
ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.

ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.

www.academiadasrochas.com.br

Contato: contatos@abirochas.com.br | (61) 3033 1478

www.abirochas.com.br

/ABIROCHAS (61) 99840 6082@ABIROCHAS

Coleção Documentos Técnicos
Projeto Academia das Rochas
Série Marmoraria | Documento 10

INSUMOS
UTILIZADOS

EM MARMORARIAS



Coordenador e Autor

Álvaro Cintra Junior 
Administrador de empresas; formação em Direito; marmorista; consultor

especializado em Processos e Projetos de com Rochas Ornamentais.

Autores

Rogélio Paes Santos
Administrador de empresas; especialista em Gestão de Projetos e Finanças

Empresariais; consultor técnico para empresas de rochas ornamentais.

Pedro Gaudêncio M. Fernandez 
Administrador de empresas; especializações nas áreas de Geologia e Edificações.

ABIROCHAS
Brasília, DF

2019

INSUMOS
UTILIZADOS

EM MARMORARIAS

REINALDO DANTAS SAMPAIO
Presidente

MARCOS REGIS ANDRADE
Vice-Presidente Administrativo Financeiro

JOSÉ BALBINO MAIA DE FIGUEIREDO
Vice-Presidente de Relações Institucionais

JOSÉ GEORGEVAN GOMES DE ARAÚJO
Vice-Presidente de Mercado Interno

MÁRIO IMBROISI
Vice-Presidente de Meio Ambiente

PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI
Vice-Presidente de Mineração

Conselho de Administração

DOMINGO SÁVIO OTAVIANI - Presidente - ANPO-ES

ANTÔNIO JOSÉ SARMENTO TOLEDO - SINDRO-PB

ARMANDO SEQUEIRA DE SOUSA - SINCOCIMO-RJ

CARLOS ALBERTO LOPES ARAÚJO - SIMAGRAN-BA

CARLOS RUBENS ARAÚJO ALENCAR - SIMAGRAN-CE

JOSÉ BALBINO MAIA DE FIGUEIREDO - SINROCHAS-MG

JOSÉ GEORGEVAN GOMES DE ARAÚJO - SIMAGRAN-PR

TALES PENA MACHADO - SINDIROCHAS-ES

Conselho Fiscal

JOSÉ BALBINO MAIA DE FIGUEIREDO - SINROCHAS-MG

JOSÉ GEORGEVAN GOMES DE ARAÚJO - SIMAGRAN-PR

PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI - SINCOCIMO-RJ



Brasília, 20 de abril de 2019

Reinaldo Dantas Sampaio

Presidente

José Georgevan Gomes de Araújo

Vice-Presidente de Mercado Interno

APRESENTAÇÃO
INSUMOS UTILIZADOS EM MARMORARIAS

Autores
Álvaro Cintra Júnior

Rogélio Paes Santos 

Pedro Gaudêncio M. Fernandez 

Colaboradores
Marcos Antônio Pazinato, tecnólogo em Rochas Ornamentais

Marcelo Biato, tecnólogo em Logística

Capa | Projeto Gráfico | Editoração Eletrônica
Pilar Comunicação

Revisão
Cid Chiodi Filho, geólogo

Renata Carneiro, jornalista

Copyright© 2019 by ABIROCHAS - Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais

SRTV Sul - Quadra 701 - Conjunto L - nº 38 - Bloco 2 - Sala 601

Asa Sul - Brasília, DF - CEP 70.340-906

Fone (61) 3033-1478 - E-mail contatos@abirochas.com.br

www.abirochas.com.br

Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte,

sob quaisquer formas ou quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web

ou outros), sem permissão expressa da ABIROCHAS.

Ficha Catalográfica: Rafaela Patente – CRB-2143

ACADEMIA
DAS ROCHAS
Juntos pela qualidade.

I59   

 Insumos utilizados em marmorarias / Álvaro Cintra Júnior, Rogélio Paes Santos, Pedro Gaudêncio

M. Fernandez. - Brasília: ABIROCHAS, 2019. 

32 p.: il. color. - (Marmoraria ; v. 10)

ISBN 978-85-45530-04-6

 Produzido pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais.

