2,8047 5,3927 

6 2,6252 2,9332 2,3046 3,5686 4,3796 

7 9,0045 8,5916 9,8253 6,645 8,1974 

8 4,0227 3,5667 6,1586 5,3123 3,1705 

9 7,2932 2,0614 7,7100 1,2513 7,2932 

10 2,4674 2,5360 1,8535 6,6646 2,0538 

11 9,6792 10,9334 11,1855 7,6541 9,4703 

12 3,5382 3,2185 5,984 8,5357 3,6245 

13 8,0052 10,4137 8,5249 8,0052 6,8843 

14 3,2107 1,8799 1,9133 2,9704 0,7296 

15 10,9364 12,3946 10,9727 9,0202 8,7583 

16 2,9234 3,1371 3,4382 0,6953 3,5255 

 
 

Para verificar quais fatores têm influência significativa sobre a tensão de ruptura, foi 

feita uma triagem de acordo com o efeito de cada fator e interações entre eles. Na Tabela 5.2 

encontram-se os efeitos dos fatores com seu erro-padrão. Essa análise foi realizada de acordo 

com as Equações 3.10 e 3.11 com o auxílio do software Minitab16
®
.  
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Tabela 5.2. Valores dos efeitos na tensão de ruptura de acordo com os fatores, planejamento 

fatorial fracionado (2III
6-2

). 

Fatores Efeito 

Resina -0,457 ± 0,037 

Promotor de Adesão 0,189 ± 0,037 

Pressão  0,019 ± 0,037 

Vibrocompactação 0,048 ± 0,037 

Vácuo 0,007 ± 0,037 

Programa de Cura -0,078 ± 0,037 

Resina x Promotor de Adesão -0,079 ± 0,037 

Resina x Pressão -0,067 ± 0,037 

Resina x Vibrocompactação -0,071 ± 0,037 

Resina x Vácuo -0,021 ± 0,037 

Resina x Programa de Cura 0,027 ± 0,037 

Promotor de Adesão x Vibrocompactação 0,045 ± 0,037 

Promotor de Adesão x Programa de Cura -0,002 ± 0,037 

Resina x Promotor de Adesão x Vibrocompactação -0,029 ± 0,037 

Resina x Promotor de Adesão x Programa de Cura -0,114 ± 0,037 

 

Com o erro-padrão é possível obter intervalos de confiança para os valores dos efeitos, 

usando a distribuição de Student [45], Equação 5.1. 

 

                                                                               5.1 

 

onde   representa o verdadeiro valor de um efeito,    é a estimativa desse valor obtida 

a partir dos ensaios realizados,    é a variável que segue à distribuição t com N-1 graus de 

liberdade e s(efeito) é o erro-padrão do efeito. 

Um efeito é considerado estatisticamente significativo, com 95% de confiança, quando 

seu valor absoluto for superior a                     .  

Ainda pelo software Minitab16
®
 é possível obter graficamente quais são os efeitos 

significativos, Figura 5.4. 
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Figura 5.4 Gráfico dos efeitos em resposta a tensão de ruptura, planejamento 2III
6-2

, alfa igual 

a 0,05. 

 

Com base neste critério, os efeitos mais significativos são a resina e o promotor de 

adesão.  

O fator programa de cura e as interações resina/promotor de adesão e resina/promotor 

de adesão/programa de cura também apresentam significância, apesar de terem valor de efeito 

muito próximo do intervalo de confiança. Devido essa proximidade, mais dados são 

necessários para classificá-los como não inertes.  

Visto que, dos seis fatores analisados, somente três apresentam valores de efeitos 

significativos, pode-se considerar os demais fatores como inertes. Assim, o planejamento 

sofre uma triagem e aprofunda-se o estudo na influência da resina, promotor de adesão e 

programa de cura.  

De um planejamento fatorial fracionário (2III
6-2

) os dados foram rearranjados para um 

planejamento fatorial completo (2
3
), com dez repetições de cada ensaio.  

Os ensaios deste novo planejamento estão dispostos na Tabela 5.3 a seguir. 
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Tabela 5.3. Planejamento fatorial (2
3
). 

 Resina Promotor de Adesão 
Programa de Cura 

(30 min. + 120 min.) 

