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RESUMO
A utilização de resíduos produzidos pelas indústrias constitui não apenas uma resposta racional para a
melhoria da gestão ambiental de suas atividades, mas também uma opção de tomar esse resíduo uma matériaprima capaz de diminuir custos e tornar os produtos mais competitivos. A indústria de beneficiamento de
rochas ornamentais, que tem como principal destino de seus produtos a construção civil, produz uma grande
quantidade de resíduo que precisa ser gerenciado, principalmente com relação ao seu armazenamento e
destino. Estes resíduos são produzidos na forma de lama, através da serragem de blocos e polimentos de
placas de mármore e granito. O Brasil sendo um dos maiores produtores de rochas ornamentais necessita de·
políticas capazes de definir normas que exijam a responsabilidade dos produtores de tal resíduo e busque
novas tecnologias para utilização do mesmo. Atualmente, o uso deste resíduo tem sido objeto de diversas
pesquisas em várias instituições do país. Nesse contexto, o trabalho apresenta propriedades de concretos
produzidos com o resíduo da indústria de beneficiamento de mármore e granito da cidade de Maceió. Os
resultados demonstram que este resíduo no concreto se comporta como um filer, melhorando suas
propriedades tanto no estado fresco, como no estado endurecido.
PALAVRA-CHAVE: Resíduo, Concreto, Propriedades

ABSTRACT
The use of residue produced by industries it does constitute not only one rational answer for improvement of
environment management of its activities; but, also, an option of to tum this residue one material capable of
decrease costs and to tum the products more competitive. The manufacture industry of ornamental rocks, that
has as principal destiny of its products lhe building, produce a big amount of residue that need be
management, mainly with reference to storage and destination. Those residues are produced in the form of
mud, where the blocks are laminated by sharp tools with the aid of powder steel, and then polished with
ceramic material. The Brazil, being one the major world producers of ornamental rocks needs of politics
capable of to define norms that demand lhe producers' responsibility of this residue and look for new
technology for its use. Now the use of this residue has been object of severa! researches in severa! institutions
of the country. ln that context, this paper to present properties of concrete produced with residue of the marble
and granite and manufacture industry of Maceió City. The results demonstrate that this residue in concrete
behave as filer, and improvement its properties in the fresh estale and hardened estale.
KEY -WORDS: Residue; Concrete, Properties
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L INTRODUÇÃO
As rochas ornamentais já vêm sendo utilizadas pelos homens desde os tempos pré-históricos (período
paleolítico), sendo que os primeiros granitos e mármores foram utilizados na produção de utensílios
domésticos, armas de caça, pesca e objetos religiosos . Em edificações, mármores e arenitos foram
inicialmente utilizados em muralhas com a finalidade de defesa das cidades. As primeiras construções
brasileiras utilizando rochas ornamentais foram realizadas pelos portugueses, no período colonial, como
citado na literatura (LAMEIRAS, 2004).
A indústria de rochas ornamentais é uma das áreas do setor mineral que apresenta um crescimento médio na
produção mundial estimado em 6% a.a, nos ultimos dez anos, e que movimenta em torno de 6 bilhões/ano, no
mercado internacional. O Brasil também apresenta grandes reservas de mármore e granito, e é considerado
um dos maiores produtores mundiais de granito, tanto na forma de blocos como em produtos acabados, como
citado na literatura (Neves, 2002).
No processo de beneficiamento das rochas cerca de 20% a 30% é desperdiçada na fonna de lama (polpa
abrasiva) devido ao processo de desdobramento de blocos de rocha para produção de chapas e do processo de
polimento e corte das chapas (Gonçalves et ai., 2002). Freire e Motta (1995) alegam que o processo de
serradas atingem níveis altíssimos de desperdício. Para produção de chapas de 2,0 cm de espessura há uma
formação de rejeitos na forma de pó na proporção de 20 a 25% do bloco, em massa, do total beneficiado, o
qual além de trazer um alto custo para o processo de beneficiamento da rocha, constitui um perigo ao meio
ambiente e wn risco à saúde pública.
A preocupação com o destino desses resíduos tem sido o objetivo de diversas pesquisas realizadas por
diversas instituições, que buscam a viabilidade desses resíduos na fabricação de materiais de construção.
Nesse contexto, esse trabalho apresenta propriedades de concretos produzidos com o resíduo da indústria de
beneficiamento de mármore e granito da cidade de Maceió. Os resultados demonstram que este resíduo no
concreto se comporta como um filer, melhorando suas propriedades tanto no estado fresco, como no estado
endurecido, principalmente na produção de concreto auto-adensável (CAA), como pode ser visto a seguir.

2. COLETA E PREPARAÇÃO DO RESÍDUO
O resíduo coletado na lagoa da indústria beneficiadora é transportado em tonéis de 200 litros para o
laboratório, sendo posteriormente despejado sobre lonas e submetido a um processo de pré-secagem ao sol,
Figura l. Seco ao ar, o resíduo é apiloado e em seguida submetido ao processo de peneiramento numa peneira
de 0,60 mm. Logo após, o material peneirado é levado à estufa, onde permanece até constância de massa.
Essa secagem também facilita o peneiramento nas peneiras de abertura de malha de 0,30 mm (# 300 J.lm).
Concluído todo esse processo o resíduo em pó é estocado em baldes fechados , estando pronto para ser
aplicado.
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Figura 1 -a) material sendo seco ao sol, b) estocagem do resíduo.

3. PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO
3.1 Ensaios no Estado Fresco para Caracterização do Concreto Auto-Adensável
Ensaio de espalhamento: O concreto produzido com 40 % de volume de pasta e contendo 50% de resíduo de
serragem de mármore e granito, passante na peneira de 300 J..Lm (RSMG # 300 llm), foi denominado CAA40.
Os resultados alcançados no ensaio foram satisfatórios quanto ao diâmetro final e o tempo referente a 50 cm
de espalhamento, sendo 67 cm e 2,4 s, respectivamente, ambos se enquadram nos parâmetros exigidos pela
EFNARC (2002), que é de 65 cm a 80 cm, para o diâmetro final e de 2 s a 5 s, para o tempo medido quando o
concreto atinge o diâmetro de 50 cm. As Figuras 2 (a) e (b) ilustram o resultado do ensaio. Outros concretos
auto-adensáveis com volume de pasta diferente pode ser visto na Tabela 1, cujos resultados de ensaios
também foram satisfatórios.
Ensaio do funil V (V -Funnel): A avaliação da capacidade de preenchimento do concreto auto-adensável é
feita através do Funil V, onde é determinado o tempo necessário (Tnnal ) para I O litros da mistura fluir
totalmente pela abertura inferior do funil. Para o CAA40, esse tempo foi medido em 10 s. Para a EFNARC
(2002), o concreto para ser considerado um auto-adensável, deve apresentar um tempo final de fluxo, no funil ,
na faixa de 6 a 12 s. Portanto, o CAA40 atendeu a especificação para concreto auto-adensável. Esta redução
considerável no tempo confmna o resultado obtido para o espalhamento no cone de Abrams, ou seja, o
CAA40 apresentando menor velocidade de fluxo e possivelmente melhor coesão na mistura, devido a menor
dimensão dos grãos do RSMG.

Figura 2- CAA com 40% do volume da pasta, a) aspecto final, b) aspecto visual.
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Tabela I- Ensaio de espalhamento para diferentes CAA.

Ensaios no estado fresco
CAA (Volume de pasta)
D flnal (cm)
CAA38
55,0
CAA40
67,0
CAA42
67,5

i

Tso (s)
7,0
2,4
1,8

!

;

.

Ensaio da caixa L (L-Box): Como avaliação da capacidade de passagem através de obstáculos, é utilizado o
ensaio da Caixa L, como mostra as Figura 3. A Tabela 2 apresenta os resultados alcançados.

Figura 3- execução do ensaio da Caixa L (L-Box).

Tabela 11 -Reultados do ensaio da Caixa L (L-Box).

Caixa L
TL2o(s)
1,2
T4o (s)
2,0
H1 (cm)
8,0
H2 (cm)
10,0

H1/H2

0,8

Ensaio do tubo U: Usado para avaliação da resistência à segregação do CAA40. São retiradas três amostras de
trechos determinados do tubo, efetuando-se relações entre a massa de agregado g raúdo retirado das amostras.
A Figura 4 ilustra o ensaio no momento anterior à extração das três amostras. A razão de segregação (R.S.) é
a menor dos dois valores. Para R.S. = 0,90, a segregação é considerada desprezível, como citado na literatura
(GOMES, 2002). De acordo com os resultados do ensaio do Tubo U apresentados na Tabela 3, é verificado
que os valores obtidos para R.S. satisfazem ao limite proposto por Gomes (2002), que é.,. 0,9. Isto significa
que o CAA40 não apresenta sinais de segregação.
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Figura 4 - Execução do ensaio do Tubo U

Tabela IIl - Resultados dos ensaios do Tubo U
Tubo U
Massa da amostra
m 1 = 1359,2 g (Amostra de referência)

m2 = 1226,0 g
m3 =1258,3

R.S.
Amostra de referência

m2/m1 = 0,902
m~m1

= 0,925

Ensaio de auto-adensabilidade: O ensaio é usado para comprovar a auto-adensabilidade do CAA40, como
mostra a Figura 5, não sendo constatado nenhum tipo de bloqueio entre as barras do equipamento, quando foi
usado para preencher uma placa estrutural.

Figura 5 - Ensaios de auto-adensabilidadc do CAA para preenchimento de placa estrutural.

Na Tabela 4 um resumo dos resultados encontrados nos ensaios mostra que o concreto atendeu a todas as
exigências de um concreto auto-adensãvcl,
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Tabela IV- Características de auto-adcnsabilidadc do CAA40

m
Espalhamento final (cm)
Funil V (s)

I

10
2,40

Tso (s)
Caixa L

TL2o

1,20

TL4o

2

R.B.=H 2/H 1
Tubo em U (R.S.)