1. Mármore. 2. Revestimento. 3. Construção Civil. 4. Minerais Industriais. I. Cintra Júnior, Álvaro.

II. Santos, Rogélio Paes. III. Fernandez, Pedro Gaudêncio M. IV. ABIROCHAS. VI. Título.  

CDD: 693

A qualificação da marmoraria é considerada importante e extremamente oportuna, 

cumprindo uma dupla finalidade: a capacitação para atendimento das novas formas de 

relacionamento exigidas pela indústria da construção civil dos seus fornecedores, no 

mercado interno; e a adequação para a denominada “terceira onda exportadora” do 

setor de rochas, centrada no fornecimento de produtos acabados e serviços para 

atendimento de obras no mercado externo. 

Esperamos que este documento seja útil e que o projeto Academia das Rochas contri-

bua efetivamente para a modernização e prosperidade das marmorarias brasileiras. 

A série de documentos técnicos dedicados às marmorarias tem por finalidade divulgar 

as melhores práticas do processo produtivo e da prestação de serviços ao consumidor, 

desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto final. Também estão 

contempladas dicas de organização, estratégias de venda, custos e formação de 

preços, informações técnicas sobre aplicação, patologias dos revestimentos, novas 

tecnologias, de modo a auxiliar o marmorista quanto às demandas de especificadores e 

clientes.

Através do Projeto Academia das Rochas, a ABIROCHAS está formulando instrumen-

tos que favoreçam a agregação tecnológica, os processos de inovação e design, a ca-

pacitação operacional e gerencial, o fortalecimento associativo, o acesso a mercados e 

outros focados na atividade de marmoraria, fortalecendo o papel do marmorista junto a 

especificadores e consumidores finais de todo o país.

No mercado interno, as marmorarias precisarão atuar como fornecedoras de soluções 

integradas de revestimento para as edificações, e não mais como simples fornece-

doras de insumos. No mercado externo, a terceira onda exportadora é a principal forma 

atualmente vislumbrada para um salto quantitativo e qualitativo das exportações, 

acrescentando-se produtos acabados de maior valor agregado à comercialização. 
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SUMÁRIO INTRODUÇÃO

A falta de informações claras e objetivas, aliada à distância entre o produtor 

destes materiais e o marmorista, podem causar transtornos para o cliente 

final e até prejuízos para o marmorista, além de até denegrir a imagem das 

rochas, em alguns casos.  

O processo de transformação de chapas em peças acabadas pode gerar 

muitas dúvidas entre os marmoristas, inclusive quanto aos insumos mais 

indicados para os diversos materiais de revestimento hoje comercializados. 

Levando-se em conta que insumos são os elementos essenciais para 

transformar a matéria-prima em produto final, abordaremos então os 

principais utilizados nas marmorarias brasileiras.

O Brasil hoje conta com bons fabricantes de insumos para as mais diversas 

rochas e suas aplicações em obras civis. As informações aqui contidas 

visam levar conhecimento ao marmorista, como fonte de pesquisa em casos 

de dúvidas sobre insumos utilizados no processo produtivo de uma 

marmoraria.
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DISCOS DE CORTE 
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(CORTADEIRAS AUTOMÁTICAS E MANUAIS)

É importante saber que para cada tipo de material encontramos no mercado 

discos apropriados para a realização do corte com velocidade, custo baixo e 

boa qualidade. O maior dos desafios dos marmoristas é encontrar o disco 

certo. Atualmente são especificados muitos quartzitos para compor os mais 

diversos tipos de acabamento e este é o grande desafio - cortar as peças 

sem perder performance e qualidade no produto final.

7

DICA
IMPORTANTE

Discos com liga metálica macia e grãos de dia-

mantes pequenos se adequam melhor para corte 

de quartzito, mas ainda assim, em alguns casos, é 

necessário afiá-los após alguns cortes.

A dica é simples, mas dá bons resultados:

A afiação é realizada efetuando-se o corte de granitos macios (geralmente 

os granitos pretos) ou pedaços de concreto. 

