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Resumo

O objetivo do trabalho foi investigar a possibilidade de uso de 
resíduos de serragem de mármores como corretivo de acidez de solo. Os 
resíduos elevaram as concentrações de Ca e Mg e o pH do solo, eliminando 
a toxicidade de Al. Comprovou-se, portanto, que os resíduos possuem a 
reatividade adequada para serem utilizados como corretivo de acidez de 
solos.
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Introdução

Durante o processo de beneficiamento de rochas ornamentais, 
os blocos de rocha extraídos da pedreira são serrados em chapas, que 
posteriormente são polidos e cortados para a fabricação de ladrilhos e outros 
produtos. A serragem de blocos é feita em dois tipos de teares: um deles 
usa lâminas de aço e o outro usa lâminas ou fios diamantados (Calmon e 
Silva, 2006). O processo que usa lâminas de aço, também conhecido como 
sistema convencional, ainda é o mais utilizado no Brasil (Almeida, 2002). 
Neste processo, os teares são dotados de lâminas com movimento pendular 
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por onde circula uma polpa de serragem, também conhecida como “lama 
abrasiva”, composta por granalha de aço (grãos milimétricos facetados), 
cal e água. Após o desgaste, a lama é descartada, compondo um resíduo 
constituído por pó de rocha, cal e finos metálicos provenientes do desgaste 
das lâminas e da granalha (Braga et al., 2010). No sistema de serragem com 
lâminas diamantadas não é necessário o uso de granalha e cal, utilizando 
apenas água no processo; assim, o resíduo gerado é composto basicamente 
por pó de rocha e água. 

Trabalhos realizados relatam a possibilidade de utilização de pó de 
rocha no enriquecimento mineral e correção de acidez de solos, processo 
conhecido como rochagem (Fyfe et al., 2006; Theodoro e Leonardos, 2006). 
A rochagem tem mostrado efeitos positivos sobre a qualidade química 
de solos degradados (Silva et al., 2008) e representam uma alternativa 
de baixo custo e ambientalmente segura para agricultores dos países em 
desenvolvimento (Straaten, 2006). É importante destacar que a demanda por 
corretivos agrícolas no sul do estado do Espírito Santo é grande, colocando a 
calagem como uma boa alternativa para utilização dos resíduos de serragem 
de mármores. 

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi investigar a possibilidade de utilização 
de resíduos de serragem de mármores da região de Cachoeiro de Itapemirim 
(ES) como corretivo de acidez de solo. Para isso, definiu-se, como objetivos 
específicos, a realização de um experimento de correção de pH de um solo 
ácido utilizando-se calcário comercial (CC), resíduo de mármore serrado 
em tear convencional com lâminas de aço (LA) e outro serrado em tear 
diamantado (LD).

Metodologia

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial de 3 x 4 + 1 (testemunha) com 4 repetições, totalizando 52 
unidades experimentais. O cálculo da dosagem para correção de acidez foi 
feito com base no PRNT dos materiais utilizados como corretivo e nos dados 
da análise do solo (CFSEMG, 1999) (Tabela 1). Os ensaios de peneiramento 
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e medição dos teores de Ca e Mg para determinação do Poder Relativo de 
Neutralização Total (PRNT) foram feitos de acordo com a metodologia 
oficial (Brasil, 1983). Os valores obtidos para o PRNT dos resíduos LA e 
LD mostram que eles possuem granulação de calcário “filler”, mais fina 
que 0,3 mm (peneira ABNT50), com reatividade igual ou superior a 100%, 
ultrapassando o valor obtido para o CC. 

Tabela 1.  Caracterização dos resíduos e do calcário comercial usados no 
experimento como corretivo de acidez de solo (LD = resíduo 
do tear de lâmina diamantada, LA = resíduo do tear de lâmina 
de aço, CC = calcário comercial)

Material testado PRNT 
(%)

PN
(%)

CaO
 (%)

MgO
 (%)

Peneira ABNT
2,0 

(mm)
0,84 
(mm) 0,3 (mm)

LD 102,72 103,05 34,34 16,77 100% 99,91% 99,29%
LA 99,55 99,85 35,01 14,99 100% 99,97% 99,28%
CC 86,11 92,00 32,00 14,00 100% 89% 85%

A necessidade de calcário foi calculada em 1.490 kg por hectare e, 
a partir desse valor, foram definidas doses de 75, 100, 150 e 300% da dose 
recomendada (Tabela 2), além da testemunha, sem dosagem de corretivo. 

