
 

 

 

UTILIZAÇÃO DE RESIDUOS DE MARMORE E GRANITOS NA 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO NA PRODUÇÃO DE CONCRETOS 
 

 

 

Sideney Becker Onofre – e-mail: beckerside@unochapeco.edu.br 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ - Área de Ciências 

Exatas e Ambientais - ACEA - Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Gestão da 

Inovação - PPGTI - 89809-000 - Chapecó - Santa Catarina.  

 

Dirceu Abatti - e-mail: dirceuzanardi@hotmail.com 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP – Escritório de Francisco Beltrão. Professor da Professor 

da União de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP – Francisco Beltrão - Paraná. 

 

Douglas Refosco - e-mail: douglasrefosco@gmail.com 

Professor da Professor da União de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP – Campus 

Francisco Beltrão e Dois Vizinhos - Paraná. 

 

Cassio Fernando Foquesatto – e-mail: cassiofoquesatto@gmail.com 

Mestrando em Agronomia - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Campus 

Dois Vizinhos. Professor da União de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP – Francisco 

Beltrão e Dois Vizinhos – Paraná. 

 

Marciéli da Silva – e-mail: marcielidasilva@hotmail.com 

Mestranda em Agronomia - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR - Campus 

Dois Vizinhos - Paraná. 
 

 

 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a utilização de resíduos da 

indústria de mármores e granitos em argamassas e o aproveitamento de resíduos da construção civil 

em concretos. A partir da pesquisa em artigos e revistas especializadas foram identificados vários 

processos da aplicação de agregados alternativos para a confecção tanto em argamassas como em 

concretos, contribuindo para a economia de fabricação e com o meio ambiente. Pelo fato do Brasil 

ser um dos maiores produtores de pedras ornamentais do mundo tem-se como consequência um 

volume considerável de resíduos resultantes do seu beneficiamento e, seu uso em argamassas vem 

apresentando-se viável. Como a construção civil é o segmento que mais consome recursos naturais, 

os resíduos de construção e demolição (RCD) compõe um volume considerável e preocupante no meio 

urbano, pois seu destino de forma clandestina causa impactos diretos no meio ambiente.  Vários 

estudos comprovam que é economicamente viável o uso de RCD em concretos. Fatores como leis, 

resoluções, normatização, exigências federais, estaduais e municipais por si só não são suficientes 

para impulsionar e viabilizar o uso de RCD e RCMG são necessárias também pesquisas comprovando 

sua viabilidade técnica e econômica para seu uso em larga escala industrial. 
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MARBLE AND GRANITE WASTE USE IN MORTAR AND 

PRODUCTION IN RCD CONCRETE PRODUCTION  
 

Abstract: This article presents a survey results about the use of waste from the marble and granite 

industry in mortars and construction waste in concrete. From research in articles and magazines, 

many cases about application of alternative aggregates were identified for making both concrete as 

mortar, contributing to the environment and manufacturing economy. Because Brazil is one bigger 

ornamental stones producer in the world like a consequence has a considerable beneficiation volume 

and, its use in mortars has shown to be feasible. As the construction industry is the largest consumer 

segment of natural resources, the waste from construction and demolition (RCD) make up a 

considerable and disturbing volume in urban areas because their destination as clandestinely cause  

direct impacts on the environment. Several studies show that it is economically viable use of RCD in 

concrete. Factors such as laws, resolutions, rules, and federal, state and local requirements alone are 

not enough to boost and feasible the RCD utilization, it also research is required proving its technical 

and economic feasibility of its use in large industrial scale. 

 

Keywords: Concrete, Mortar, Recycling. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescente desenvolvimento do setor da construção civil causam graves danos ao meio 

ambiente e pode colocar em risco a sua sustentabilidade. Tal problema se deve ao fato de que além de 

consumir matéria prima oriunda de fontes não renováveis (rocha, areia, argila, etc.) o setor da indústria 

da construção civil apresenta muito desperdício de materiais, gerando milhões de toneladas de 

resíduos. Como a maioria dos países não tem um plano específico para o tratamento destes materiais, 

os mesmo são enviados para aterros em vez de serem reutilizados em novos produtos. Desta forma, é 

cada vez mais urgente considerar os impactos potenciais e reais associados ao ambiente construído. 