LEMBRE-SE Diminuir o volume de água durante a afiação

facilita o processo.

Para realização de corte de materiais sintéticos é importante seguir as 

recomendações do fabricante.

FIQUE ATENTO

A boa performance do disco, seja em corte de pisos ou de peças detalha-

das, faz toda a diferença no resultado final (Fig.1).

Ex.: discos, quando estão com baixo poder de corte ou “cegos”, tendem a 

aumentar a vibração durante o corte e isso pode ocasionar a perda da 

precisão do corte em peças que necessitam ser esquadrejadas.

Figura 1 - Diferença entre o corte com discos

“cegos” e discos afiados, adequados ao tipo de rocha.

Figura 2 - Exemplos de discos utilizados em serra mármore manual.

NOTA: As relações entre a dureza do disco e a qualidade do corte também 

se aplicam às serras mármores manuais (Fig. 2).

Serra 250mm
Makita 110x12mm

Serra 350mm
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DISCOS DE DESBASTE
DIAMANTADOS

Ferramentas com grão 36 são mais abrasivas que as de grão 120. Porém, 

para acabamentos mais finos, quanto maior for o número do grão, melhor o 

resultado. 

Em casos de desbaste realizado por discos diamantados, vale lembrar que 

quando os discos são muito duros podem causar vibração no equipamento, 

danificando rolamentos e engrenagens, gerando uma superfície com 

ranhuras profundas e resultando em baixa qualidade de acabamento.

Podemos identificar dois tipos de discos para acabamento: disco 

diamantado liso (contínuo) e espiral (raiado). Os discos em espiral se 

aplicam melhor em desbastes mais grosseiros, enquanto os lisos, em 

acabamentos mais finos (Fig. 3 e 4). Ferramentas diamantadas em geral são 

disponibilizadas pelos fabricantes com diversas granulometrias de 

diamante. Quanto menor o número, maior o tamanho do grão de diamante e, 

portanto, maior o poder de desbaste da ferramenta, com menor qualidade de 

acabamento.

LIXAS

O acabamento a úmido, além de ser exigência do Ministério do Trabalho, 

proporciona melhor brilho no resultado final de acabamento. Atualmente, 

encontra-se uma vasta gama de lixas para os mais diversos materiais e 

acabamentos (Fig. 5). É importante conhecer as informações técnicas, tais 

como rotação e volume de água recomendados pelo fornecedor, para que 

se obtenha a melhor performance destes insumos.

DIAMANTADAS

DICA
IMPORTANTE

Nos processos de acabamento de 

materiais claros como mármores, 

quartzitos e materiais sintéticos de cor 

branca, recomenda-se que sejam 

utilizadas lixas de resina branca, 

muita água e máquinas com rotação 

próxima a 3.000 rpm, para que em 

caso de superaquecimento durante o 

polimento, o pigmento da lixa não 

manche o material. 

Figura 3 - Disco raiado

para desbaste primário.      

Figura 4 - Discos lisos para

início do acabamento. Figura 5 - Lixas utilizadas nos processos de acabamento.
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Atualmente tem-se buscado outros tipos de acabamento nas superfícies 

das rochas. O acabamento escovado dá um bom resultado em peças de 

interior e exterior. Este tipo de textura é obtido com a utilização de escovas 

diamantadas (Fig. 6). A escolha da sequência correta das escovas é pre-

missa básica para a finalização do acabamento escovado.

ESCOVAS
DIAMANTADAS DICA

IMPORTANTE

Utilize água limpa em abundância, pois as cerdas 

plásticas revestidas de diamante sintético neces-

sitam refrigeração para evitar o desgaste prema-

turo e acabamento inadequado. Um profissional 

habilidoso saberá extrair o melhor resultado dos 

equipamentos utilizados.   

FIQUE ATENTO

As cerdas possuem bom poder de abrasão e, quando utilizadas sobre 

superfícies rochosas, desgastam os minerais mais macios criando altos e 

baixos relevos semipolidos (acetinados), conferindo às rochas naturais um 

aspecto parecido ao couro tratado (em inglês este tipo de acabamento é 

conhecido como “leather finish”), conforme mostrado na Fig. 7. 

