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RESUMO
O Estado do Espírito Santo é rcsponsúvcl por cerca de RO% da produção nacional de rochas ornamentais que supre os mercados nacionais c internacionais. principalmente para os países Europeus c E.U .A. O Município de Cachoeiro de ltapemirim,
responde por cerca de 90'X, da produção capixaba, sendo este sctor mineral a principal atividade económica da região e responsávd pela geraçüo de milhares de empregos dirctos c indiretos.
Para o uso desta s roc has. é necessúrio o desdobramento para a obtenção de blocos, que mais tarde com o processo de serragem
cst<:s blocos brutos süo transformados cm chapas brutas. Estes processos de desdobramento e beneficiamento ge ram uma quantidade substam:ial de resíduos na forma de lama. A estimativa feita por Moreira, J.M.S. e/ a/; (2003) para Cachoeiro de Itapemirim-LS é da ,miem dt: 400 t/mês de res íduos na forma de lama. Em geral a lama é constituída de pô de rochas, que corresponde it ~:erca dt: 20 a 25% do bloco bcnefi~:iado. além de outros acessórios com granalha, cal e água. O objetivo princ ipal deste trabalho é a contccçüo de blocos de baixo custo a partir do aproveitamento de resíduos de rnánnores c granitos das empresas localizadas cm Cachoeiro de ltap~:mirim. Pretende-se ainda a aplicação dos mesmos em áreas degradadas com alto grau de
dec li vidade que são decorrentes da erosão c da atividade humana, estabilizando assim o talude c minimi zando futuros desliza me ntos. Para tanto, foram util izados resíduos de granul ometri a fina misturados com cimento c areia. Posteriormente os blocos con!Cccionados li.Jram submetidos a ensaios preliminares de caractcrizaçüo tecnológica como: absorção de água, resistência a compressão. inspcçüo visual.
PALAVRAS-CHAVE: rocha ornamental. resíduo, ca racteri zação tecnol ógica, blocos paisagísticos, estabilização de taludes.

ABSTRACT
Thc Statc of th.: Es pírito Santo is responsiblc fór about RO% of thc nati onal production of ornamental rocks that supplies thc
national and intcrnational markcts, mainly for Europcan countries and the U.S.A. Thc city of Cachoeiro of !tapem irim, attend
for about 90''1o from statc o f Espírito Santo production. this mineral sector is the main cconomic activity in rcgion and rcsponsiblc f(>r thc gcnt:rat ion orjobs indircct and dircct.
For thc use of thcsc rocks is ncccssary to proccss. gcncrating a substantial amount of rcsidues in thc mud form. ln general the
mud is constitutcd of dust of rocks. which corrcsponds to abo ut 20 to 25°1<, of thc benefitcd block, bcyond othcr accessoric s. Thc cstimates donc by Moreira, J.M.S. ct ai; (2 003) for Cachoeiro of Itapemirim are is ofthc order of 400 ti month of residucs in thc ti.mn of mud. Thc main objective of thi s study is the producc of blocks of low cosi, and also utilization of residues
of marbles and granitcs of thc companies locatcd in Cachoeiro of Itapcmirim. It is intended th e application of block s in arcas
degradcd with high degrct: o r dcclivity that are dccurrent of the crosion and the activity human being, thu s stabilizing the slope and minimi zing future landslidcs. For so much, fine granulometry rcsidues wcrc uscd dies mixed with ccmcnt and sand . Lat~:r thc made blocks wcrc submittcd to prcliminary assays of technologic al charactcrization as: Absorption of watcr, rc sistance
thc comprcssion, visual inspection.
KEY WORDS: natural stone. rcsiduc. tcchnological charactcrization, blocks, slopc stabilization.
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1. INTRODUÇÃO
A produção de Rochas Ornamentais brasileira é feita a partir do desdobramento de blocos em chapas nos
equipamentos denominados teares (Figura 1). Durante este desdobramento obtêm-se resíduos na forma de lama,
contendo partículas finas como granalha, cal, água e pó de pedra, exceto nas mannoarias onde esta lama, proveniente do desdobramento de bloco~ não contém reagentes químicos, composta apenas de particulas de rochas e água.

Figura 1.1 : Tear convencional.

