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A pratica da disciplina Material de Construção II, no período 2016.1, foi implementada com 

os alunos realizando pesquisas sobre unidades da disciplina e apresentando em miniaulas, 

quando o professor acrescentaria sua experiência e provocava discursões em sala de aula. Em 

complementação foi programada uma série de visitas às obras em nosso entorno e a plantas 

dos principais atores da indústria da Construção Civil. Na vista técnica a fabrica de vidro 

temperado, EM Vidros, no município de Raposo, do empresário Erick Murad, um dos carros 

do comboio furou um dos pneus. Paramos num borracheiro, onde este guardava um estoque 

de pneus usados de mais de 30 unidades. Desafiei a turma a apresentar um estudo da 

resistência a compressão. Os alunos desenvolveram  e fizeram um ebook. Nos períodos 

seguintes os alunos passaram a querem estudar a substituição usando outros elementos. Este 

trabalho apresenta o resultado do Pó de Mármore. 
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“A burrice é infinita.”  

S

Senador Renan Calheiros, de Alagoas, 

Presidente do Senado Nacional.  
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1.1. INTRODUÇÃO 

 O pó oriundo do corte mármore e granito, RCMG, são uns dos materiais geralmente 

rejeitados pela indústria de beneficiamento de pedras. Devido a grande quantidade de 

resíduo gerado e tentando contribuir para um desenvolvimento sustentável e um maior 

aproveitamento de resíduos e geração de economia, já foi estudado a sua utilização na 

produção de argamassas (Calmonet al., 1997), tijolos cerâmicos (Neves et al., 1999), peças 

cerâmicas (Lima Filho etal., 1999), concretos (Gonçalves, 2000), concretos auto 

adensáveis (Pagnussat, 2005), pavimentação asfáltica (Carvalho, 2006), como adição em 

propriedades mecânicas do solo (Gonçalves, 2002).  

 

Para sua viabilização técnica, é necessário que o RCMG seja inicialmente caracterizado 

físico, químico e ambientalmente. E mostram que o resíduo pode ser utilizado na 

construção civil como troca ou inclusão, diminuindo impactos ambientais transcorridos da 

produção, minimizando o descarte deste material. 

 

O setor de rochas ornamentais do Brasil, somente no ano de 2015, totalizou 1,22 milhão de 

toneladas de chapas exportadas (beneficiamento secundário) e 1,35 milhão de toneladas de 

rochas processadas somando 0,63% do total de exportações brasileiras naquele ano. Com o 

aumento dessas exportações, além do consumo interno, a quantidade de resíduos estimada 

gerados nas etapas de beneficiamento primário (retirada dos blocos de rocha) e secundário 

(polimento e produtos finalizados) é de 800.000 toneladas por ano (Chiodi Filho, 2005 

apud Moura, 2011, pg. 2). 

 

Nas marmorarias da cidade de São Luís não há nenhum tipo de preocupação quanto ao 

descartes dos resíduos gerados por elas, o pó e os fragmentos de rochas proveniente dos 

cortes das chapas são descartados de forma imprópria no meio ambiente, ocasionando 

impactos ambientais como contaminações aos recursos hídricos, desaparecimento da 

camada vegetal e danos à saúde humana.  
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Desta forma, carecido ao volume de resíduos gerados pelas marmorarias de São Luís do 

mármore e granito, este trabalho tem como objetivo, verificar a possibilidade da utilização 

como agregado do concreto, para isto vai avaliar, com uso do laboratório, a viabilidade da 

substituição do agregado fino (areia) pelo pó de mármore e granito.   

 

O setor de rochas ornamentais do Brasil, somente no ano de 2015 totalizou 1,22 milhão de 

toneladas de chapas exportadas (beneficiamento secundário) e 1,35 milhão de toneladas de 

rochas processadas somando 0,63% do total de exportações brasileiras naquele ano. Com o 

aumento dessas exportações, além do consumo interno, a quantidade de resíduos estimada 

gerados nas etapas de beneficiamento primário (retirada dos blocos de rocha) e secundário 

(polimento e produtos finalizados) é de 800.000 toneladas por ano (Chiodi Filho, 2005 

apud Moura, 2011, pg. 2). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, a quantidade estimada de geração conjunta do resíduo de corte de 

mármore e granito é de 240.000 toneladas/ano (Gonçalves e Moura, 2002). Somente 

no estado do Espírito Santo cerca de 65.000 toneladas do resíduo de serragem de 

mármore e granito são gerados a cada mês (CALMON et al., 2005). 

 

METHA (2008) esclarece que a tecnologia do concreto, para ser considerada não 

impactante à natureza, deve seguir três elementos básicos:  

o a conservação da matéria-prima,  

o uma durabilidade maior das estruturas, e  

o um planejamento holístico do processo. 
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Quando se discute sobre a redução dos impactos ambientais, a alternativa mais viável no 

viés sustentabilidade é a eliminação dos resíduos gerados pelo processo, em seguida a 

higienização do processo.  

 

A higienização carece de um estudo continuado, de melhoria continua do processo, para o 

desenvolvimento de novas tecnologias produtivas, mais limpas para cada empresa, isto 

leva tempo e dinheiro. 