RESULTADO PRETENDIDO

Figura 7 - Aspecto da rocha submetida à escovação,

resultando no acabamento denominado “leather finish”. Figura 6 - Escovas diamantadas utilizadas no processo e acabamento escovado.

acabamento escovado (leather finish)
aparência de couro
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SERRAS COPO
Elas são utilizadas na execução de furos de canto para abertura de cuba de 

pia, furos para instalação de torneiras e outros detalhes de acabamento. 

Para que se obtenha boa performance é necessária a utilização de água 

limpa, como forma de refrigerar as pastilhas diamantadas da ferramenta e 

remover o resíduo da área de corte. As serras copo podem ser encontradas 

no mercado com vários diâmetros e comprimentos (Fig. 8).

FRESAS
DIAMANTADAS

As fresas diamantadas (Fig. 9) são utilizadas para o desbaste primário na 

produção de perfis em bancadas (Fig. 10), em fresadoras CNC e, em alguns 

casos, em fresadoras de bancada ou manuais para a produção de perfis 

emoldurados.

FIQUE ATENTO

Esta ferramenta pode ser utilizada em furadeira de bancada ou furadeiras 

manuais, tanto nas marmorarias, para confecção das peças, quanto em 

obras, para recortes de detalhes de instalação. É importante que ela seja 

sempre manuseada por profissional habilitado.

DICA
IMPORTANTE

Não se recomenda o uso desta ferramenta em 

máquinas adaptadas, sendo importante respeitar 

os limites de rotação e avanço propostos pelo fa-

bricante.  

Figura 8 - Serra copo.

Figura 9 - Fresas diamantadas.

Fig. 10 - Perfis de bordas em bancadas.

A B C

D E F

G H I

L M N

O P Q

R S T

U V Z
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Os rebolos (Fig. 11) são muito utilizados para acabamento em cortes inter-

nos, como bocas de pia, por exemplo. Utilizando a sequência correta e água 

limpa, obtém-se um excelente resultado de polimento.

REBOLOS
ABRASIVOS

As ceras revitalizadoras formam uma camada na superfície que, além de 

auxiliar no processo de polimento, ajudando a dar brilho, também imper-

meabilizam a área, protegendo contra agentes manchadores, como sucos, 

vinhos e outros. 

Geralmente são de fácil aplicação, não necessitam de equipamentos para a 

remoção do excesso e não têm cheiro muito acentuado. De acordo com a 

frequência de uso, é necessária a reaplicação periódica.

CERAS

Figura 11 - Rebolos abrasivos para acabamento em cortes internos. 

Este produto é um excelente aliado do marmorista, pois o resultado do 

polimento, tanto em superfícies quanto nas laterais das peças acabadas, é 

muito bom. Ele realiza a parte final do polimento e alguns fabricantes 

recomendam a sua aplicação, com o uso do feltro, após o desbaste com a 

lixa de grão 800. O intuito é trazer o brilho dos minerais que as lixas não 

conseguem atingir.

PASTAS
ABRASIVAS
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INTENSIFICADORES
DE COR

Estes produtos atuam nos poros das rochas dando o aspecto de molhado na 

superfície e protegendo a rocha de agentes manchadores, como refrige-

rantes, sucos e outros. Recomenda-se sempre consultar as especificações 

do fabricante quanto à utilização (ambientes internos e externos), vida útil 

pós aplicação e necessidade de reaplicação. 

DICA
IMPORTANTE

Geralmente estes produtos são de base solvente 

e não funcionam bem quando aplicados sobre a 

superfície molhada. Sendo assim, certifique-se de 

que a peça está realmente seca para não correr o 

risco de manchá-la.

Em alguns casos, dependendo do tipo de rocha, essas manchas são inde-

léveis. Recomenda-se que a aplicação seja realizada ainda na marmoraria, 

por profissional capacitado.
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Alguns oferecem proteção hidro e óleo fugantes, por um período de 6 meses 

a 3 anos, desde que corretamente aplicados. 

Atualmente, encontram-se no mercado os mais diversos tipos de imper-

meabilizantes para rochas naturais, tanto nacionais quanto importados. 