A Cristal Sem 80°C + 120°C 

B Especial Sem 80°C + 120°C 

C Cristal Com 80°C + 120°C 

D Especial Com 80°C + 120°C 

E Cristal Sem 90°C + 110°C 

F Especial Sem 90°C + 110°C 

G Cristal Com 90°C + 110°C 

H Especial Com 90°C + 110°C 

 

Refazendo os cálculos dos valores de efeito e erro-padrão dos fatores e interações do 

planejamento fatorial completo (2
3
), têm-se os valores expostos na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4. Valores dos efeitos na tensão de ruptura de acordo com os fatores, planejamento 

fatorial (2
3
).  

Fatores Efeito 

Resina -0,457 ± 0,040 

Promotor de Adesão 0,189 ± 0,040 

Programa de Cura  0,019 ± 0,040 

Resina x Promotor de Adesão -0,079 ± 0,040 

Resina x Programa de Cura -0,067 ± 0,040 

Promotor de Adesão x Programa de Cura -0,021 ± 0,040 

Resina x Promotor de Adesão x Programa de Cura 0,007 ± 0,040 

 

 No planejamento (2III
6-2

) o fator programa de cura e as interações resina/promotor de 

adesão e resina/promotor de adesão/programa de cura estavam muito próximos do valor limite 

do teste estatístico de significância. Neste novo planejamento houve maior número de 

repetições, assim foi possível comprovar se esse valor era significativo ou não.  

De acordo com a Equação 5.1, nesse planejamento (2
3
), para 95% de confiança, o 

valor do efeito deve ser superior a                     . Os fatores acima desse valor, e 

portanto significativos, foram a resina e o promotor de adesão. A Figura 5.5 mostra 

graficamente os fatores significativos. 
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Figura 5.5. Gráfico dos efeitos em resposta a tensão de ruptura, planejamento 2
3
, alfa igual a 

0,05. 

 

Como resultado, apenas a resina e o promotor de adesão são fatores que promovem 

efeitos significativos na tensão de ruptura à flexão. Na Figura 5.6 estão plotados os efeitos 

desses fatores na tensão de ruptura da pedra composta.  

 

 

Figura 5.6. Variações das respostas de tensão de ruptura com os níveis dos fatores resina e 

promotor de adesão.  

5,02,50,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Efeito

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m

A Resina

B Promotor de A desão

C Programa de C ura

Fator Nome

Não significante

Significante

Tipo de Efeito

B

A

Normal Plot of the Standardized Effects
(response a Tensão, Alfa = 0,05)

EspecialCristal

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

ComSem

Resina

M
é

d
ia

Promotor de adesão

Main Effects Plot for Tensão
Data Means



47 

 

A resina cristal aumenta consideravelmente o valor da tensão de ruptura comparado 

com o uso da resina especial. O mesmo ocorre quando se utiliza promotor de adesão no 

ensaio, ocorre aumento da tensão de ruptura do material. Comparando esses dois fatores, a 

resina é a que apresenta maior influência sobre a resposta, como verificado na maior 

inclinação do seu gráfico.  

 

5.4 Determinação da Tensão de Ruptura à Flexão por Estatística de Weibull 

A distribuição normal não é indicada na determinação de resistência de materiais 

cerâmicos. Um tratamento estatístico do espalhamento dos valores de resistência à flexão da 

pedra composta adequado é a estatística de Weibull.  

Considerando os ensaios de acordo com a Tabela 5.3 e nível de confiança de 95%, 

calculou-se a resistência média de ruptura das amostras de pedra composta. Os valores de m 

(módulo de Weibull), σ0 (constante de normalização correspondente à tensão cuja 

probabilidade de falha é de 63,2%), σ50 (resistência média a ruptura, ∆σ50 (desvio-padrão) e 

R
2
 (coeficiente de correlação) dos ensaios estão apresentados na Tabela 5.5. 

  

Tabela 5.5. Resultados da análise estatística de Weibull. 