 

Enquanto que a alternativa de eliminação dos resíduos de maneira racional e respeitando 

o meio ambiente é mais imediata e demanda muito menos recursos, por isto se torna a 

possível no curto prazo. 

 

A escolha do tema se deve a existência de indústria de beneficiamento de pedras na 

vizinhança onde reside um dos autores, o que despertou a motivação de procurar uma 

alternativa de utilização do resíduo (pó do mármore e granito). Estudantes de engenharia 

apostam que a utilização como agregado fino (areia), seja uma possibilidade. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

 Analisar o comportamento da resistência e a compressão no concreto quanto 

utilizamos pó do mármore e granito substituindo o agregado fino (areia).  

 

Objetivos Específicos  

 Analisar o comportamento da resistência e a compressão no concreto quanto 

utilizamos pó do mármore e granito substituindo o agregado fino (areia);  
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 Encontrar a melhor composição de pó de mármore e granito, que garanta à mesma 

resistência a compressão do traço sem sua presença; 

 Ampliar a busca pelo agregado pó de mármore e granito para outros fins 

estruturais e não estrutural.  

 Realizar o ensaio de resistência à compressão em 7 e 28 dias para conhecimento 

de seu comportamento. 

 



2. DESENVOLVIMENTO 

2.1.  MARMORE 

A rocha é um dos recursos naturais de grande importância e valor econômico para o setor 

da construção civil, tem seu uso como aplicação direta ou como matéria prima.  

 

Entre os vários tipos de classificação das rochas a forma mais conhecida refere-se a sua 

origem. Segundo  Frank Press (2006) há três tipos: rochas ígneas ou magmáticas, rochas 

metamórficas e rochas sedimentares. As rochas magmáticas são originadas no interior da 

crosta terrestre, ocorrendo com a solidificação do magma pastoso. Tem como produto 

rochas de elevada resistência, são exemplos os granitos e os diabásios.  

 

Para Isaia 2005 a natureza forneceu matérias-primas abundantes e o homem, pela sua 

inerente capacidade de elaborar relações de causa-efeito, estabeleceu interações entre as 

necessidades existentes e as possibilidades de aplicação que esses materiais 

disponibilizaram para solução de seus problemas imediatos. 

 

As rochas metamórficas continua Frank Press (2006), originam-se a partir de outras 

rochas quando são submetidas à elevada pressão ou altas temperaturas. São exemplos 

desse tipo de rocha, o mármore, ardósia, gnaisse, etc.  

 

Do ponto de vista comercial, as rochas ornamentais e de revestimento são basicamente 

classificadas em granitos (rochas silicáticas) e mármores (rochas carbonatadas), que 

perfazem cerca de 80% da produção mundial. Embora esta classificação nem sempre, em 

termos geológicos, seja correta, haja vista outras rochas veem sendo utilizadas ardósias, 

quartzitos, pedra sabão, serpentinos, basaltos, conglomerados, também se destacam 

setorialmente, completa VIDAL (2010). 
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Devem-se ressaltar Neves (2002), após a lavra das rochas, o material bruto, deve ainda 

passar por uma etapa de beneficiamento, este processo fabril, transforma as rochas em 

placas, ladrilhos e outros produtos para o consumo final da indústria da construção civil e 

demais envolvido. Esta etapa de transformação pode ocasionar a perda de cerca e 30% da 

massa inicial, sem incluir nesta estimativa os rejeitos provenientes ainda da etapa de 

polimento. 

 

A adição, segundo Tutikian (2004), de finos proporciona melhoria em diversas 

propriedades, tanto no estado fresco como no estado endurecido. Os finos atuam como 

pontos de nucleação, isto é, quebraram a inercia do sistema fazendo com que as partículas 

de cimento sofram reações mais rápida com a água, ocasionando ganhos de resistência 

nas primeiras idades. Atuam ainda no aumento do pacote de finos fazendo com que haja 

um crescimento na densidade da pasta, dificultando a penetração de agentes agressivos e 

melhorando a zona de transição. 

 

O mármore proporciona dureza de 3 a 4 na escala de Friedrich Mohs, massa 

específica de 2,40 a 2,80 quilogramas por metro cubico (m³) e porosidade total de 

5,0 a 12%. Em meio ao vários tipos de mármores (figura1) disponíveis em 

mercado, destacam-se o Bege Bahia (travertino), Aurora Pérola e o Carrara 

(calcário).                   
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FIGURA 1 – Bloco de mármore 

 

Fonte: http://portuguese.alibaba.com/product-gs/arabescato-white-marble-slab-

364018207.html 

 

O mármore entre se  apresenta cores variantes, possui tons que variam entre o rosa, 

o amarelo, o salmão, o marrom, e diversos tons que tem origem na composição 

química e grau metamórfico. 

 

Atualmente, o “mármore” brasileiro cobre quase inteiramente o consumo nacional, 

além de ser amplamente exportado. Sendo diferente dos “granitos”, a explotação é 

totalmente de afloramento, porém, a profundidade de escavação ainda é baixa. Os 

mármores de ótima qualidade que estão em maior profundidade são importados 

(VARGAS ET AL, 2001, p. 06). 