Com o constante aumento da demanda de quartzitos e materiais porosos 

em bancadas e áreas externas, há uma interrogação quanto ao uso de im-

permeabilizantes como forma de “selar” a superfície das peças acabadas. 

IMPERMEABILIZANTES

DICA
IMPORTANTE

É importante frisar que, para que o produto penetre nos poros e promova a 

ação desejada, é necessário que a peça esteja seca, e limpa e que sejam 

aplicadas pelo menos duas demãos do produto, ou o recomendado pelo 

fabricante.

Por se tratar de produto químico, peça sempre ao seu fornecedor ou fabri-

cante, a ficha de informação de segurança para produtos químicos - FISPC. 

Siga as recomendações quanto ao uso de equipamentos de proteção 

individual. 
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COLAS

Massa plástica 

NOTA: Este fato é um erro de utilização não recomendado pelo fabricante, 

uma falta de habilidade e conhecimento de quem a utiliza. A dosagem é: um 

tubinho de catalisador para uma lata (800 g) de massa plástica, ou 1 a 2 g de 

catalisador para cada 100 g de massa.

Composta de poliéster e carga mineral é a mais comum, de menor custo e, 

de longe, a mais utilizada em marmorarias no Brasil. 

NOTA: Quando passada a data de validade de fabricação, ela decanta e 

geralmente o fundo da lata fica mais solidificado. Isso dificulta a colagem. 

Em geral sua consistência é adequada e pode ser colorida de acordo com a 

cor da rocha. 

Segundo alguns fabricantes, o rendimento para colagens é em torno de 8 

(oito) metros lineares por lata. Comumente utilizada em rochas naturais por 

muitos profissionais há décadas, não é indicada para uso em materiais 

sintéticos.

DICA
IMPORTANTE

Não se deve acelerar a cura aumentando a quanti-

dade de catalisador, pois pode comprometer a 

qualidade da colagem a longo prazo. Quanto mais 

rápida é a cura, menor é a ancoragem. 

de rochas com rochas. Não recomendada para colagem de cubas (metais 

com rochas ou louças com rochas) pelo fato de serem materiais com 

coeficientes de dilatação diferentes. A massa plástica, neste caso, pode ter 

sua vida útil reduzida e descolar.  A exposição de peças coladas com massa 

plástica à intempérie, reduz drasticamente sua vida útil e provoca 

descolagem.
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Poliuretano - cola PU ou cola cuba

Possui médio poder de colagem, porém com boa elasticidade e cura lenta. 

Indicado para colagens de frontões de pias, cubas e fixação de bancadas 

sobre cantoneiras ou grapas. Promove a fixação nos mais diversos 

materiais como granitos, mármores, madeiras, concretos, metais, vidros 

entre outros. Geralmente tem como características não acidez e não 

oleosidade. Sendo assim, não causa manchamentos nas pedras. 

Cola áreas úmidas em ambientes internos e externos.

Cola Mastique 

NOTA: Seu custo é bem maior do que a massa plástica comum.

Cola poliéster com carga mineral equilibrada; consistência homogênea - boa 

trabalhabilidade com cura rápida. Durante o processo de cura, o 

encolhimento é considerável (até 7%); em casos de colagens com tempo de 

cura muito rápido, o sistema de fixação fica comprometido devido ao alto 

percentual de encolhimento e a não penetração nos poros da rocha. Pode 

ser colorida de acordo com a cor da rocha.

Não indicada para colagem em áreas úmidas e externas devido a sua baixa 

resistência à água e baixa dilatação. Recomendada apenas para colagem
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Cola epóxi  

- 12 horas a 25° C;

NOTA: Seu custo é o dobro da cola mastique.

- 3 horas a 50° C;

- 2 horas a 60° C

De cura lenta e baixo encolhimento, o epóxi pode ser colorido, indicado para 

uso em áreas úmidas, externas e internas. Maleável, tem seu tempo de cura 

prolongado. É um excelente sistema de colagem, pois tem um bom poder de 

ancoragem e, no momento do polimento, oferece um bom resultado de 

brilho. Porém, o tempo de cura depende da temperatura ambiente. Tempo 

de secagem versus temperatura:

Cola epóxi acrilato 

Cura rápida (aproximadamente 20 minutos). Cola em formato gel trans-

parente, à base de epóxi acrilato, de excelente ancoragem e resistência. 

