
Resumo 

O desenvolvimento deste trabalho, enquadra-se no estudo das possibilidades de utilização industrial 

de produtos designados por "Iodos" que correspondem à fracção fina resultante da actividade das 

oficinas de transformação de rochas ornamentais, nomeadamente das operações de serragem, corte 

e polimento, bem como da actividade industrial de produção de inertes, provenientes das operações 

de hidrociclonagem e decantação. O campo de investigação restringiu-se aos "lodos" resultantes de 

rochas ácidas, especificamente granitos, por razões que se prendem com a natureza química dos 

seus elementos constituintes, que determinam técnicas de tratamento substancialmente diferentes 

das que seriam exigidas no tratamento de constituintes de rochas básicas, nomeadamente calcários e 

mármores. Os referidos resíduos graníticos, são depositados nas imediações das oficinas de 

transformação, entrando em competição pela ocupação de espaços com as matérias primas ou 

produtos acabados sendo, em última análise removidos para escombreiras cuja localização 

geográfica não obedece a critérios concorrentes com as crescentes preocupações ambientais. Estas 

razões, aliadas à necessidade de racionalização dos recursos naturais, justificam os esforços que 

visem a utilização dos referidos "lodos".  

Foi também investigada a possibilidade de utilização de areias graníticas que, isoladas ou associadas 

aos "Iodos", pudessem ter uma utilização alternativa à que tradicionalmente têm.  

A metodologia adoptada para a concretização dos objectivos referidos, consistiu no estudo da 

densificação por pressão e consequente sinterização dos produtos envolvidos, com e sem a utilização 

de um aglutinante (silicato de sódio) em dois ciclos térmicos diferenciados.  

Os resultados obtidos apontam para a possibilidade de aproveitamento dos "lodos" nas áreas de 

pavimentação e revestimento, sendo necessário contudo, a realização de ensaios complementares 

de caracterização, no sentido de optimizar o processo de produção.  

Abstract 

The development of this work regards the studying of the possibility of industrially using products 

named “loams", which correspond to the fine fraction, as a result of the activity of the ornamental rock 

transformation workshops, namely the sawing, cutting and polishing operations, as well as the 

industrial activity of gravel and sand production, namely from the hydrocycling and decantation 

operations. The investigation area was confined to “loams" resulting from acid rocks, specifically 

granites, for reasons related to the chemical nature of its constituent elements which determine 

substantially different treatment techniques to those which would be expected in the treatment of 

constituents from basic rocks, namely limestones and marble. The granitic residues referred to, are 

deposited in the transformation workshop surroundings, becoming competitive due to the space 



occupied along with the raw materiais or finished products, being removed as a last resort to dumps 

whose geographical location doesn't abide by current criterias related to the increasing environmental 

concerns. These reasons, along with the need for rationalization of natural resources, justify the efforts 

that aim at the use of the “loams" referred to.  

The possibility of using granitic sands (which are isolated from or associated to “loams") was also 

investigated, in view of possibly having an alternative use to the conventional one.  

The methodology used to fulfil the aims referred to, compiled the study of the density through pressure 

and consequently the sintering of the envolved products with and without the use of an agglutinant 

(sodium silicate) in two differenciated thermic cycles.  

The obtained results reveal the possibility of using the "Ioams" in the areas of paving and wall 

coverings, however, having to make complementary characterising tests with the aim of improving the 

production process.  