0,80
0,91

4. PROPRIEDADES NO ESTADO ENDURECIDO
4.1 Resistência à Compressão (fc)
Para a detemünação de fc do CAA40, são moldados quatro c.p. cilíndricos de 1O cm x 20 cm c rompidos nas
idades de 03, 07, 28 e 91 dias, respectivamente. A Tabela 5 apresenta as médias dos valores de C bem como
o desvio padrão (D.P.) c e o coeficiente de variação (C.V.)

Tabela V- Valores de fc para o CAA40.
~::CAA40 -Jé(MPa) •corrias.idades,(ilias):.
· 03dias :.f.l ~mlllias ,.

01
02
03
04

Média
D.P.

c.v. (%)

,ç,28 dias ~· I ;~p9~' dias .,

23,0
24,4
26,2
26,8
25,1

3l.l
31,2
31,3
31,8
31,3

35,2
36,6
37,8
37,6
36,8

36,7
37,0
40,0
42,0
38,9

1,7
6,9

0,3
1,0

1,2
3,2

6,5

2,5

De acordo com a Tabela 5, as resistências médias à compressão encontradas para o CAA40 variam de 25,1
MPa, aos 3 dias, a 38,9 MPa , aos 91 dias de idade, apresentando um ganho de 55 'X) (13 ,8 MPa) na
resistência. Com relação aos valores encontrados para D.P. c C.V., não há variação considerável, sendo
tolerável pelos estatísticos, como citado na literatura (MARTINS, 2005). A título de comparação , é
apresentada a Tabela 6, com as resistências médias à compressão do CAA40 estudado, c do CAA42, como
citado na literatura (Lisboa , 2004).

Tabela VI- Médias dos valores de fc para o CAA40 c CAA42.
Valores de- fc (MPn) para CAA40 e CAA42 •
CAA40
CAA42
X: XX
25. 1
31.3
30 .6
36.8
38.9

Idade (dias)
03

07
28
-·

91

. . ..

.

38.9

XXX

•

•

•

•
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É verificado que a resistência à compressão para o CAA40 com RSMG # 300 1-lm, apresenta uma variação de
+ 2,2 'Yo aos 07 dias c de - 5,7 % aos 28 dias, com relação ao CAA42, com RSMG # 600 1-lm. Pode-se então
constatar que o CAA40 apresenta compmiamcnto similar ao CAA42, no que diz respeito à resistência à
compressão aos 07 e 28 dias. Os resultados apresentados mostram que as modificações feitas na
granulomctria do RSMG influenciam nas resistências à compressão do CAA, visto que, o CAA40 apresenta
valores de fc próximos aos do CAA42, com maior volume de pasta e, conseqüentemente, maior consumo de
cimento.

4.2 Resistência à Tração (ft)
A determinação de ft no CAA40 é feita através do rompimento à compressão diametral ou tração indireta, em
quatro c.p. cilíndricos de 10 cm x 20 cm, nas idades de 03, 07, 28 e 91 dias, respectivamente. A Tabela 6
apresenta os valores de ft, bem como as médias, o D.P. e o C. V.

Tabela VII- Valores de f, para o CAA40.

02
03
04

2,6
2,3
2,4
2,7

4,4
4,3
4,0
4,1

4,4
4,4
4,3
4,5

4,2

4.3 Módulo de deformação estático (Ec)
Para a análise dos resultados do módulo de deformação estático ou módulo de deformação longitudinal do
CAA40, a Tabela 8 apresenta os resultados em três c.p. cilíndricos de 10 cm x 20 cm, aos 03, 07, 28 e 91 dias.

Tabela VIII- Valores de Ec para o CAA40

As médias dos valores de Ec, cm c.p . cilíndricos 10 cm x 20 cm, variam de 27,1 GPa, aos 03 dias, para 35,5
GPa, aos 91 dias, o que corresponde a um ganho no módulo de deformação longitudinal do concreto de 30,9
%, bem menor quando comparado aos ganhos de fc e ft, de 55 o;;, e 76 %, respectivamente. Com relação aos
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valores de D.P. e C.V., são verificadas pequenas variações nos valores de fc , com relação à média, aos 07 e
91 dias, e maiores variações aos 03 c 28 dias, embora tolerável pelos estatísticos, que é até uma variação de
10 %, como citado na literatura (MARTINS , 2005).

5. CONCLUSÕES
É verificado que o uso do resíduo proveniente do beneficiamento de rochas de múrmorc c granito, como fíllcr
no concreto, proporcionou melhoras nas propriedades frescas c endurecidas do concreto. E não trouxe
prejuízo no alcança das propriedades desejadas, pelo contrário foi um material funda,mcntal para o alcance
das propriedades desejadas. A redução na dimensão máxima característica das partículas do resíduo também
teve uma influência considerável nas propriedades do concreto. A auto-adcnsabilidadc do CAA produzido
atendeu aos requisitos estabelecidos na literatura técnica para o atendimento de um concreto auto-adcnsável,
como: fluidez , capacidade de preenchimento c de passagem entre os obstáculos, com ausência de exsudação
e/ou segregação. E as propriedades mecânicas alcançadas foram relativamente altas se comparadas aos
concretos convencionais.
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