Seu rendimento em formato gel pode amenizar o alto custo, por necessitar 

menores quantidades nas áreas de contato e colagem, evitando assim os 

desperdícios ocorridos no uso da massa plástica comum.

Indicada para rochas naturais e materiais sintéticos. 

NOTA: Seu custo é o dobro da cola mastique.

Segundo alguns fabricantes, seu rendimento pode exceder 100 metros 

lineares por lata, por necessitar uma camada mais fina do produto (menor 

que 1mm de espessura). 

Por se tratar de produto químico, peça 

sempre ao seu fornecedor ou fabrican-

te a ficha de informação de segurança 

para produtos químicos - FISPC.

Fique atento às instruções de uso e 

aplicação deste produto. É necessário 

que a proporção entre resina e catali-

zador esteja correta, de acordo com a 

orientação do fabricante.

Siga as recomendações quanto ao uso 

de equipamentos de proteção indivi-

dual.

DICA
IMPORTANTE

E atenção!  A presença de umidade ou sujeira nas rochas durante o 
processo de colagem, com quaisquer tipos de colas ou resinas 
citados anteriormente, pode comprometer o resultado pretendido 
e gerar grandes prejuízos!
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ÁGUA COMO
RESULTADO DA QUALIDADE

Neste ciclo temos as seguintes etapas:

A água é um fator que influencia diretamente na qualidade do acabamento 

final da peça, principalmente quando se trata de materiais naturais claros 

como granitos brancos, quartzitos e superfícies de quartzo popularmente 

conhecidas como sintéticas. A água deve ter o devido tratamento para que 

esteja limpa, ou seja, sem partículas sólidas e outras impurezas. A utilização 

de água suja na fase de polimento das bordas pode causar arranhões por 

atrito e, em casos de materiais claros e porosos, pode causar manchas. Em 

alguns casos, as manchas (óleo, por exemplo) podem ser irreversíveis, 

inviabilizando a qualidade final da peça. 

Várias medidas podem ser adotadas para contribuir na eficiência do 

consumo, dentre elas o reuso, que consiste no aproveitamento dos eflu-

entes da própria empresa, após tratamento, como insumo reintroduzido no 

processo de produção.

Além desses fatores, as indústrias brasileiras têm enfrentado problemas no 

abastecimento de água em diversos estados do país. Dessa forma, é pre-

ciso adotar técnicas e tecnologias para a redução no consumo de água e 

reuso da mesma, gerando eficiência para o setor produtivo e, muitas vezes, 

reduzindo também o uso de energia e insumos. 

Captação

A captação da água nas marmorarias se dá basicamente através das 

seguintes fontes: concessionária fornecedora de água tratada, poços arte-

sianos, ou água pluvial (água de chuva). É importante uma análise para 

verificar se o pH das duas últimas citadas está adequado ao tipo de trabalho 

a ser realizado. Água com pH desbalanceado, ou contaminada após o con-

tato com a rocha, pode causar a proliferação de fungos e, com o passar do 

tempo, apresentar manchas nos materiais mais claros.

Armazenagem 

O processo de armazenagem normalmente se dá através de reservatórios 

construídos em alvenaria, aço, ou caixas de fibra. O volume destes reser-

vatórios irá variar de acordo com o tamanho da marmoraria e o volume de 

serviço. É necessário efetuar uma limpeza periódica em tais reservatórios, 

pois dependendo do processo de tratamento (vide item tratamento), pode 

haver um alto percentual de partículas sólidas suspensas, que podem cau-

sar incrustações nas paredes dos reservatórios e no interior das tubulações 

que conduzem essa água.