Conforme relatam Linhares, Ferreira e Ritter (2007), a sociedade atual tem como desafio 

o gerenciamento de seus resíduos, especialmente os sólidos, sendo que dentre desses, resíduos de 

construção e demolição (RCD) que podem representar mais de 50% do volume de resíduos gerados 

em algumas cidades brasileiras. Os impactos ambientais gerados pela falta de gerenciamento de RCD 

vão desde problemas com a saúde pública, inundações, deslizamentos e redução da vida útil dos 

aterros sanitários. 

O setor da construção civil gera muitos resíduos, segundo Campos, Mazini e Silva Neto 

(2012), a quantidade de entulho produzido nas atividades de construção e demolição está entre 400 Kg 

e 500 Kg por habitante/ano, gerando um problema para as prefeituras brasileiras. 

Uma forma de diminuir os problemas causados pelo acúmulo de resíduos é a sua 

reciclagem. Alternativas viáveis já estão sendo utilizadas em alguns países, como por exemplo, a 

produção de novos agregados reciclados para substituírem agregados naturais, a utilização de resíduos 

de construção em concretos, argamassas, pavimentos, contenções, aterros, solos reforçados, entre 

outros (FERREIRA & THOMÉ, 2011). 

A utilização de resíduos além de ser uma alternativa econômica é ecologicamente viável 

já que proporciona um destino definitivo para os resíduos oriundos não só da construção civil, como 

também de indústrias de mineração, por exemplo, extração de mármore e granito. Durante o 

beneficiamento das rochas naturais, 25% a 30% são transformados em pó, sendo que no Brasil, 

estima-se que sejam geradas 240.000 toneladas/ano de resíduos destas rochas. Sem um direcionamento 

correto, este pó é depositado em locais totalmente inapropriados, gerando graves impactos ambientais 

(MOURA et al., 2002).  

A utilização de resíduos na produção de concretos e argamassas foi objeto de estudo de 

diversos pesquisadores (RODRIGUES & FACULE, 2014; SILVA et al., 2014; MATTA et al., 2013; 



 

 

SANTOS et al., 2012; XIAO et al., 2011; EVANGELISTA & BRITO, 2010; CHEN et al., 2003; 

GONÇALVES & LEITE, 2002). 

Esta pesquisa apresenta os resultados de uma revisão conceitual da aplicação de resíduos 

como substituição de agregados miúdos e graúdos por agregados reciclados, na produção de 

argamassas e concretos.  

 

2. REVISÃO E ANÁLISE CONCEITUAL 

 

No Brasil, a reciclagem de resíduos de construção e demolição é algo recente, tendo seu 

desenvolvimento mais acentuado nos últimos dez anos. Atualmente existem poucas informações sobre 

o estado da arte nacional do gerenciamento e reciclagem de RCD, as primeiras pesquisas científicas 

foram realizadas por Pinto (1986) e Levy (1997) em argamassas, Bodi (1997) em pavimentos e Zordan 

(1997) em concretos.  

Em 2002 a resolução do CONAMA 307 definiu que grandes gerados públicos e privados 

são obrigados a desenvolver e a implantar um plano de gestão de RCD, ganhando assim força extra 

para sua implantação. Em 2004 foram publicadas as cinco normas ABNT – NBR 15112 A 15116 

relativas à reciclagem de RCD (MIRANDA et al., 2009). 

 

2.1 Resíduos gerados pela construção civil  

 

A construção civil é o setor que mais consome recursos naturais, afeta consideravelmente 

o meio ambiente pelo consumo de recursos minerais e pela geração de resíduos sendo uma 

consumidora voraz de madeira e água (JOHN, 2000).  