 

GRANITOS 

Originada no interior da Terra, o granito é um modelo de rocha ígnea intrusiva é 

constituído por quartzo, feldspato e mica, podendo dominar outros elementos que 

não influencia em suas propriedades, como a apatita, zirconita, magnetita e outros. 
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O granito é excelente pedra de construção desde que não se 

apresente alterado. Sua resistência e durabilidade são as 

maiores dentre as demais pedras de construção. Sua dureza, 

entretanto, dificulta o trabalho da pedra, sendo por isto 

vantajoso executar este trabalho próximo à extração, porque a 

água da pedreira, que permanece em seus interstícios e vazios, 

facilita muito a ação das ferramentas. É muito indicado para 

calçamento, por resistir excepcionalmente bem ao desgaste e ao 

choque. Em todas as obras em que predominam os esforços de 

compressão, é aconselhado o seu uso, como muros de arrimo e 

mesmo pontes em arco (PETRUCCI, 1987, p. 270).  

                       

FIGURA 2 – Granito 

 

Fonte: http://www.grupomodular.com.br/pecom.html 

 

De acordo com a ASTM C 615 – 03 o granito apresenta dureza entre 6 e 7 na escala 

de Friedrich Mohs, massa específica variável de 2600 a 2850 quilogramas por metro 

cubico (m³), porosidade total em torno de 0,4 a 1,2%, resistência à compressão de 

131 Megapascal (MPa) e resistência a flexão de 8,27 Megapascal (MPa). 
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CENÁRIOS ECONÔMICOS 

O setor de rochas ornamentais do Brasil, somente no ano de 2015 totalizou 1,22 

milhão de toneladas de chapas exportadas e 1,35 milhão de toneladas de rochas 

processadas somando 0,63% do total de exportações brasileiras naquele ano (gráfico 

1). O volume físico da exportação das chapas no ano de 2015 corresponde a cerca de 

22,6 milhões de metros quadrados equivalentes, com 2 centímetros de espessura 

(CHIODI, 2016). 

 

FIGURA 3 – Participação percentual do faturamento das exportações de rochas no 

total  das exportações brasileiras em 2014 e 2015.

 

Fonte: Chiodi (2016, p. 09) 

 

Quanto as importações de materiais rochosos naturais, houve uma redução 

significativa no volume físico, totalizando 73,3 mil toneladas (uma queda 25,87%), 

os materiais rochosos artificiais tiveram uma queda de 15,18% e volume físico de 

53,2 mil toneladas (CHIODI, 2016). 

 

Os Estados Unidos da América é o principal mercado de rochas brasileiras, as 

exportações para os EUA geraram uma renda de USD 792,2 milhões e volume físico 

de (1.036.261,97 t) somente no ano de 2015. As exportações para este país 

representam 83,5% das exportações brasileiras (chapas), com a redução do preço 
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médio (USD 810 por tonelada no ano de 2014, para USD 760 por tonelada em 2015) 

o cenário não é favorável para o ano de 2016.  

 

Em seguida a China e a Itália, segundo e terceiro maiores importadores de rochas 

brasileiras, somando USD 104,4 milhões e 568,4 mil toneladas. A Itália tem como 

consumo rochas brutas carbonáticas e silicáticas fazendo o beneficiamento 

secundário para atender obras no mercado internacional e também os Estados Unidos 

da América.  

 

CICLOS DO MÁRMORE E DO GRANITO 

O procedimento de produção das rochas ornamentais em grande parte das empresas 

nacionais adota as etapas descritas de acordo com a figura 4. 

 

FIGURA 4 – Etapas da produção das rochas ornamentais 

 

Fonte: Autores (2016) 

 

De onde sai o seu po Este trabalho utiliza o pó de mármore oriundo do Residuo de 

Polimento e corte da figura 4. 
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PESQUISA E DEFINIÇÃO DO LOCAL DE EXTRAÇÃO 

Nessa etapa é realizada um levantamento das características geológicas da área 

escolhida tendo como principais parâmetros: fotos aéreas que permitem identificar 

afloramentos (massa rochosa que soergue na crosta terrestre por processos naturais), 

documentação geológica e exame de coleção das rochas existentes (GONÇALVES, 

2000). 

 

EXTRAÇÃO 

Nas jazidas, as rochas são lavradas em matacões e/ou maciços rochosos por meio e 

métodos já antecipadamente estudados tendendo a redução de custos. Nesta etapa 

geram-se resíduos, como pedaços de rochas que não atinja as dimensões padrões ou 

que exibem fissuras e trincas. Quanto as técnicas que são utilizadas na lavra das 

rochas são: 

 

Corte com fio helicoidal, onde três arames de aço estão dispostos em forma de trança 

operando com o auxílio de duas ou mais redes de forma simultânea realizando cortes 

horizontais, verticais ou inclinados. Essa técnica possui algumas limitações quanto 

ao uso, como o alto custo do abrasivo, o número de operários necessários para o 

controle da operação, em média 5 operários, além da velocidade do corte que é de 

0,5 a 1,5 metros quadrados por hora. 

 

Corte a fio diamantado (figura 5), consiste num cabo de aço galvanizado de 5 mm de 

diâmetro servindo de suporte para as pérolas diamantadas separadas ao longo desse 

cabo por um conjunto de molas metálicas, quando usado para a extração de blocos de 

mármore ou por molas de borracha ou material plástico para a extração de rochas 

silicatadas. 
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Para a remoção de granitos, geralmente se usa fio diamantado com comprimento de 

50 a 70 metros de perímetro. Tem como vantagem sobre os outros métodos, um 

otimo acabamento de qualidade superior na superfície de corte, maior produção 

devido à sua alta velocidade de corte e níveis de vibrações, poeiras e ruídos inferiores 

as demais técnicas. 

