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Resumo: O setor de rochas ornamentais brasileiro está em expansão e em desenvolvimento, sendo o 
Espírito Santo responsável por 60% de todas as rochas extraídas e exportadas pelo Brasil, paralelo a isto as 
estimativas de produção dos resíduos provenientes deste setor são de 50.000 t/a no estado. [1]

 O sistema de 

desdobramento de blocos de granito para a produção de chapas, gera uma quantidade significativa de 
rejeitos na forma de lama, 20 a 25% dos blocos. 

[2]
 O presente trabalho apresenta uma solução alternativa 

quanto aos resíduos graníticos transformando-os como carga na produção dos sabões em pasta. 
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INTRODUÇÃO 
 
  A reciclagem desponta como uma 
forma bastante atrativa para o gerenciamento 
de resíduos, pois permite que o que antes era 
considerado lixo, se transforme em matéria-
prima para outros processos, reduzindo o 
impacto causado pela incorreta disposição 
destes no meio ambiente. 
As atividades de beneficiamento de rochas 
ornamentais, destaque no ES, apresentam um 
cenário econômico bastante animador, 
entretanto, do ponto de vista ambiental, o 
quadro é bastante preocupante, pois esta 
atividade gera uma grande quantidade de 
resíduos (entre 20 e 25% do total da massa 
dos blocos) na forma de lama.

[3]
 

Este material possui uma composição química 
muito próxima da bentonita.

[3,4]
, mineral 

utilizado por muitos fabricantes como carga 
em processos de produção de sabões, 
detergentes, amaciantes, etc.  
Desta forma, este trabalho propõe a 
reutilização dos finos de granito como carga 
na produção de sabões em pasta, com 
possibilidade de substituir a bentonita, 
evitando impactos ambientais causados na 
sua extração. O desenvolvimento desse novo 
produto sustentável possibilitará a geração de 
renda para pequenas comunidades. 
 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Neste trabalho empregou-se lama abrasiva 
fornecida por uma empresa que realiza o 
polimento de chapas de granito e óleo 
comestível usado doado por uma padaria. 
Ambos os estabelecimentos situam-se em 
Aracruz no Estado do Espírito Santo. 
 
1) Preparação e Caracterização das 
Matérias-Primas 

 
O óleo doado, previamente filtrado à vácuo, foi 
caracterizado através dos seguintes 
parâmetros: turbidez, massa específica, índice 
de acidez (Ia) e índice de saponificação (IS). 
A lama abrasiva usada foi previamente seca 
por 24 horas em temperatura ambiente e a 
umidade média do material foi determinada 
por método gravimétrico. A granulometria do 
material foi determinada com base em 
informações da literatura [5]. 
 
2) Determinação da Formulação Ideal 
 
Para determinação da formulação ideal para o 
sabão em pasta foram testadas diferentes 
concentrações dos reagentes (NaOH, óleo 
residual, H2O, finos de granito, álcool e 
essência), até conseguir uma pasta 
homogênea, de baixo custo e de fácil uso na 
remoção de graxas e gorduras. 
 
3) Avaliação da qualidade do produto 
 
Foram distribuídos 20 questionários nos 
bairros do município de Aracruz (ES), para 
que os consumidores pudessem avaliar a 
qualidade do sabão em pasta produzido. Os 
parâmetros avaliados foram: produção de 
espuma, odor do produto final, eficiência de 
remoção de graxas e gorduras, brilho nas 
peças, reações alérgicas, comparações com 
produtos do mercado, pontos negativo do 
produto e satisfação geral (nota de 0-10) 
Dos 20 integrantes da pesquisa, participaram 
7 empresas que possuem cozinha industrial, 7 
domicílios, e 6 empresas que possuem 
oficinas mecânicas.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÔES 
 



 

 

 

Preparação e Caracterização das Matérias-
Primas 
 
As características do óleo residual usado são: 
 

Acidez: 67,3mg de KOH/g de óleo 
Índice de Saponificação: 196 
Massa Específica: 0,889 g/ml 
Turbidez: 18,3 NTU 

 
A lama abrasiva após 24 horas de secagem a 
temperatura ambiente apresentou umidade 
igual a 14,42%. Conforme apresentado na 
literatura 

[5]
 o resíduo da serragem, apresenta 

uma granulometria fina, com 71,65% de 
materiais com dimensões inferiores a 
0,075mm. Segundo os autores, a variação do 
tipo de rocha granítica que será cortada não 
proporciona significativas alterações na 
granulometria do resíduo final. 
 
Determinação da Formulação Ideal 
 
Na formulação ideal foi utilizado 9,4g de 
NaOH, 60mL de água, 50mL de óleo residual 
e 30 gramas de finos de granito. 
O sabão obtido possui uma coloração 
acinzentada devido a presença dos finos de 
granito possuem uma coloração. O pH final do 
produto ficou em torno de 12. Dessa forma, foi 
necessário adicionar 0,5mL de ácido sulfúrico 
para cada 50mL de óleo, levando a um pH 
final em torno de 9. 
Em testes preliminares foi verificada a 
facilidade de remoção de gordura grosseira, 
agradável odor e ótima formação de espuma 
 
Avaliação da qualidade do produto 
 
Analisando as respostas dadas ao 
questionário que avaliou a qualidade do 
produto junto à comunidade, pode-se observar 
que todos os participantes disseram que a 
quantidade de espuma produzida pelo produto 
é satisfatória.  
Mesmo sem adição de essência, odor ruim, só 
foi percebido, por 5% dos participantes, 
quando o produto ainda está na embalagem 
(produto em maior concentração). 
Cerca 63% dos participantes consideram o 
sabão em pasta produzido em laboratório um 
ótimo removedor de graxas ou gorduras, o 
restante avaliou o produto como bom 
removedor ou como um removedor com um 
razoável poder de remoção. 
55% dos participantes consideram o sabão em 
pasta um produto bem econômico e 70% dos 
disseram que ficaram muito satisfeitos após 
perceberem um efeito de brilho após a 
lavagem. 

70% dos participantes avaliaram que o sabão 
em pasta produzido em laboratório é melhor 
do que os sabões em pedra ou detergentes 
sintéticos encontrados no mercado, sendo que 
30% não perceberam diferença entre estes. 
Ninguém sofreu nenhuma reação alérgica ou 
alteração na pele durante o uso do sabão em 
pasta. 
Ao final do questionário, os participantes 
avaliaram a qualidade geral do sabão em 
pasta com uma nota na escala de 0 a 10. Foi 
possível perceber que o grau de satisfação 
com o produto é igual ou superior a 7, 
podendo ser considerado como um produto de 
muito boa aceitação pelos participantes da 
pesquisa. 
 
CONCLUSÕES 
 
O sabão produzido apresentou resultados 
bastante promissores quanto à aplicação do 
mesmo para a remoção de gordura e graxa, 
mostrando que é possível incluir o resíduo do 
beneficiamento do granito no produto em 
substituição as bentonitas. 
A avaliação feita nas comunidades vizinhas 
mostrou a satisfação dos consumidores em 
relação ao novo produto, pela sua qualidade.  
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