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RESUMO 
 

O Município de Cachoeiro do Itapemirim (ES), situado a 136 km da capital Vitória, é 
o maior produtor de rochas ornamentais do Brasil, cujo beneficiamento produz uma 
grande quantidade de resíduos que, ainda hoje, são responsáveis por grandes 
danos ao meio ambiente. Este artigo visa o estudo experimental da substituição do 
uso da cal hidratada (produto comercializado para aplicação em argamassa) por um 
resíduo proveniente do beneficiamento do mármore de uma indústria localizada 
nesta cidade. Dois traços foram confeccionados com cimento:areia:cal hidratada e 
cimento:areia:resíduo. As argamassas foram avaliadas por meio de comparações de 
suas propriedades nos estados fresco e endurecido, a saber: índice de consistência, 
densidade de massa e teor de ar incorporado, resistência à compressão, tração na 
flexão e aderência por tração. Foram também feitas análises químicas e 
mineralógicas por difração de raios X. Os resultados obtidos atenderam aos 
requisitos prescritos pela ABNT NBR 13281: 2005. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Empresas responsáveis pelo beneficiamento do mármore (tipo de rocha 

ornamental) geram uma enorme quantidade de resíduos que causam grandes 

prejuízos ao meio ambiente quando depositados ao ar livre ou mesmo em lagoas 

sem qualquer tipo de cuidado e/ou tratamento. 

O Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais são os principais produtores e 

exportadores brasileiros de rochas ornamentais, seguidos por Bahia e Ceará. 
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Somente o Estado do Espírito Santo contribuiu com 43% da produção nacional em 

2005 e alcançou 8 milhões de toneladas em 2007 (1). O beneficiamento dessas 

rochas ocasiona perdas de material, que pode alcançar de 25 a 30% do volume 

extraído (2). 

Essa grande geração de resíduos evidencia que este setor atua como grande 

agente poluidor e merece, portanto, atenção especial. Isso mostra a necessidade de 

se estudar a viabilidade da utilização dos resíduos gerados no processo de 

beneficiamento de rochas ornamentais utilizadas no setor da Construção Civil. 

O resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais, como o mármore, em sua 

maior parte, possui características químicas, físicas, mecânicas e mineralógicas que 

o habilitam para ser usado em argamassa como adição mineral, tanto como 

agregado quanto fíller, e também na substituição em até 100% da cal (3).  

Este artigo avalia a substituição do uso da cal hidratada tipo CH III (produto 

comercializado em larga escala na região fluminense para uso em argamassa) por 

um resíduo proveniente do beneficiamento do mármore de uma empresa localizada 

no município de Cachoeiro do Itapemirim-ES.  

As argamassas foram avaliadas por meio de comparações do desempenho de 

suas propriedades mecânicas, no estado fresco e endurecido, sendo classificadas 

segundo os requisitos da ABNT NBR 13281: 2005 (4). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O cimento utilizado para a confecção das argamassas foi o CPIIE-32 da marca 

Votoran com massa específica absoluta de 2,9 g/cm³. 

A areia utilizada era proveniente do Rio Paraíba do Sul no Município de 

Campos dos Goytacazes (RJ) e possuía massa específica absoluta de 2,6 g/cm³. Na 

Fig. 1 pode-se observar sua curva granulométrica.  
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Fig. 1 - Distribuição granulométrica da areia. 

 

Foi utilizada cal hidratada do tipo CHIII, contendo porcentagens de CO2 

inferiores a 13%. Os ensaios realizados foram: ensaio de retenção de água e finura 

(ensaios propostos por Paiva et al., 2007) (5) e o cálculo da densidade real dos 

grãos, elaborados por meio de picnômetros. 

Em Tab. 1 estão ilustrados os resultados das análises realizadas e os valores 

máximos permitidos na norma ABNT NBR 7175:2003ª (6). Percebe-se que a cal 

utilizada está dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT. 

 
Tab. 1 - Resultados das análises da cal hidratada. 