 

FIGURA 5 – Técnica do corte a fio diamantado 

 

Fonte: (PAULA, apud REGADAS, 2006) 

 

Flame jet (chama térmica) é um artifício utilizado principalmente em rochas silicosas 

(granitos) aonde o corte é realizado através de uma haste (figura 10) que contém um 

maçarico em uma de suas pontas lançando um jato de chama de alta pressão e 

temperatura média de 1.500º C, capaz de pulverizar os minerais contidos como o 

quartzo promovendo uma dilatação diferencial no bloco. 

 

A profundidade indicada para este método de corte depende do material explotado 

variando de 6 a 10 metros. É uma técnica de custo relativamente baixo por empregar 

uma quantidade mínima de mão de obra e pouco insumo. Como desvantagem tem a 

possibilidade de gerar trincas de até 30 cm nas superfícies dos cortes aumentando a 

perda do material.                                                                                             
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FIGURA 6 – Flame Jet 

 

Fonte: (REGADAS, 2006) 

 

 

O equipamento é composto por um alimentador (câmara de combustão) com 

combustíveis fosseis (querosene ou diesel), carburantes (oxigênio ou ar) de forma 

pressurizada e a haste com o maçarico, necessita de apenas um operador para o 

manuseio (MENEZES, 2005).  

 

Segundo (REGADAS, 2006), cortador a corrente (figura7) consiste em uma máquina 

com um dispositivo (braço mecânico) pelo qual desliza uma corrente com dentes 

metálicos ou diamantados. Geralmente é indicada para jazidas que possuem baixos 

níveis de fraturas. Uma das principais vantagens deste método está em obter uma 

superfície de corte praticamente perfeita, sendo desnecessária a execução de 

trabalhos preparatórios.      
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FIGURA 7 – Cortador a corrente 

 

Fonte: (REGADAS, 2006) 

 

 

Jato d’água (waterjet) trata-se de um procedimento utilizado para a extração de 

blocos regulares de maior qualidade, através de um jato de água com velocidade de 

300 a 500 m/s e pressão de 400 MPa. Promovendo um seccionamento dos grãos, a 

erosão provocada pela água está relacionada com a descontinuidade dos grãos da 

rocha. 

 

As técnicas de corte cíclicas realizam cortes através de procedimentos sucessivo e 

repetitivo podendo conter ou não outras técnicas para a complementação de sua 

atividade. A perfuração contínua e descontínuas com explosivos, cunhas ou agentes 

expansivos são exemplos de técnicas de corte cíclica (MENEZES, 2005). 

 

A perfuração contínua consiste na execução de furos colineares, onde são encaixados 

marteletes pneumáticos que se deslocam sobre um trilho realizando as perfurações 

com diâmetros menores e em seguida perfurações com diâmetros maiores de forma 

que sejam intercalados aos primeiros furos seccionando a face do bloco resultando 

no destacamento do mesmo. É indicado para o corte de rochas silicatadas. 

 



24 

 

 Na perfuração descontínua também se realizam furos coplanares os quais são 

preenchidos com explosivos (pólvora negra e cordel detonante) e em seguida sua 

detonação para se obter o destacamento do maciço rochoso. Essa técnica possui um 

baixo custo devido a sua fácil operacionalidade e pela sua versatilidade, pois os furos 

podem ser executados por perfuratrizes ou martele manuais de avanço pneumático. 

 

 

A divisão mecânica por cunhas  é realizada com furos verticais colineares com 

espaçamento de 10 a 15 centímetros, após a execução dos furos são inseridas cunhas 

através de golpes de marreta até que a tensão aplicada pelas cunhas seja suficiente 

para causar fissuras e consequentemente o desprendimento do bloco. Os furos podem 

ser executados com marteletes manuais ou perfuratrizes.  

 

Essa técnica é empregada na explotação de rochas graníticas. Tem como 

desvantagens o excesso de tempo aplicado nas percussões, problemas como o desvio 

dos cortes que compromete o acabamento das áreas cortadas.  

 

Na divisão por cunhas mediante o emprego de agentes explosivos, o princípio é 

semelhante à técnica anterior, entretanto as cunhas são substituídas por uma massa 

auto expansiva, quando o pó dessa massa é misturado a água ocorre uma reação que 

gera uma pressão de 800 Kg/cm² sobre as paredes dos blocos rochosos. Esse 

procedimento pode ser utilizado tanto no esquadrejamento de blocos quanto no 

isolamento de painéis.    

 

 

TRANSPORTE 

 Posteriormente aos processos de explotação, os maciços rochosos são encaminhados 

para as empresas responsáveis pelo desdobramento (beneficiamento primário). Os 

blocos seguem dimensões padronizadas (3,0x2,0x1,5) m definidas pelos 

equipamentos que realizarão os cortes sobre o carro porta bloco (figura 8).  
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FIGURA 8 – Transporte do bloco: a) carro porta-bloco; b) bloco sobre quadro                                          

de lâminas do tear 

 

Fonte: http://www.cimef.com.br/imagens/produtos/td800_diamantado%287%29.jpg 

 

O carro porta-bloco possui duas funções simultâneas, servir de apoio e condução do 

bloco sobre o conjunto de lâminas do tear. 

