
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 70 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 
 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS 
SÓLIDOS GERADOS NOS PROCESSOS DE LAVRA E 

BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS 
 

Aurélio Azevedo Barreto Neto1,  Andler Magno Vieira de Melo 2  
1Centro Federal Tecnológico do Espírito Santo, Vitória, Saneamento Ambiental – Av. Vitória, 1729, 
Jucutuquara - 29040-780 – Vitória – Espírito Santo – aurelio@cefetes.br 
2Centro Federal Tecnológico do Espírito Santo, Vitória, Saneamento Ambiental - Rua Félix de 
Azevedo, Centro – 29100480 - Vila Velha - Espírito Santo - andler_magno@hotmail.com. 
 
Resumo: O Estado do Espírito Santo, devido ao grande destaque na área de produção e exportação 
de Rochas Ornamentais enfrenta sérios problemas com os resíduos provenientes das indústrias 
deste setor, que uma vez dispostos de forma inadequada, causam danos ambientais. O presente 
trabalho tem por objetivo contribuir para a redução de resíduos sólidos descartados, utilizando esses 
resíduos para outros fins a partir de pequenas transformações na sua forma e tamanho. Para o 
trabalho foram realizadas entrevistas e pesquisas de campo nas áreas onde se reúnem e trabalham 
grande parte dos canteiros, pessoas que vivem da venda de rochas já descartadas pelas empresas 
de beneficiamento de rochas ornamentais, dessa forma, foi possível adquirir informações como: 
locais onde se obtém a matéria prima, as rochas ornamentais mais utilizadas, produtos 
comercializados, preço médio de venda dos produtos, quantidade comercializada por 
dia/semana/mês, e principais compradores. Também foi desenvolvido um estudo de viabilidade 
econômica, cadastramento dos tipos de resíduos sólidos, análise e aplicação dos tipos de rochas 
utilizadas e desenvolvimento de um catálogo ilustrativo dos materiais desenvolvidos com o auxílio dos 
programas computacionais Autocad e Corel Draw. O trabalho contribuiu para um melhor 
entendimento das formas de utilizar os resíduos e desta forma reduzir o passivo ambiental gerado 
pela atividade de beneficiamento de rochas ornamentais, além de possibilitar uma elevação nos 
ganhos econômicos dos canteiros locais. 
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INTRODUÇÃO 

A degradação ambiental e a escassez de 
recursos naturais é uma das grandes 
preocupações da sociedade atual. A cadeia 
produtiva de rochas ornamentais é uma 
atividade de grande impacto ao meio ambiente 
e está representada na seguinte ordem: (i) 
extração, (ii) beneficiamento primário e 
secundário, e (iii) comércio. Em todas essas 
etapas, principalmente a primeira e segunda, 
ocorrem uma grande geração de resíduos que 
podem apresentar-se sob a forma de 
matações, casqueiros, lamas, materiais 
particulados, sobras de chapas recortadas e 
danificadas, entre outros.  
Segundo MOURA et al (2002), no Brasil a 
quantidade estimada da geração do resíduo 
do corte do granito é de 165.000 ton/ano. 
Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, são os 
estados que mais geram estes resíduos 
(GONÇALVES, 2000). 
Toda essa cadeia produtiva tem gerado uma 
grande quantidade de resíduos sólidos, que, 
na sua grande maioria, ficam depositados nos 
pátios das empresas a espera de uma 
destinação final. Esses resíduos sólidos são 
constituídos, em sua maioria, de casqueiros 
(sobras da serragem nos teares), chapas 
defeituosas, matacões, blocos trincados e 
blocos sem valor comercial. Esses resíduos 

podem ser utilizados para outros fins a partir 
de pequenas transformações na sua forma e 
tamanho, reduzindo assim a quantidade de 
resíduos descartados. A transformação 
desses resíduos em outros produtos de 
interesse comercial pode contribuir na geração 
de novos empreendimentos na cadeia 
produtiva e, conseqüentemente, novos postos 
de trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise de resíduos, entrevistas e 
pesquisas de campo foi observado que a 
rocha ornamental mais utilizada é o granito e 
que os custos para aquisição da matéria prima 
variam de R$ 10,00 à R$ 12,00 cada 
casqueiro. Na grande vitória a matéria prime 
vem do pólo industrial da Serra.    
Os produtos comercializados pelos canteiros 
são: pedra marruada, pedra para muro de 
arrimo, utilizada em alvenaria, pedra para 
caminho (Figura 1), utilizada em meio fio, 
lajão, laje, paralelepípedo e laja desbitolada ou 
para corral.  
O faturamento mensal de cada canteiro varia 
de R$ 400,00 à R$ 1000, 00, sendo que essa 
variação depende também das condições do 
tempo, pois em épocas de chuvas os canteiros 
não trabalham devido às dificuldades no 
manuseio dos resíduos sólidos. O preço dos 
produtos é inserido por cada canteiro, na 
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tabela 1 é possível observar o valor de venda 
dos materiais de cada trabalhador e a média 
de preço de cada produto.  
Com o auxílio dos programas computacionais 
Autocad e Corel Draw foram desenvolvidos 
alguns novos produtos a partir de resíduos 
estudados neste projeto, como por exemplo: 
banco de jardim (Figura 2, 3 e 4), mesas de 
diferentes tipos e tamanhos, chapa para 
churrasco, poltronas, porta lápis, porta papéis, 
cinzeiro, saboneteira e vasos de diferentes 
tipos e tamanhos para plantas.  
Na elaboração do projeto, observou-se que 
para os canteiros, o custo de produção de 
cada novo objeto é considerado baixo, diante 
do valor de um produto feito de rochas 
ornamentais, o máximo de valor gasto que 
poderia existir, seria R$ 37,00, investido na 
compra de uma lata de massa plástica (R$ 
8,00) e de uma lixa para um semi-polimento 
(29,00). Nessa pesquisa é possível perceber 
também, que até uma terceira pessoa que 
venha a desenvolver esse projeto através da 
compra da matéria prima dos canteiros, pode 
exercer a atividade com elevado lucro. 
Exemplo de pedras já comercializadas por 
canteiros: 
 

Figura 1 - Pedra para caminho 0,40x1,20 (m). 

 
Exemplo de novo produto desenvolvido: 
 

• Vista do objeto em 2D (m): 

 
Figura 2 (banco de jardim). 
 
 
 

 
• Vista do objeto em 3D: 
•  

 
Figura 3 (Banco de jardim). 
 

• Aspecto Final:  

 
Figura 4 (Banco de jardim). 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos no presente estudo 
conduziram às seguintes conclusões: 
• O desenvolvimento de novos produtos é 

uma alternativa mais viável 
economicamente para os canteiros, 
mostrando-se muito mais eficiente e 
lucrativa do que se vender apenas as 
pedras desenvolvidas atualmente pelos 
canteiros. 

• Para uma terceira pessoa que queira 
desenvolver produtos através da compra 
das pedras dos canteiros, o lucro também 
se torna elevado. 

• É possível reaproveitar boa parte dos 
resíduos gerados nos processos de lavra 
e beneficiamento de rochas ornamentais e 
desta forma reduzir a quantidade de 
resíduos pétreos gerados no processo de 
beneficiamento de rochas ornamentais. 
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