Determinação 
Limites 

estabelecido por 
norma (CH-III) 

Cal 
Hidratada Resíduo 

Retenção de água (%) ≥ 70 85,4 72,0 
Finura (Φ0,60 mm) (%) * ≤ 0,5 0,28 0,09 

Finura (Φ0,075 mm) (%) * ≤ 15 7,79 6,19 
Densidade real dos grãos - 2,38 2,78 

* Os valores apresentados na tabela são referentes à porcentagem retida nas peneiras supracitadas  

 

O resíduo proveniente do beneficiamento do mármore foi fornecido pela 

Empresa Polita, localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim (ES). Antes de 

ser incorporado à argamassa em forma de pó, o resíduo passou por secagem, foi 

destorroado e peneirado  (peneira de 2,0mm). 
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Os ensaios realizados demonstraram que o resíduo é composto 

predominantemente de material fino (Tab.1). Quanto maior sua finura, maior será 

sua superfície específica, proporcionando uma melhora nas propriedades mecânicas 

das argamassas(7).  

A composição química do resíduo foi determinada através de Espectroscopia 

de Energia Dispersiva de Raios X (EDX) em um equipamento Shimadzu EDX-700 

(tab. 2). Observa-se a presença de óxidos de cálcio e de magnésio, corroborando os 

resultados de difração de raios X. 

 
Tab. 2 - Composição química do resíduo. 

CaO MgO SiO2 SO3 K2O SrO 
78,93 15,04 4,39 0,71 0,92 0,02 

 

A composição mineralógica (Fig. 2) foi obtida por difração de raios X (XRD), 

utilizando-se um aparelho modelo URD-65 da marca SEIFERT, anodo de Co, 40 kV 

e 30 mA, com ângulo de varredura 2θ entre 6,5 e 80°. 
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Fig. 2 - Espectro de Raios X do resíduo. 

 

O difratograma apresenta as seguintes fases cristalinas: Diopsídio 

(CaMgSi2O6), Dolomita [CaMg(CO3)2] e Quartzo (SiO2). 

 

2.1 Confecção das argamassas 

As argamassas foram confeccionadas de acordo com a norma ABNT NBR 

13276:2005(8). Duas argamassas, uma com cal hidratada de uso comercial 
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(referência) e outra substituindo a cal hidratada pelo resíduo, foram moldadas de 

acordo com especificação do fabricante da cal.  

O teor de água das argamassas foi estabelecido através da fixação de uma 

faixa de consistência variando entre 255 e 260 mm (Tab. 3). 

 
Tab. 3 - Traços de argamassa. 

Argamassa Traço 
(cimento: mat. adic.: areia) 

Teor de água 
– H (%) Material 

adicionado Sigla 

Resíduo AR 1 : 1 : 7 16,0 
Cal AC 1 : 1 : 7 17,0 

 

2.2 Ensaios 

O índice de consistência foi determinado utilizando-se os procedimentos da 

ABNT NBR 13276: 2005. 

A norma ABNT NBR 13278:2005 (9) foi utilizada para estabelecer o método para 

determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. 

A resistência à tração na flexão e a resistência à compressão foram 

determinadas pelo rompimento de corpos-de-prova prismáticos com dimensões 4 

cm x 4 cm x 16 cm aos 28 dias, conforme norma ABNT NBR 13279:2005 (10).  

O ensaio para determinação da resistência de aderência à tração foi realizado 

em revestimentos na idade de 28 dias, seguindo os procedimentos da ABNT NBR 

15258: 2005 (11). Em cada revestimento foram colocadas 10 pastilhas circulares de 

aço com diâmetro de 5 cm.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados obtidos no programa experimental e suas respectivas 

classificações estão apresentados em Tab. 4. 

A argamassa produzida com cal hidratada (AC) apresentou teor de ar 

incorporado maior do que a argamassa produzida com resíduo (AR), sendo 24% e 

20%, respectivamente, superiores aos padrões de referência utilizados em muitos 

trabalhos.  
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Tab. 4 – Resultados obtidos e classificação das argamassas. 