 

BENEFICIAMENTO 

Conjunto de procedimentos que tem como objetivo promover uma série de 

tratamentos aos blocos rochosos como, polir, cortar e dar acabamento conforme a 

finalidade de seu uso. Divide-se em duas etapas, beneficiamento primário e 

beneficiamento secundário. 

 

Beneficiamento Primário  

Conhecido também como desdobramento, nesta etapa o bloco (maciço 

rochoso) geralmente com dimensões de 5 a 12 metros cúbicos (m³) é serrado 

em placas através de teares ou talha-blocos, a escolha do tipo de equipamento 

(figura 9) a ser utilizado depende da espessura dos blocos.            

a b
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FIGURA 9 – Equipamentos de corte: a) Tear multifios; b) Talha-blocos 

 

Fonte: http://hedel.ind.br/images/190/multi-fios-cortando-granito.jpg 

 

O talha-bloco é equipado com discos diamantados com diâmetros variados 

executando cortes mais profundos, são mais indicados para a serragem de 

blocos com espessura de 1 centímetro. Como vantagens, tem sua produtividade 

em (m²) superior à do tear e possibilidade de movimentação do eixo em 

ângulos diferentes permitindo novas formas de desdobramento.  

 

O tear é composto por um conjunto de lâminas dispostas em sentido 

longitudinal, sendo mantidas em tensão para que haja um perfeito nivelamento 

e as lâminas estejam alinhadas entre si. É utilizado um fluido composto de 

polpa de água, cal e granalha (fragmentos metálicos decorrente do desgaste das 

lâminas) o qual é derramado sobre a superfície do corte com o objetivo de se 

garantir a lubrificação e o resfriamento das laminas, esse fluido é aplicado 

somente em teares convencionais, em teares com fio diamantado usa-se apenas 

água.  

 

O tear convencional funciona com uma velocidade média de corte entre 20 a 

30 centímetros por hora para mármores e 2 centímetros por hora para granitos, 

a diferença da velocidade está associada a dureza do material. No tear com 
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lâmina diamantada a velocidade é dobrada alcançando valores de 50 ou 60 

centímetros por hora para blocos de mármore e 4 centímetros por hora para 

granitos (IDEMBURGO, 2012). 

 

De acordo com (MAURO, 2011), o tempo de serragem de um maciço rochoso, 

bloco, depende do equipamento empregado. No tear convencional pode chegar 

a 150 horas (variando com o tipo de granito), no tear com fio diamantado a 

duração é mais curta, chegando a 30 horas apenas (também de acordo com o 

tipo de granito a ser desdobrado). 

 

Após o desdobramento dos blocos (serragem), as chapas obtidas são lavadas 

para a remoção de resíduos e então é feito um tratamento químico para evitar a 

oxidação devido a presença de granalha, geralmente usa-se a substancia 

conhecida como oxilene (MAURO, 2011). 

 

Após a lavagem, as chapas são encaminhadas para o processo de polimento, 

onde uma politriz automática (figura 10) é responsável por proporcionar 

diversos tratamentos as chapas como, jateamento, flameamento, apicoamento e 

aplicação da tela. 
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FIGURA 10 – Politriz de borda automática 

 

Fonte: Autores (2016) 

 

O jateamento é um tratamento realizado no material bruto através de uma 

bomba de pressão e substancia corrosiva (ácido) onde se obtém uma superfície 

rustica e sem brilho, usualmente aplicada em bordas de piscina e como pisos 

antiderrapantes. 

 

O flameamento também é realizado ainda na chapa em estado bruto por meio 

de água e um maçarico com de alta pressão com temperatura em torno de 

1.500º C sobre a superfície da placa. O choque térmico agride a chapa 

promovendo uma descamação. 

 

O apicoamento consiste em obter uma aparência encrespada sobre a superfície, 

realizado na politriz com uso de um abrasivo e através de um martelamento 

que retira pequenas lascas da área escolhida para receber esse tratamento. A 

aplicação da tela é indicada para peças mais frágeis ou materiais exóticos que 

necessitem de uma maior resistência. Uma malha é colada com resina em uma 

das faces da chapa.  
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A figura 10 ilustra outro processo responsável por dar um acabamento 

chanfrado a peça proporcionando um corte de 45º a chapa de granito ou 

mármore. 

 

Beneficiamento Secundário 

As marmorarias representam a fase final do beneficiamento das rochas 

ornamentais. Esse setor atende demandas mais específicas com produtos mais 

elaborados tendo como consumidoras unidades residenciais, comércios, 

hospitais, setor da construção civil, dentre outros clientes. 

 

As placas encaminhadas a marmoraria são estocadas no pátio (figura 11) em 

cavaletes metálicos ou de madeira de onde são transportadas para o pátio de 

maquinas de corte.                                                    

              

 

Figura 11 – Estoque de chapas 

 

Fonte: Próprio Autor 
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No pátio onde se encontram as máquinas (figura 12) incumbidas de fazer o 

corte das placas é possível digitalizar o corte de acordo com o projeto ou as 

exigências do cliente para que a máquina execute o corte automático. 