O setor de Mármore e Granito envolve diversos processos de beneficiamento, sendo fonte geradora de enormes quantidades de rejeitos. Segundo Ribeiro et a/., (2007) os rejeitos podem ser classificados em dois tipos: os rejeitos grossos, aqueles provenientes no momento da obtenção do bloco, ou também das aparas ou
rcbarbas geradas no momento do corte das chapas, lajinhas e pisos; e os rejeitos finos, gerados pelo material retirado pelas lâminas ou discos de serra no momento do corte dos blocos de modo a gerar os produtos de interesse (chapas, pisos, peças, etc.).
Nonnalrncnte os residuos são depositados cm tanques de deposição (Figura 1.2). Mas, inúmeras empresas
do setor não realizam o tratamento dos resíduos gerados, onde estes acabam sendo depositados em rios, córregos, esgotos, e mesmo quando são depositados em tanques na própria empresa, são feitos de forma inadequada provocando assoreamento dos rios ou até mesmo contaminando lençóis freáticos.
Levando em consideração a enorme quantidade de resíduo gerada, alguns pesquisadores vêm estudando o
aproveitamento de resíduo de corte de granito, na produção de argamassas (Calmon et a/., 1997), tijolos cerâmicos
(Neves et a/. , 1999) e peças cerâmicas (Lima Filho et a/., 2000). Segundo Gonçalves, J.P. (2000) a incorporação
de resíduos na produção de materiais pode reduzir o consumo de energia para a produção do mesmo produto se resíduos, e pode. dependendo de onde esteja localizado o resíduo e seu mercado consumidor potencial, reduzir distâncias de transporte c contribuir para redução da poluição gerada.

Figura 1.2: Tanque para deposição de lama abrasiva.
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Neste contexto, de forma a reduzir o impacto ambiental, devido ao grande volume de resíduos gerados no desdobramento de blocos de granito, este trabalho visa avaliar a viabilidade técnica da utilização de resíduos em forma de lama como adição para produção de blocos paisagísticos de contenção de talude (Figura 1 .3),
dando além de um aspecto estrutw-al, um aspecto estético, verificando também a possibilidade de m:inimizar seu
custo de produção (Figura 1.4).

Figura 1.3: Molde do bloco paisagístico ulili7..ado neste estudo.

Figura 1.4: Modelo do aspecto estético dos blocos paisagístico após a aplicação na área de interesse.

2.0BJETIVO
O objetivo principal é avaliar a viabilidade técnica da utilização do rejeito fino (Lama) do corte de granitos, na
produção de blocos paisagísticos para contenção de talude, pretendendo reduzir o grande impacto ambiental
causado pelo manuseio incorreto deste rejeito, e diminuir o custo de produção destes blocos uma vez que a quantidade de lama utilizado na produção destes blocos é considerável.

3. METODOLOGIA
3.1 Materiais utilizados para preparação da argamassa
Para a produção de argamassa foi utilizado Cimento Portland comum, agregado miúdo- areia quartzosa e adicionada I0% e 20% de resíduo de granito em relação à massa de cimento.
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3.2 Coleta de resíduos
Foi feita a coleta de resíduos oriundos do corte de rochas graníticas cm uma empresa localizada na Cidade de
Cachoeiro de ltapcmirim. Os resíduo passam por uma secagem para eliminação da água presente, posteriormente
foi peneirado utili zando-se materiai s com dimensões inferiores a 0,075mm
3.3 lnspeção Visual
A inspeção visual verificou se as amostras de blocos de concreto analisadas atendem às seguintes características físicas estabelecidas pela norma.
3.4 Medida de Umidade Higroscópica
O ensaio verificou o percentual de água absorvido pela amostra, feitos doi s ensaios de umidade higroscópica, sendo o primeiro ensaio feito com o resíduo de corte de granito cm seu estado seco, o segundo ensaio foi
feito com o resíduo em seu estado natural, onde as duas porções de resíduos foram espalhadas sobre uma bancada e cada porção foi dividida em 32 partes, sendo 5 amostras retiradas de cada parte aleatoriamente.
3.5 Absorção por Imersão
O ensaio de absorção de água por imersão mostra a absorção de um determinado concreto num tempo cm
seu índice de vazios, através da relação entre a massa seca e saturada da amostra Este parâmetro pode colocar em risco as construções, devido ao aumento de peso dos blocos sobre as estruturas, podem vir a desabar. Foram utilizados 6 corpos de prova de acordo com a NBR 9978, sendo 3 corpos de prova com adição de I O'Yo de resíduo do corte de granito c 3 corpos de prova com adição da 25% de resíduo do corte de granito com dimensões de 15X30cm respectivamente. O ensaio de absorção de água verificou o percentual de úgua absorvido pela
amostra, ou seja, se o bloco de concreto e impermeável ou não a penetração de água.
3.6 Resistência a compressão
O ensaio de resistência a compressão seguiu a norma NBR 5739 (I 994), após 2X dias de confeccionado 6 corpos de
prova de fonnato cúbico em estado seco para cada porcentagem de adição de resíduo do corte de granito (I 0'~;(, c 25% ).