Ensaio 
Módulo de 

Weibull, m 

Resistência média a ruptura, σ50  

(kgf/mm
2
 / MPa) 

Desvio-padrão, ∆σ50  

(kgf/mm
2
 / MPa) 

R
2 

A 1,53 0,590 / 5,787 0,440 0,769 

B 2,31 0,304 / 2,981 0,125 0,549 

C 6,40 0,915 / 8,972 0,132 0,955 

D 2,01 0,412 / 4,036 0,225 0,788 

E 2,95 0,726 / 7,115 0,257 0,897 

F 2,15 0,266 / 2,605 0,138 0,917 

G 6,14 0,973 / 9,546 0,155 0,942 

H 1,69 0,359 / 3,519 0,243 0,788 

  

 

O coeficiente de Weibull é um importante parâmetro nesta análise. Quanto maior o 

valor de m, menor a dispersão nos valores de resistência, ou seja, menor a probabilidade de 
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falha do material. Segundo Zanotto [26], para materiais cerâmicos, os valores de m variam 

entre 3 e 15. Os ensaios C e G apresentam os maiores valores m, respectivamente, 6,40 e 

6,14. Assim, esses são os ensaios estão de acordo com o esperado deste material. As peças 

produzidas a partir desses ensaios apresentam maior homogeneidade e menor susceptibilidade 

a falhas.   

A resistência média a ruptura (σ50) dos ensaios C (8,972MPa) e G (9,546MPa) 

confirmam o melhor desempenho destes corpos de prova devido ao seu elevado valor 

comparado aos demais. Esses ensaios foram também os que melhor se adaptaram à 

distribuição de Weibull, confirmado pelo seu baixo desvio-padrão e maior proximidade a 

unidade de seu R
2
.  

Na literatura encontra-se processamento de pedra composta utilizando resíduos de 

vidros e fragmentos de rochas, semelhante ao realizado neste trabalho. Lee [23] produziu 

peças de resistência à flexão de 27,9 até 52,7MPa.  

Lam dos Santos [24] mediu a resistência à flexão de pedras compostas industriais 

encontrando valores de 42MPa, 69MPA e 71MPa. Também foram medidas as tensões de 

ruptura de duas pedras naturais. O granito pedras salgas apresentou tensão de 12MPa e a 

pedra Lioz calcário de 18MPa. A diferença entre as tensões das pedras compostas é grande, 

evidenciando a influência do processamento e matéria-prima usados neste material. As pedras 

naturais possuem tensões de ruptura abaixo das pedras compostas, principalmente devido ao 

seu menor empacotamento e presença de poros, já que seu processo de formação não é 

controlado. 

As pedras produzidas neste trabalho apresentaram valores de tensão menores que o de 

outras pedras compostas industriais. Contudo esses valores não foram tão distantes das pedras 

naturais. Dentre os fatores analisados apenas a resina e o promotor de adesão foram 

significativos, porém, outros fatores como frequência de vibração e intensidade do vácuo 

podem influenciar na resposta.  

Em suma, certifica-se que as pedras compostas processadas com resina cristal e com 

presenças de promotor de adesão geram amostras mais homogêneas e com maior resistência 

de ruptura à flexão. Por isso, as amostras provenientes desses ensaios foram utilizadas na 

caracterização da pedra composta. 
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5.5 Caracterização da Pedra Composta 

 Difração de Raios X 

As amostras de pedra composta foram analisadas por difração de raios X. Todas as 

amostras apresentaram difratogramas semelhantes. 

Os três quartzos utilizados como matéria-prima também foram analisados. Os 

difratogramas obtidos foram idênticos. E, para comparação, o quartzo de Linópolis, Minas 

Gerais, foi usado como padrão [52].    

Na Figura 5.7, estão dispostos os difratogramas de uma amostra de pedra composta, do 

quartzo padrão e do quartzo de matéria-prima.  

 

 

Figura 5.7. Difratograma da pedra composta (vermelho), quartzo de matéria-prima (verde) e 

quartzo padrão (azul). 