 

FIGURA 12 – Serra ponte com painel digital 

 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

Em outro setor da marmoraria é realizado o processo de furação, onde é feito 

furos nas bancadas de pias e lavatórios para o encaixe das torneiras e outras 

tubulações.   
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FIGURA 13 – Boca de Pia 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

                              

FIGURA 14 – Cortadeira longitudinal fixa 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A figura 14 ilustra outro processo responsável por fazer os cortes longitudinais 

das peças de mármore e granito reduzindo seu tamanha para o fim desejado. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

Nas marmorarias da cidade de São Luís, não há uma preocupação quanto ao descarte 

dos resíduos gerados pelas mesmas, o pó e os fragmentos de rochas provenientes dos 

cortes na fase de acabamento das chapas são dispostos de forma inadequados em 

montões (figura 19) onde as empresas contratam caminhões para o transporte do 

resíduo sem saber sua destinação final, onde os donos dos caminhões descartam ao 

meio ambiente sem nenhuma responsabilidade. 

 

FIGURA 15 – Montões de Resíduos 

 

FONTE: Próprio Autor 

 

Acarretando impactos ambientais como contaminações aos corpos hídricos, 

supressão da camada vegetal e danos à saúde humana (como exemplo, a poeira 

expelida durante o polimento das chapas pode-se acumular nos pulmões dos 

operários provocando uma doença chamada silicose). 

 

Segundo a ABNT NBR 10004:2004 – Resíduos Sólidos: classificação, define-se 

resíduos como:  
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“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição.  Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento 

de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível”. 

 

A norma Brasileira NBR 10004:2004, classifica os resíduos quanto ao seu risco 

potencial a saúde pública e ao meio ambiente. Os resíduos são classificados como: 

Classe I – perigosos e Classe II – resíduos não perigosos (Classe II A – resíduos não 

inertes e Classe II B – resíduos inertes). Pode-se classificar esses resíduos (RCMG) 

de acordo com a NBR 10004:2004, como Classe II B – Inerte, isto é, não é perigoso 

e nem tóxico. 

 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 

A resistência à compressão do concreto pode ser obtida mediante ensaios em corpos 

de prova ou em testemunhos extraídos dos elementos estruturais. A Norma Brasileira 

ABNT NBR 7680:2007 recomenda extrações com diâmetros preferencialmente 

maiores que 100 mm. A extração de testemunhos de pequeno diâmetro visa facilitar 

e otimizar as avaliações de estruturas acabadas evitando cortes em armaduras, 

reduzindo custos e permitindo ainda aumentar significativamente o número de 

amostras.  

 

No mesmo sentido, a esclerometria, constitui uma técnica para avaliar a 

uniformidade do concreto, monitorar o desenvolvimento da resistência ao longo do 
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tempo, e ainda estimar a resistência do concreto de forma simples, rápida e 

relativamente barata.  

 

A associação da esclerometria com ensaios em testemunhos constitui uma das 

melhores formas de estimar a resistência à compressão do concreto. 

 

2.2. PESQUISA     

METODOLOGIA  

A metodologia vai ser fazer traços substituindo o agregado fino, em % de volume, 

por pó de mármore e granito e fazer uma comparação da resistência e do peso em 

relação ao traço sem esta substituição. 

  

Este trabalho foi desenvolvimento no laboratório da Faculdade. No período de agosto 

e setembro de 2016, foi preparado os corpos de prova, esperado a cura e submetidos 

a ruptura.  

 

Os passos serão: 

1. Aquisição dos insumos;  

2. Determinação das ferramentas;  

3. Preparo inicial: Corte e homogeneização; 

4. Mistura;  

5. Corpo de prova;  

6. Rompimento a temperatura ambiente;  

7. Colocação no forno; 

8. Placa. 
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AQUISIÇÕES DOS INSUMOS 

Para a realização do estudo foi necessário os seguintes insumos: Pó de mármore e 

granito, brita, cimento, água e areia. 

 

A aquisição do pó de mármore ocorreu através de uma marmoraria, que nos forneceu 

sem custo.  

FIGURA 16: Pó de mármore 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Este material se espalha pelo chão da marmoraria que tem seu corte sempre com 

água para que o pó não prejudique tanto na saúde dos funcionários que ali se 

encontra fazendo o manuseio das maquinas de corte. Onde, escorre a lama do 

mármore e granito que é facilmente retirada com o uso de uma enxada para raspagem 
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e de uma pá com carro-de-mão para recolhimento da lama, em seguida é jogada em 

uma área para secagem de onde é acumulado em pilhas, que será mantido até juntar 

quantidade suficiente para ser-lhe dado um destino.  

 

Para ser executado e estudado a composição do pó do mármore e granito no 

laboratório da Faculdade Pitágoras, os alunos graduando em Engenharia Civil com 

recursos próprios fizeram o levantamento e aquisição dos matérias que seriam 

utilizados para execução. 

 2m³ de areia 

 2m³ de brita 

 2 sacos de cimento bravo CP II - E - 32 

  100 quilos do pó do mármore e granito 

 5 canos pvc de 100mm 

 Óleo queimado 

 2 colheres de pedreiro 

 2 pás  

 

 

FIGURA 17: Nota de insumos 

 

FONTE: Próprio Autor 
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Cimento CP II - E - 32, visto na figura 18, areia e brita, na figura 19, foram 

adquiridas em loja de venda de materiais de construção. 