4. RESULTADOS
4.1 lnspeção Visual

Na inspeção visual verificou que os blocos confeccionados atendem às características llsicas estabelecidas pela
nonna de ser homogêneo e compacto; ter arestas vivas; não apresentou trincas, ti·aturas, impcriCiçôes ou outros defeitos; e sua superficie é de maneira satisfatória áspera para garantir uma boa aderência.
4.2 Umidade Higroscópica
Os resultados dos ensaios de umidade higroscópica, para 5 amostras do resíduo de corte de granito cm seu estado seco c 5 do resíduo em seu estado natural (Tabela 2).

690

XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa

Tabela 2- Umidade higroscópica do resíduo de corte de granito.

I

Umidade Higroscópica do Resíduo Seco

Amostras

Peso do
Material (g)

77,89
64,13
69,28
62,42
73,96

1

2
3
4
5

Peso do
Material após
a estufa (g)
76,89
63,42
68,39
61,65
73,15

Umidade
(%)

1,3
1L
1,3
1,25
1,1
Média = 1,21

Umidade Higroscópica do Residuo
em estado natural
Peso do
Peso do
Material após Umidade(%)
Material (g)
a estufa (g)
68,8
64,4
6,8
93 9
86,6
8,4
78,2
71,2
9,8
81,6
75,4
8,2
79,8
74,9
6,5
Média= 7,94

j

4.4 Absorção por Imersão

No ensaio de absorção por imersão, a adição de 10% de resíduo de corte de granito obteve um ganho médio de 3,5% de absorção, promovendo maior preenchimento dos poros provocando uma barreira física melhor, proporcionando uma diminuição da porosidade, sendo que, com a adição de 25% de resíduo de corte de granito houve um ganho médio de 6,1% de absorção gerando caminhos preferenciais percorridos pela água.
4.4 Resistência a Compressão Axial

Os valores de resistência a compressão demonstraram uma boa resistência da argamassa obtida, tanto para
a adição de 25% de resíduo, como para adição de 10%, ficando dentro dos parâmetros 2: 2,0Mpa estabelecidos em
norma quando submetidos a forças exercidas perpendicularmente sobre suas faces (Tabela 3). No entanto, a adição de 10% de adição de resíduo obteve resultados de resistência melhores que com a adição de 25%.
Tabela 3- Resistência à Compressão Axial dos corpos de prova.

I
J

Amostra
1

2
3
4
5
6
Média

Resistência à Compresslo Axial (NBR 5738)
Teor de adiçio (10%)
Teor de adiçlo (25%)
18,80 Mpa
12,83 Mpa
13,32 Mpa
13,93 Mpa
17,06 Mpa
12,35 Mpa
13,92 Mpa
14,72 Mpa
17,49 Mpa
13,02 Mpa
18,89 Mpa
14,92 Mpa
16,58 Mpa
13,62 Mpa

J
J

5. CONCLUSÕES
Pode-se concluir a partir dos resultados obtidos, que a utilização de resíduo de corte de granjto como adição
para produção de blocos de contenção de talude é viável tecnicamente, além de ser uma alternativa para a redução
do impacto ambiental causado pelo setor de rochas ornamentais.
A adição de I0% de resíduo de corte de granito produziu uma ban·eira física melhor à absorção de água,
proporcionando uma diminuição da porosidade. Com relação à resistência a compressão axial com 10% de adição
de resíduo obteve ganho médio de resistência maior que as argamassas com 25% de adição de resíduo. Embora os
resultados apresentados nos ensaios tivessem uma avaliação positiva, faz-se necessário a realização de outros ensaios de caracterização lecnológica como resistência a flexão, índices fisicos, além da verificação de outras dosagens de adição de resíduos na argamassa produzida. Recomenda-se ainda, para um melhor entendido da aplicação dos blocos paisagísticos confeccionados a realização de um estudo in situ em uma área selecionada e o posterior monitoramento da contenção.
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