 

A difração de raios X distingue, além das ligações Si-O, o modo como os tetraedros de 

Si e O estão dispostos na amostra. Como a sílica (SiO2) apresenta polimorfismo, por meio 

desta técnica é possível confirmar qual é a sua estrutura dentre aquelas possíveis: quartzo, 

cristobalita, tridimita. Neste caso, confirma-se a estrutura de quartzo nas amostras de pedra 

composta devido a sua semelhança com o padrão. 
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Como não houve diferenciação significativa entre as análises, confirma-se que a 

obtenção de pedra composta não altera a estrutura da matéria-prima. Além disso, o quartzo 

utilizado no processamento se mostra sem a presença de contaminantes. Como esperado, a 

resina não aparece nessa análise porque não apresentar estrutura cristalina. 

 

 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

Os espectros das amostras de pedra compostas na região do infravermelho foram 

comparados com o do quartzo usado como matéria-prima e com as resinas utilizadas no 

processamento. Os demais reagentes não foram comparados devido à baixa concentração dos 

mesmos, não sendo detectáveis nas amostras nesse tipo de análise. A Figura 5.8 apresenta os 

espectros da pedra composta e do quartzo. 

 

 

Figura 5.8. Espectro de absorção na região do infravermelho da pedra composta (vermelho) e 

do quartzo de matéria-prima (verde). 

 

Assim como o quartzo, a pedra composta apresenta as bandas de absorção nas seguintes 

frequências: 1083cm
-1

 atribuída à deformação axial de Si-O-Si, 777cm
-1

 atribuída à 

deformação assimétrica de HO-Si-OH, 692cm
-1

 e 456cm
-1

 atribuída à deformação simétrica 
-
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O-Si-O
-
 [53]. Sendo que o pico em 1083cm

-1
 também é atribuído as ligações siloxano, Si-O-

Si. 

Na Figura 5.9 temos a comparação entre o espectro da pedra composta e os das resinas 

(cristal e especial).  

 

 

 Figura 5.9. Espectro de absorção na região do infravermelho da pedra composta (vermelho), 

resina cristal (verde) e resina especial (azul). 

 

Como ambas as resinas são de poliéster, uma absorção atribuída à carbonila de éster é 

esperada em todos os espectros. Este grupo funcional apresenta absorção na faixa de 1715 a 

1750cm
-1

. Como destacado na Figura 5.9, o pico em 1735cm
-1

 é proveniente da absorção da 

carbonila de éster. Esse pico é mais intenso nos espectros das resinas do que no espectro da 

pedra composta. Isso é devido à baixa concentração de resina usada nas amostras [54]. 

 

 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para a observação da morfologia fez-se uso da microscopia eletrônica de varredura. Foram 

feitas micrografias das amostras em sua superfície compactada e superfície de fratura, 

mostradas na Figura 5.10.  
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Figura 5.10. Micrografias da superfície compactada (a) e da superfície de fratura (b) com 

aumento de 750x. 

 

A distribuição das três granulometrias de quartzo é homogênea ao longo de todas as 

amostras, o que diminui a probabilidade de falha do material. Na superfície compactada não 

foram identificadas grandes falhas de compactação. Na superfície de fratura não foram 

observados indícios de fenda ou orifícios. As imagens de todas as amostras apresentaram 

perfil semelhante. Em resumo, a ausência de poros nas superfícies analisadas comprova a 

eficiência da vibrocompactação.  

O espectro de EDS da pedra composta está na Figura 5.11. O mapeamento da 

distribuição de elementos químicos confirma a predominância do silício e oxigênio 

provenientes do quartzo.  
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Figura 5.11. Espectro de EDS da pedra composta em sua superfície compactada.  

 

A análise do EDS indicou presença de sílica na faixa de 74%. Já a presença de carbono é 

associada à resina. 

 

 Calorimetria Exploratória Diferencial  

A técnica de DSC determina a temperatura e fluxo de calor associado com transições do 

material em função do tempo e da temperatura. Para identificação da temperatura máxima de 

uso da pedra composta foi realizada a análise de DSC. Visto que o ponto de fusão do quartzo 

é alto (1713°C), o fator determinante para essa temperatura crítica é a resina de poliéster.  

Na curva de DSC da amostra de pedra composta, Figura 5.12, foi verificado apenas um 

pico. Durante o ciclo de aquecimento temos um pico endotérmico na temperatura de 340°C, 

bem definido e simétrico. O pico se mostrou irreversível, já que não aparece no resfriamento. 