FIGURA 18: Cimento utilizado. 

 

FONTE: Próprio autor 

 

FIGURA 19: Brita e Areia utilizada. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

  



38 

 

DETERMINAÇÕES DAS FERRAMENTAS 

 

Materiais Leves escolhidos para a pesquisa foram:  

 Tubo de PVC 10x20,  

 bastão,  

 peneiras,  

 recipiente plástico de 28 litros,   

 recipiente plástico com graduação de mililitro (ml), 

 e litro (l).   

 

Os Equipamentos, visto na figura 20, que foram alocados foram:  

 Betoneira,  

 máquina de prensa, e  

 carro de mão. 

 

FIGURA 20: Equipamentos de laboratório 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

Enquanto o EPI’S utilizados foram:  
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 Bota,  

 capacete,  

 máscara, e  

 luva de proteção para as mãos. 

 

FIGURA 21: Equipamentos de Proteção Individual 

 

FONTE: próprio autor 

 

A figura 21 mostra um aluno utilizando EPIs no desenvolvimento da pesquisa. 

 

PREPARO INICIAL 

Com os insumos e ferramentas necessárias para o início da atividade, a equipe 

iniciou o processo de confecção dos corpos de provas com substituição da areia pelo 

pó do mármore e granito. 

 

Serão ao todo 110 corpos de provas de 10x20 cm, apresentados na figura 22, 

divididos em: 
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 10 corpos com 0%,  

 10 corpos com 10%,  

 10 corpos com 20%,  

 10 corpos com 30%,  

 10 corpos com 40%, 

 10 corpos com 50%,  

 10 corpos com 60%,  

  10 corpos com 70%,  

 10 corpos com 80%,  

 10 corpos com 90%, e  

 10 corpos com 100%.  

FIGURA 22: Corpos de prova enchidos 

 

FONTE: próprio autor 

 

Para confecção do corpo de prova houve 2 etapas, corte e homogeneização. 
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a) Corte 

Para o corpo de prova foi utilizado cano PVC, o qual os mesmos foram cortados no 

tamanho 10x20cm, obedecendo ao tamanho e diâmetro dos corpos de prova que 

existe no laboratório da faculdade. Usamos como desmoldante o óleo queimado. 

 

FIGURA 23: Corpos de prova de PVC e Óleo queimado 

 

FONTE: próprio autor 

 

b) Homogeneizar 

Com a lama do mármore e granito seco, iniciamos o processo de peneiramento para 

chegar à granulométrica necessária para transformação em agregado fino, foram 

utilizadas as peneiras respectivamente de abertura 4,8 mm, 2,4 mm e 1,18 mm, sendo 

utilizado como agregado fino do pó do mármore e granito, os grãos que passaram a 

partir da peneira de abertura 1,18 mm e malha 16. 
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FIGURA 24: Pó do mármore e granito 

 

FONTE: próprio autor 

 

MISTURA 

 

O passo seguinte é determinar a quantidade necessária de cada material para a 

realização da mistura da massa para o concreto. Utilizamos o cilindro 10x20 cm, 

como base para as medidas. Sendo determinados os traços apresentados figura 25. 

FIGURA 25: Traços 

 

FONTE: próprio autor 
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Determinada a quantidade de cada material, iniciou o processo de mistura na 

betoneira o qual após 6 minutos se retirou a mistura do concreto, conforme a ABNT 

NBR 12655, o tempo mínimo de mistura em betoneira estacionária é de 60 s. Tal 

etapa se repetiu por 11 vezes, obedecendo por cada vez as seguintes porcentagens do 

pó do mármore e granito: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 

100%. Foram confeccionados 10 corpos de prova de cada porcentagem. Sendo 

determinada a quantidade de cada material apresentados na figura 26. 

 

FIGURA 26: Quantitativo de Material 

 

FONTE: próprio autor 

 

CORPOS DE PROVA 

 

Para montagem do corpo de prova começamos colocando na forma uma camada de 

concreto, após isso, adensamos com a haste metálica, e depois, colocamos a segunda 

e última camada de concreto e adensamos novamente e por fim, rasamos a forma 

com a haste. 

 

O procedimento de mistura é realizado 11 vezes, a primeira betonada com 0% de pó 

de mármore, para confeccionar o nosso corpo de prova referencial, logo após 
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fizemos mais quadro betonadas, cada uma com 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 

70%, 80%, 90% e 100% de substituição da areia pelo pó de mármore. De cada 

betonada foram gerados dez corpos de prova, totalizando 110 corpos de prova, 

conforme vistos na figura (27). 

 

FIGURA 27: Cilindro de Corpo de Prova para Medição do Traço 

 

Fonte: próprio autor 

 

      

Os corpos de prova levaram cerca de 24 horas para secagem em temperatura 

ambiente. Após 24 horas, colocamos em um tanque com água e um pouco de 

cimento, isso serviu para manter o corpo de prova hidratado e não aparecerem 

trincas. 