Propriedade Método de 
ensaio - ABNT 

Resultados Classificação 
Resíduo Cal Resíduo Cal 

Teor de água / Índice 
de consistência (mm) 

NBR 13276: 
2005 

H=16,0%  
/ 259,5 

H=17,0%    
/ 258,0 *** *** 

Densidade de massa  
(g/cm³) 

NBR 13278: 
2005 2,10 1,97 D5 D5 

Teor de ar incorporado 
(%) 

NBR 13278: 
2005 ≈ 20 ≈ 24 *** *** 

Resistência à tração na 
flexão (MPa)  

NBR 13279: 
2005 1,58 1,44 R2 / R3 R2 

Resistência à 
compressão (MPa)  

NBR 13279: 
2005 4,87 3,64 P4 P3 

Resist. de aderência à 
tração (MPa)  

NBR 13528: 
2005 0,36 0,28 A3 A2 

 

Como esperado, AC, que apresentou maior valor de teor de ar incorporado, no 

ensaio de densidade de massa apresentou uma redução de densidade no estado 

fresco. Resumindo, a adição do resíduo em AR aumentou a massa específica no 

estado fresco, resultando num melhor empacotamento das partículas do sistema, 

reduzindo o teor de ar incorporado. 

O ar incorporado corresponde aos vazios formados pela entrada de ar 

observados no interior da argamassa, apesar de favorecer a sua trabalhabilidade, 

atua de forma desfavorável em relação às resistências mecânicas (12). 

Com a substituição da cal hidratada pelo resíduo, diminuindo em 3% o teor de 

ar incorporado, houve um aumento da resistência à tração, à compressão e a 

resistência de aderência. 

Além do efeito físico criado pelo empacotamento dos grãos, a composição 

mineralógica pode, também, ter afetado a resistência da argamassa com resíduo, 

criando algum tipo de reação química que aumenta a resistência na zona de 

transição (13). 

Os resultados obtidos para resistência a tração, resistência compressão e 

aderência de AR e AC, mostraram-se adequados, enquadrando-se dentro dos 

limites médios (Tab. 5) estabelecidos em dados de pesquisas proposta pela 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), com exceção da resistência de 

aderência de AC cujo valor (0,28 MPa) ficou um pouco abaixo da referência 

supracitada. 
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Tab. 5 – Dados de pesquisa, proposta ABCP 

Limites médios estabelecidos 
Resistência à compressão Resistência à tração Resistência de aderência 
3,0 a 4,0 (Máx 5,0) MPa Acima de 1,2 MPa Acima de 0,3 MPa 

 

 
CONCLUSÃO 
 

 Após análises dos resultados dos ensaios, pode-se tirar as seguintes 

conclusões: 

a) Em geral, tanto AR quanto AC ficaram dentro dos padrões médios das 

pesquisas propostas pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP); 

b) Argamassa com resíduo (AR) apresentou um menor teor de ar 

incorporado influenciando a resistência mecânica, apresentando valores 

(resistência à compressão, à tração e a aderência) superiores a argamassa de 

referência (AC);   

c) O resíduo de mármore apresentou uma predominância de material fino, 

influenciando a resistência mecânica da argamassa AR devido o efeito filler;  

d) A substituição da cal hidratada do tipo CH III pelo resíduo para o traço 

estudado mostrou-se adequada para a confecção de argamassas de múltiplo 

uso; 

e) O aproveitamento do resíduo proveniente de indústria de 

beneficiamento do mármore implica numa redução no impacto ambiental 

causado pelo descarte inadequado deste material. 
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INCORPORATION OF LIMESTOME RESIDUE FROM MARBLE PROCESSING 
PLANT IN THE CITY CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM IN THE PRODUCTION OF 

MORTARS 
 

ABSTRACT 
 

 
Cachoeiro do Itapemirim city (ES), located 136km from Vitória, the state’s capital, is 
the largest ornamental stones producer in Brazil, whose beneficiation produces a 
large amount of waste that, even today, is responsible for major damages done to 
the environment. This article aims the experimental study of hydrated lime use 
(product marketed to be used in mortar) by a residue from marble beneficiation from 
an industry located in that city. Two mixes were made with cement:sand:hydrated 
lime and cement:sand:residue. The mortars were evaluated by their properties 
comparisons in fresh and hardened states, namely: consistency index, mass density 
and incorporated air content, compressive strength, tensile and bending grip for 
traction. Chemical and mineralogical analysis by X-ray diffraction were also made. 
The obtained results met the requirements prescribed by ABNT NBR 13 281 (2005). 
 

 

 

Keywords: mortar, lime, marble, waste. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2214

2214