Métodos para tratamento de efluentes

Esses métodos visam a minimização do percentual de partículas sólidas 

suspensas na água do processo.
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Opção 1 - Poço de decantação 

A princípio é a opção mais em conta, porém não a mais eficiente, pois o 

processo de decantação em poços (Fig. 12) é lento e, mesmo com o auxílio 

de floco-decantadores, o resultado pode não ser satisfatório. Obtém-se uma 

água de má qualidade, já que a decantação não se dá por completo, impli-

cando em um percentual de partículas suspensas que pode acarretar 

graves problemas, tais como:

a Calcificação acelerada da tubulação, diminuindo o diâmetro dos tubos e 

consequentemente diminuindo a vazão de água no processo;

a Ocorrência de queda considerável na qualidade do polimento, tanto das 

polibordas quanto nas politrizes manuais, ocasionando ainda queda na 

produtividade, maior consumo de abrasivos e maior desgaste dos equi-

pamentos.

Figura 12 - Tratamento de efluentes

por processo de decantação em poços.

Opção 2 - Sistema de tratamento com silo compacto para decantação

a Trata um maior volume de efluentes em um curto espaço de tempo;

a Utiliza um menor espaço físico;

a Aumenta a produtividade, imprimindo maior velocidade aos equipamen-

tos, devido à pureza da água.

Esta opção, apesar do custo mais elevado, é excelente, pois ela pode ser 

customizada para atender a qualquer tamanho de negócio (Fig. 13). Seus 

principais pontos positivos são:  

a Oferta água tratada de muito boa qualidade;

Figura 13 - Tratamento por silo de decantação.
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Métodos para desidratação de resíduos

A desidratação é um processo utilizado para o descarte dos resíduos sólidos 

e tratamento de efluentes. Podemos destacar três métodos mais comuns:
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Leito secante 

O leito secante é uma opção para quem não possui nenhum sistema de 

desidratação da lama, como sistema de bag e sistema de filtro-prensa. É um 

sistema funcional, porém o processo de secagem é demorado, pois 

depende das condições climáticas (chuvas podem interferir diretamente em 

seu rendimento), além de demandar uma grande área física para 

armazenamento da lama até sua secagem. Além disso, a construção do leito 

secante deve seguir as normas e padrões ambientais de maneira a não 

contaminar o lençol freático.

Sistema de bags 

O sistema de bag é prático, barato e funcional, onde a desidratação se dá em 

sacos biodegradáveis que irão “filtrar” a água por gravidade (Fig. 14).

O sistema de bag tem uma pequena desvantagem em relação ao tempo de 

secagem, que pode variar de acordo com as condições climáticas e a 

densidade da lama. Quanto mais quente o tempo e mais densa a lama, 

menor é o tempo de secagem.

A grande vantagem do sistema de bag é o custo-benefício, por ser um 

sistema funcional de baixo custo e que atende às necessidades da 

legislação ambiental.

Filtro prensa

O sistema de filtro prensa é o mais eficiente de todos, por ter capacidade de 

desidratar a lama imediatamente, logo que ela sai do sistema de produção 

com baixo percentual de umidade após a prensagem. Este sistema permite 

o transporte do resíduo para os depósitos de lama abrasivas. Porém, de-

manda maior investimento que só se justifica quando o volume de resíduo 

gerado é alto. Caso contrário, o investimento se torna inviável.

DICA
IMPORTANTE

Realize análises periódicas na água para verificar 

os índices de pH, pureza, entre outros. Investi-

mentos em tratamento e qualidade da água não 

devem ser encarados como custos. 

Figura 14 - Sistema de bags

para desidratação de resíduos.
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CONSUMO EFICIENTE DE
ENERGIA

Os novos modelos de gestão empresarial fazem com que as empresas se 

adequem cada vez mais àqueles de gestão e produção econômicas, aliados 

ao compromisso ambiental.

Neste contexto, o uso inteligente e eficiente de energia nas empresas visa 

eliminar desperdícios, reduzir custos e otimizar o desempenho dos 

equipamentos como atitude lógica e consciente no uso deste insumo.

Principais fatores para um resultado eficiente

3. Implementar ferramentas para solução de problemas.

4. Desenvolver a visão e a estratégia de mudança e os planos de ação de 

melhoria.