Conforme Souza (2007), a geração dos resíduos da construção civil está ligada com a 

parcela do excesso de consumo de materiais nos canteiros de obras. Esse desperdício de material é 

entendido como a porcentagem entre a quantidade de material teoricamente necessário e a quantidade 

de material realmente utilizado. 

Um dos fatores que contribui para o aumento de resíduos naturais é o crescimento 

demográfico da população, a intensificação das atividades humanas e a melhoria do nível de vida que 

são responsáveis pelo aumento exponencial das quantidades de resíduos sólidos gerados, bem como 

pela alteração das suas características (SÃO PAULO, 2010). 

Com a resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002) as 

prefeituras não poderão mais dispor os resíduos gerados pela construção civil em aterros sanitários. 

Esta resolução visa minimizar os impactos provenientes da disposição inadequada dos resíduos da 

Construção civil, determinando que todos os geradores, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem resíduos da construção civil, 

deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a sua redução, 

reutilização, reciclagem e a sua destinação final adequada. 

Ainda segundo resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 

2002) os resíduos da construção civil são classificados em quatro categorias: Classe A: concreto, 

alvenaria, argamassa, solos; Classe B: plástico, papéis, metais, madeiras; Classe C: resíduos sem 

tecnologia ou sem viabilidade econômica para reciclagem e Classe D: resíduos perigosos, a serem 

destinados de acordo com normas técnicas específicas.  

Os resíduos que podem ser reutilizados ou reciclados são os classificados nas classes A e 

B. O reaproveitamento e reciclagem de resíduos da construção civil podem vir a ser extremamente 

benéficos, já que proporcionam economia de matéria-prima e energia (PINTO & GONZÁLES, 2005). 

Neto (2005) estima que para cada tonelada de resíduos urbanos recolhidos, são recolhidas 

duas toneladas de entulhos. A geração desses resíduos acontece principalmente nas obras civis que 

incluem construção e demolição. Segundo Guzi et al., (2011) ao executar uma obra nova também há 

geração de resíduos como mostra a Figura 1. 

De acordo com John (2000), a reciclagem na construção civil pode gerar vários 

benefícios: a) Diminuir o consumo de recursos naturais não renováveis, quando substituídos por 



 

 

resíduos reciclados; b) Redução de áreas necessárias para aterros; c) Redução do consumo de energia 

durante o processo de produção de cimento e, d) Redução da poluição ambiental. 

 

Figura 1 – Resíduos produzidos durante as obras de alvenaria. 

 
Fonte: Guzi et al., (2011). 

 
O setor da construção civil tem capacidade para aproveitar os resíduos, produzidos na 

própria obra, como os produzidos em outras atividades, proporcionando a redução de extração de 

material de matéria prima e reduzindo impactos ambientais. 

 

2.2 Resíduos gerados pelo corte de mármore e granitos  

 

Um dos resíduos que se apresentam em grande quantidade e como um grande problema 

ambiental, é o produzido no beneficiamento de mármores e granitos. Segundo Apolinário et al., 

(2013), o Brasil é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do mundo, em que sua produção 

chega a 7,8 milhões do total de 105 milhões de toneladas produzidos mundialmente, sendo que 1,25 

milhões de toneladas são de resíduos relacionados à produção e ao beneficiamento das rochas. 

Segundo Moura et al., (2002), 25 a 30% dos blocos de rochas que são extraídos da 

natureza, se transformam em pó, que ficam depositados nos pátios das empresas.  

De acordo com Apolinário et al., (2013), o processo produtivo das rochas ornamentais 

está dividido em três etapas; primeiramente na extração dos blocos de rochas, o processamento 

primário onde ocorre a serragem dos blocos em chapas e por fim o processamento secundário, onde 

ocorre o corte e o polimento, conforme o pedido do cliente, todas estas etapas utilizam água formando 

uma lama. Conforme os autores a lama produzida no beneficiamento primário é constituída de resíduo 

de corte, granalha, cal e água, sendo um material abrasivo, com grande potencial para concretos e 

argamassas devido sua resistência à abrasão. 