Como a linha base foi mantida depois do pico, a capacidade térmica do material não foi 

alterada. Esse pico está associado à degradação da resina. 
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Figura 5.12. Termograma DSC da pedra composta, ciclo 1. 

 

Esta análise foi feita em três amostra de pedra compostas obtidas pelo mesmo 

procedimento. Para serem considerados reprodutíveis os valores de linha de base devem ter 

uma diferença igual ou inferior a 0,50J/g para a mesma temperatura. Nesse caso a diferença 

foi de 0,25J/g, ou seja, este ensaio apresenta reprodutibilidade das amostras. 

 

 Densidade  

A densidade foi medida em quatro amostras de pedra composta, cada uma em triplicata. 

O resultado está disposto na Tabela 3.1. 

 

Tabela 5.6. Valores de densidade da pedra composta. 

 Densidade Desvio-padrão 

1 2,4995 0,0021 

2 2,5370 0,0021 

3 2,5292 0,0082 

4 2,5489 0,0072 

Média 2,5287 0,0191 
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Os valores de densidade foram condizentes com os encontrados na literatura [23]. A 

vibrocompactação se mostra eficaz devido ao bom acoplamento do material, gerando peças 

sem poros aparentes e alta densidade. 

A densidade teórica da pedra composta é de 2,50g/cm
3
, aproximadamente. Comparado 

a densidade experimental encontrada, 2,5287g/cm
3
 com a teórica verifica-se que estes valores 

são compatíveis. Assim a densidade experimental é condizente com o esperado. 

 

5.6 Pedra Composta em Escala Piloto 

As peças produzidas em escala piloto apresentaram falhas na compactação. A utilização 

de um molde de papel para vibrocompactação das peças causou fragilidade nos extremos das 

mesmas. Além disso, a potência dos vibradores não era forte o suficiente para o porte da 

prensa, gerando pouca vibração durante a compactação. Dessa forma, as peças apresentavam 

homogeneidade e rigidez no centro enquanto as bordas eram quebradiças.  

Não foi possível realizar experimentos com as peças produzidas, sendo necessário melhor 

desenvolvimento no processo de obtenção de amostras para seguir a análise experimental. 

 

 

 

 

 



56 

 

6 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um estudo de variáveis do processo de obtenção de pedra 

composta. Foi desenvolvido um procedimento de obtenção de pedra composta com outros 

materiais. Por meio do planejamento experimental e estudo estatístico, este processo foi 

otimizado, possibilitando a criação de um procedimento padrão para estudo dos fatores de 

influência na produção de pedra composta. 

Por meio do planejamento de experimentos foi possível investigar a influência dos 

fatores simultaneamente. Foi averiguado que os principais parâmetros deste processamento 

são o tipo de resina e o uso de promotor de adesão. 

A resistência a flexão do material obtida foi abaixo dos valores da literatura, se 

aproximando mais dos valores de pedras naturais do que de outras pedras compostas 

semelhantes. Para uso deste material como revestimento mais estudos são necessários para 

avaliação de outros fatores de forma a aumentar os valores dessa propriedade. 

A uniformidade das amostras, confirmada pelos espectros na região do infravermelho 

e difratogramas, garante a reprodutibilidade do processamento. A densidade e imagens de 

MEV mostram a baixa porosidade e homogeneidade do material.  

O processamento estudado mostrou-se adequado para a substituição da matéria-

prima por resíduo de mineração. 

A obtenção em escala piloto é promissora, sendo necessários ajustes nos seus 

equipamentos. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Realizar um estudo paramétrico nos resultados do ensaio resistência à flexão 

considerando o comportamento do compósito e as dimensões do corpo de prova. 

 Analisar outros fatores do processamento de pedra composta que exerçam influência 

na resistência à flexão de forma a aumentá-la; 

 Estudar o planejamento experimental com outras variáveis de respostas como: 

resistência à abrasão, resistência ao impacto, resistência química e resistência ao 

deslizamento. 

 Utilizar o planejamento de experimentos de melhor resultado para produzir peças de 

pedra composta com resíduos de mineração; 

 Construir um molde metálico nas proporções da prensa de vibrocompactação da escala 

piloto. 

 Aplicar o planejamento experimental de bancada em escala piloto.  
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