2. Aprender e aplicar novos processos de trabalho.

1. Compreender a necessidade da energia elétrica e seus benefícios.

DICA
IMPORTANTE

a Use painéis metálicos fechados, com partes 

metálicas aterradas, para maior segurança e fa-

cilidade de manutenção.

a Proteja todos os dispositivos de manobra - 

cuidados especiais devem ser dispensados nas 

ligações de máquinas com seus alimentadores.

a Elevação de temperatura dos motores pode ser 

sinal de problemas mecânicos, gerando aumento 

do consumo de energia.

a Em casos de consumo muito acima do normal, 

recomenda-se desligar a chave geral para identi-

ficar sua origem. Se o disco medidor parar de girar, 

o problema está na instalação elétrica. Procure 

um técnico habilitado para corrigir o problema. Ca-

so contrário, se o medidor continuar girando com a 

chave geral ou disjuntor desligados, caracteriza-

se problema no medidor. Neste caso, procure a 

concessionária de energia elétrica para aferição e 

substituição.

a Desligue a iluminação e todos os equipamentos 

das tomadas.

Manutenção de motores

7. Ajuste os sistemas de acionamento de cargas aos motores.

1. Dimensione corretamente a potência dos motores.

2. Equilibre as correntes elétricas nas três fases.

4. Instale motores adequados ao regime de trabalho.

3. Adote sistemas de partidas compensadas para motores acima de 7,5 cv.

5. Evite motores trabalhando em vazio.

6. Instale sistema de proteção adequado.

9. Verifique periodicamente o ajuste das polias e das correias.

11. Evite variações de tensão ou voltagem (redução da potência).

12. Programe corretamente o número de partidas/hora.

8. Verifique alinhamento de polias.

10. Evite rebobinamento de motores antigos (vida útil: 10 anos).
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13. Evite dar partidas nos motores com disco dentro do corte.

14. Em casos de substituição, certifique-se do balanceamento de polias (pa-

ra evitar vibrações).

15. Verifique os ruídos e as vibrações, eliminando-os imediatamente (folga 

nos mancais).

16. Lubrifique periodicamente os mancais (aumenta o rendimento, dimi-

nuindo o consumo).

17. Efetue periodicamente manutenção preventiva e corretiva.

18. Evite ligar ao mesmo tempo motores de grande potência.

19. Utilize motores de alto rendimento energético. 

Otimização do uso do ar comprimido

7. Execute a regulagem de compressão e vazão adequada às necessidades 

dos equipamentos consumidores. 

1. Elimine vazamentos de ar na geração, no transporte e nas fontes con-

sumidoras (pequenos furos correspondem a aumento de aproximadamente 

10% do consumo de energia).

2. Evite instalar o ponto de captação do ar em locais aquecidos (aumento de 

5º C na temperatura do ar corresponde a aumento de 1% do consumo de 

energia).

4. Selecione o compressor (alternativo / pistão ou parafuso) de acordo com 

as necessidades do processo produtivo em relação à vazão e compressão.

3. Mantenha o compressor bem refrigerado (água ou arrefecimento do ar).

5. Instale o equipamento o mais próximo possível das fontes consumidoras 

de ar (perdas de pressão da ordem 0,5 kg/cm, correspondem a aumento de 

3% no consumo).

6. Dimensione, corretamente, as perdas de vazão e de pressão.
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CONCLUSÃO

Embora seja um processo de melhoria contínua é preciso envolver sua 

equipe a fim de se obter o seu engajamento, pois dela depende o sucesso do 

seu negócio.

Estar atento às novas tecnologias de produto, insumos e de processo 

existentes no mercado, é fundamental para que sua empresa alcance bons 

índices de produtividade, aumentando sua competitividade e, consequente-

mente, gerando melhores margens de lucro.

Estudos comprovam que a produtividade das marmorarias pode ser oti-

mizada na maioria das empresas pesquisadas. Gerir a utilização de insumos 

pode trazer resultados que aumentariam significativamente a produtividade. 

Para isso, é fundamental que haja uma revisão dos modelos atuais de pro-

dução, organizando melhor os processos e recursos disponíveis.
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