No processo de beneficiamento da pedra a lama re-circula no tear por meio de uma 

bomba submersa de eixo vertical, situada num poço (reservatório) de recolhimento que fica sob o tear, 

onde a lama é bombeada para cima do bloco através de um sistema de chuveiros em movimento. 

Durante a serragem, a lama retorna ao poço e fica mantida em circulação até o término da serrada. Ela 

deve ter sua viscosidade controlada durante o processo, para isso, é feito o acréscimo de seus 

componentes: água, granalha e cal. A parte da lama que se torna muito viscosa é descartada e torna-se 

o resíduo, que em geral, é depositado em lagoas de sedimentação diretamente no solo e nos pátios das 

empresas (REIS & ALVAREZ, 2007). 

Segundo Reis e Alvarez (2007), com a secagem do material na lagoa de decantação, o seu 

transporte para aterros industriais gera gastos consideráveis para as empresas.  

 



 

 

2.3 Argamassas com adição de resíduos de mármore e granitos 

 

Moura et al., (2002) relatam que a adição do Resíduo de Corte de Mármore e Granito 

(RCMG) em 10% de substituição da areia, apresenta uma elevada resistência à compressão em todas 

as idades de ensaio, comparados aos valores da argamassa estabelecidos por norma e aos valores 

encontrados com a adição de 5% de resíduo a mistura. 

Os mesmos autores em seu estudo produziram argamassas com traço de 1:6, por ser um 

traço mais próximo da utilização na prática. A verificação da influência da utilização de RCMG foi 

feita através do ensaio de resistência à compressão axial.  

Matta et al., (2013), utilizaram na produção da argamassa o traço 1:2,6:0,59, onde foi 

acrescentado a proporção de 5%, 10% e 15% de resíduo em relação à massa de cimento, mantendo a 

relação de água e cimento, sem adição de aditivos para uniformizar a consistência da argamassa. 

Ainda segundo Matta et al., (2013), os ensaios de resistência mecânica foram realizados 

nas idades de 3, 7, 28 e 63 dias, verificando a resistência à compressão e a tração dos corpos de prova 

moldados. A adição de resíduo em substituição de massa de cimento é benéfica à proporção de 5% 

apenas, chegando a mais de 9% de resistência à compressão, em relação à argamassa tradicional. Para 

adições superiores a 5% não é vantajoso, pois o resíduo é composto de partículas de elevada finura, 

que se aglomeram e retêm a parte da água de amassamento, reduzindo a água disponível para as 

reações de hidratação do cimento. 

Santos et al., (2012) constataram que o reaproveitamento dos resíduos da britagem de 

granito como agregado em argamassa reflete positivamente na resistência à compressão e flexão. Mas 

para obter-se um agregado com bom desempenho é preciso classificar o material, sendo necessária à 

utilização de classificadores para se eliminar as frações mais finas e mais grossas possibilitando às 

suas aplicações um desempenho aceitável. 

 

2.4 Concreto com adição de resíduos gerados pela construção civil 

 

O aproveitamento de resíduos na composição de novos materiais é uma tendência 

mundial que vem crescendo rapidamente em todos os ramos de atividade que permite a redução de 

custos. Utilizar resíduos na produção de concreto é uma alternativa econômica, além de preservar o 

meio ambiente. 

Rodrigues e Fucale (2014) em seu estudo concluíram que, é possível a produção de 

concretos, substituindo 50% do agregado miúdo (areia) em massa pelo agregado miúdo reciclado de 

construção e demolição (RCD). O concreto reciclado apresentou um aumento na resistência à 

compressão quando comparado ao traço referência, isso ocorreu devido à diminuição da relação 

água/cimento efetiva nos concretos reciclados.  

As propriedades e composição dos agregados reciclados de construção e demolição para a 

produção de concreto foram avaliadas no estudo realizado por Silva et al., (2014), os resultados 

permitiram a produção de um meio prático de medir a qualidade dos agregados reciclados, o que pode 

ser usado para produzir concreto. 