 

Após a retirada do concreto da betoneira, ocorreu o processo de moldagem nos 

corpos de prova de 10x20cm, o qual os mesmos foram identificados com a 

porcentagem correspondentes do pó do mármore e granito foram deixados em um 

local protegido das ações intempéries, até a hora do transporte para o laboratório da 

instituição, ocorrido 24h depois. Assim no laboratório da faculdade Pitágoras, foram 

colocados no tanque com água , onde ficaram submersos até o dia do teste de 

resistência à compressão. 
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FIGURA 28: Corpos de Prova identificados e submersos em água 

 

FONTE: Próprio Autor 

 

ROMPIMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 

7 Dias 

No dia de 02 de setembro de 2016 após 7 dias da moldagem dos CPs, ocorreu no 

laboratório da Faculdade Pitágoras o processo de rompimento dos corpos de prova de 

0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% na maquina de 

prensa, vista na figura 29. 
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FIGURA 29: Prensa da IES 

 

FONTE: Próprio Autor 

 

Os resultados obtidos foram tabulado e calculado a média aritmética e o desvio 

padrão da amostra. No anexo 1 apresenta o tratamento matemático dado, 

considerando fora da curva e retirado da amostra, o valores e feita nova média 

aritmética, sem estes valores.  

 

O resultado encontrado foi o seguinte: 
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Peso: 

A figura 30 apresenta os resultados alcançados. 

FIGURA 30: Resultados gerados após a pesagem dos corpos de prova 

 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Resistencia: 

A figura 31 apresenta os resultados alcançados. 

FIGURA 31: Resultados gerados após o rompimento dos corpos de prova 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

O programa EXCEL fez uma regressão linear e identificou uma equação: 

y = -0,0334x + 6,8087 

Onde y = resistência, e  

x a participação do pó de vidro na mistura. 

 

A resistência sem a participação do pó de vidro foi 5,51 Kgf. Usando a equação 

encontramos que a mistura de pó de vidro que tem a mesma resistência é: 

x = (6,8087 – 5,51)/0,0274 

x = 47,39% 
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28 Dias 

Após 28 dias da moldagem dos CPs, ocorreu no laboratório da Faculdade Pitágoras o 

processo de rompimento dos corpos de prova de 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70%, 80%, 90% e 100%. 

Peso: 

A figura 32 apresenta os resultados alcançados. 

FIGURA 32: Resultados gerados após a pesagem dos corpos de prova 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Resistencia: 

A figura 33 apresenta os resultados alcançados. 

  



50 

 

FIGURA 33: Resultados gerados após o rompimento dos corpos de prova 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

O programa EXCEL fez uma regressão linear e identificou uma equação: 

y = -0,0279x + 10,183 

Onde y = resistência, e  

x a participação do pó de vidro na mistura. 

 

A resistência sem a participação do pó de vidro foi 8,83Kgf. Usando a equação 

encontramos que a mistura de pó de vidro que tem a mesma resistência é: 

x = (10,183 – 8,83)/0,0279 

x = 48,50% 

 

Os resultados obtidos foram tabulado e calculado a média aritmética e o desvio 

padrão da amostra. No anexo 1 apresenta o tratamento matemático dado, 
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considerando fora da curva e retirado da amostra, o valores e feita nova média 

aritmética, sem estes valores.  

  

 

COLOCAÇÃO NO FORNO 

Devido o forno da Faculdade, apresentado na figura 32, não está funcionando, não 

foi possível realizar o procedimento de rompimento após colocação do corpo de 

prova no forno, o qual o processo só ocorreu na máquina de prensa. 
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FIGURA 34: Forno da IES 

 

Fonte: Próprio Autor 
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CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO (GOSTEI, MAIS FAZ PARTE DA 

METODOLOGIA) 

A FIGURA 35 APRESENTA O CRONOGRAMA DA PESQUISA. 

FIGURA 35– Calendário de execução das atividades do Projeto e do Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 

FONTE: O próprio autor 
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3. CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados para as participações do pó de vidro até 47,4% a sete dias e até 

48,5% a 28 dias foram superiores a resistência a compressão do concreto convencional, 

sem a participação do pó de vidro.  

 

Os resultados foram satisfatórios, onde os graduandos de Engenharia Civil da Faculdade 

Pitágoras estavam mais esperançosos e otimistas com substituição do agregado fino (areia) 

pelo pó do mármore e granito entre 70% a 80%, não diminuindo a resistência à compressão 

do traço de base. 

 

Analisando os resultados tabelados e graficamente reproduzidos em (%), que o traço feito 

1;2;3 desde o 0% até 50%  se ganha resistência à compressão que não prejudica o traço 

nem a performance, em relação peso o corpo de prova fica mais leve o que pode 

proporcionar estruturas mais leves com mesma capacidade e resistência sem a adição do pó 

do mármore e granito.    

 

Agora são necessários estudos complementares quanto ao comportamento da resistência 

em altas temperaturas, como a norma exige, em casos de incêndio. Testes de tração 

também são interessantes. 
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ANEXO I:  

Tratamento matemático dos dados alcançados de 7 Dia 
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Traço de Referencia 0% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 10% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 20% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 30% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 40% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 50% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 60% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 70% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 80% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 90% de pó de mármore 
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Traço de Referencia 100% de pó de mármore 
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ANEXO II:  

Tratamento matemático dos dados alcançados de 28 Dias 

 