Os agregados reciclados na produção de concreto apresentam maior absorção de água e 

índice de vazios quando comparados com os concretos convencionais. Essa característica ocorre em 

função do aumento da relação água/cimento, redução da massa específica, permeabilidade e 

composição dos agregados reciclados (EVANGELISTA & BRITO, 2010). 

Xiao et al., (2011) analisam a viabilidade da utilização de tijolo moído como agregados 

miúdo e graúdo na produção de blocos de alvenaria de concreto. A partir dos resultados dos testes 

experimentais, observaram que a incorporação dos agregados de tijolos teve uma influência 

significativa sobre as propriedades dos blocos. O uso de agregado reciclado aumentou a absorção de 

água das amostras de bloco. Os resultados sugerem que a quantidade de tijolo moído para ser utilizado 

em blocos de alvenaria de concreto deve ser menor do que 25 % para agregado graúdo e entre 50% e 

75% para os agregados miúdos. 

A norma NBR 15116, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004) classifica os 

agregados em dois tipos: agregado reciclado de concreto (ARC) e agregado reciclado misto (ARM), 



 

 

essa classificação na prática, é simples: basta na usina controlar-se visualmente os RCD que chegam e 

armazenar separadamente aqueles predominantemente originados de concreto daqueles com presença 

de materiais cerâmicos. A dificuldade para aplicação está no controle da variabilidade (Quadro 1) das 

características físicas ou na presença de impurezas e contaminantes dos agregados reciclados 

(MIRANDA et al., 2009). 

 

Quadro 1 – Variabilidade dos agregados encontrado por pesquisadores. 

 Parâmetro Local Intervalo Amplitude 
Limite pela NBR 

15116 

Agregado 

graúdo 

Teor de cerâmica 

vermelha (%) 

Ribeirão Preto 

(ZORDAN, 

1997) 

14,6-25,9 11,3 ARM (>10%) 

Santo André 

(ÂNGULO, 

2000) 

0,10-13,0 12,9 ARC² (<10%) 

Vinhedo 

(ALTHEMAN, 

2002) 

0,79-6,90 6,11 ARC (<10%) 

Contaminantes (%) 

Ribeirão Preto 

(ZORDAN, 

1997) 

0,20-0,80 0,60 ARM (<2%) 

Santo André 

(ÂNGULO, 

2000) 

0,94-3,17 2,23 ARC (<2%) 

Vinhedo 

(ALTHEMAN, 

2002) 

0,03-1,22 1,19 ARC (<2%) 

Teor de finos (%) 

Ribeirão Preto 

(ZORDAN, 

1997) 

2,50-4,40 1,9 ARM (>10%) 

Santo André 

(ÂNGULO, 

2000) 

0,00-7,36 7,36 ARC (<10%) 

Absorção de água 

(%) 

Ângulo (2000) 3,92-11,28 7,36 ARC (<7%) 

Sanchez (2004) 5,00-11,50 6,5 ARC (<7%) 

Agregado 

miúdo 

Teor de finos (%) 

Socorro 

(MIRANDA, 

2005) 

13,00-30,00 17 ARM (<20%) 

Absorção de água 

(%) 

Santo  André 

(ÂNGULO et al., 

2001) 

7,00-15,56 _ ARC (<12%) 

Fonte: Miranda et al., (2009)  

 

Olorunsogo e Padayachee (2002) estudaram propriedades relacionadas com a 

durabilidade do concreto como a condutividade de íons cloreto, permeabilidade ao oxigênio e 

sortividade à água, contendo percentuais de 0%, 50% e 100% de substituição de agregados naturais 

por reciclados. Os concretos obtidos com agregados reciclados, ao serem avaliados quanto à 

durabilidade, apresentavam algumas propriedades melhoradas, como, por exemplo, diminuição da 

condutividade de íons cloreto em determinados níveis de substituição. 

Segundo estudos desenvolvidos por Vieira e Molin (2004), concretos com adição de 

resíduos não afetam a resistência à compressão, durabilidade e não provocam a corrosão das 

armaduras. Inclusive em alguns casos essas propriedades são melhoradas. Os resultados da pesquisa 



 

 

realizada pelos autores mostram que a substituição é viável até um determinado percentual, pois 

misturas com 100% de substituição de ambos os agregados ou com apenas substituição total do 

agregado graúdo reciclado podem prejudicar o desempenho do concreto em função da diminuição da 

resistência aos ataques de agentes agressivos.  

Os mesmos autores relatam que é possível haver uma economia na produção de 

concretos, em função da economia obtida com os custos dos agregados reciclados em comparação aos 

agregados naturais. Ao substituir agregado natural pelo reciclado pode-se ter uma economia até 74% 

no valor em relação ao agregado natural, viabilizando economicamente o uso de concretos com 

materiais reciclados. 

Chen et al., (2003), entre outros, avaliaram a viabilidade técnica da utilização desses 

materiais em relação a suas propriedades mecânicas e concluíram que agregados reciclados podem ser 

utilizados em concretos. Gómez-Soberon (2002) salienta que, apesar da grande porosidade dos 

agregados reciclados, a sua utilização em concretos é possível. 

 

3. SÍNTESE 

 

No Quadro 2 é apresentado uma síntese realizada a partir da revisão e análise conceitual 

de argamassas e concretos produzidos com adição de resíduos reciclados provenientes de corte de 

mármores e granitos (RCMG) e resíduos de construção e demolição RCD. 

 

Quadro 2 – Síntese das finalidades e características. 

Produto  Porcentagem de Agregado Adicionado Características Alteradas 

Argamassas 

(Moura, Gonçalves 

e Leite) 

10% de resíduos de mármore e granito 

em substituição da areia. 

Elevada resistência à compressão 

em todas as idades de ensaio. 

Argamassas 

(Matta, Apolinário 

e Santos) 

5% a 15% em substituição à massa de 

cimento. 

Uniformização da consistência e 

aumento da resistência à tração e 

compressão. 

Argamassas 

(Santos et al.) 
Não informado. 

Aumento na resistência à 

compressão e flexão. 

Concretos 

(Rodrigues e 

Fucale) 

50% em substituição do agregado 

miúdo (areia) de resíduos de RCD. 

Aumento na resistência à 

compressão e absorção de água. 

Concretos 

(Evangelista e 

Brito) 

Não informado. 
Maior absorção de água e índice de 

vazios. 

Concretos 

(Xião et al.) 

25 % de substituição do agregado 

graúdo e 50% a 75% para agregados 

graúdos. 

Aumento da absorção de água. 

Concretos 

(Olorunsogo e 

Padayachee) 

50% e 100% de substituição de 

agregados naturais por reciclados. 

Diminuição da condutividade de 

íons cloreto. 

Fonte: Elaboração dos autores (2014). 

 

Na produção de argamassas e concretos é possível utilizar porcentagem variando de 0% a 

100% de resíduos em relação à substituição do agregado natural miúdo ou graúdo. Algumas das 



 

 

características alteradas em argamassas e concretos foram aumento da absorção de água, diminuição 

da condutividade de íons cloreto e aumento da resistência à compressão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo apresentou os resultados de uma pesquisa que teve a finalidade de estudar o 

aproveitamento de resíduos industriais na construção civil. Em particular foram estudados os resíduos 

de mármores e granitos na produção de argamassas e a utilização de RCD em concretos.  

A análise revelou que o volume de resíduos da fabricação de mármores e granitos, bem 

como o volume de RCD são consideráveis, trazendo muitos problemas ao meio ambiente quando não 

tiverem um destino tecnicamente correto. Foi proposto um quadro que inter-relaciona os 

pesquisadores com o produto final e suas características. 

A síntese evidenciou que a utilização de produtos alternativos na confecção de 

argamassas e concretos é viável tecnicamente. Apresentando em muitos casos, melhorias nas 

propriedades finais.  
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