Tabela 2.  Doses de resíduos (LD e LA) e de calcário comercial (CC) com 
base no PRNT e nas características do solo e os tratamentos 
do experimento (QC=quantidade de calcário)

PRNT QC 
(t ha-1)

Doses (t ha-1)
75% 100% 150% 300%

LD 102,72 1,45 1,09 1,45 2,17 4,34
LA 99,55 1,49 1,12 1,45 2,24 4,48
CC 86,11 1,73 1,29 1,73 2,59 5,18

O solo usado (Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico) é 
representativo da natureza ácida e topografia acidentada da região sul do 
estado do Espírito Santo. A coleta de solo foi feita com utensílio de aço à 
profundidade de 20 cm em um percurso “zig-zag”; o material foi seco ao 
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ar, peneirado em malha de 2 mm e armazenado em sacos plásticos. Após 
o quarteamento, foram recolhidas amostras para caracterização química 
(Tabela 3).

Tabela 3.  Atributos químicos do solo determinados antes da realização 
do experimento

As análises do solo seguiram a metodologia da EMBRAPA (1997). Os 
materiais testados como corretivo foram pesados e incorporados a amostras 
de 2 dm³ de solo. As amostras foram armazenadas em sacos de polietileno 
e umectadas com água destilada a 70% da capacidade de campo. Após 30 
dias de incubação, as amostras de solo foram analisadas novamente. A 
análise estatística dos dados foi feita com o programa SAEG 9.1 (SAEG, 
2007). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F. Os 
efeitos dos tratamentos estudados foram: tipo de material utilizado como 
corretivo, doses aplicadas e as interações entre ambos. Foram realizadas 
análises de regressão para os dados quantitativos e o Teste de Tukey a 5% 
de probabilidade foi aplicado nos dados qualitativos. Os dados quantitativos 
que não tiveram ajuste pela análise de regressão também foram analisados 
pelo Teste de Tukey.

Resultados e reflexão

Os atributos químicos do solo pH, Mg, Al, H + Al, m, V e CTC 
responderam significativamente à aplicação do corretivo evidenciando 
interação pela análise de variância; a SB apresentou significância 
isoladamente em relação aos materiais testados como corretivo e às doses 
aplicadas e o Ca evidenciou significância apenas para a dose. 

Influência dos materiais testados como corretivo

Na dosagem de 100%, recomendada pelo método adotado nesse 
trabalho, todas as fontes de corretivo utilizadas (LA, LD e CC) foram 
suficientes para neutralizar a acidez trocável (Al) e corrigir o pH para a faixa 
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mínima ideal para o desenvolvimento da maioria das culturas agrícolas, 
que varia de 5,5 a 6,5, conforme constatado na literatura nacional e estando 
de acordo com resultados encontrados por Della Flora et al. (2007). No 
entanto, o fornecimento de Ca e Mg e a elevação da saturação de bases (V) 
só ocorreu de forma satisfatória na dosagem de 300%, ou seja, três vezes 
acima da dosagem recomendada (Tabela 4). 

Tabela 4. Médias dos parâmetros do solo tratado com resíduo e 
calcário comercial (CC). Letras iguais na coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 5%)

Isso se deve ao fato de o método de recomendação de calagem 
utilizado ser suficiente para neutralização do Al tóxico às plantas e para 
elevar os teores de Ca e Mg até valores próximos de 2,0 cmolc dm-3, e não 
mais. A acidez potencial (H+Al) foi gradativamente reduzida com o aumento 
da dosagem de corretivo para todas as fontes utilizadas, havendo diferença 
significativa entre as fontes somente na dosagem de 300%, onde o resíduo 
LD apresentou a maior redução, provavelmente pelo seu maior PRNT e 
elevados teores de CaO e MgO, quando comparado ao CC e LA. Outro 
ponto relevante dessa informação é a acidez não trocável, correspondente 
ao íon hidrogênio em ligação covalente com as frações orgânicas e minerais 
do solo, cujo valor é obtido pela subtração do Al e do H+Al. 
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De acordo com Camargo et al. (1997), a elevação de um ponto na 
escala de pH é capaz de elevar a CTC em até 50%. Porém, tal fato não foi 
observado neste experimento, visto que houve aumento do pH mas a CTC 
não variou muito. Pelo contrário, o uso do CC diminuiu a CTC na dose de 
150% e, na dose de 300% houve diminuição da CTC com o uso do LD. 

Influência das doses aplicadas

O efeito de todos os materiais testados com relação à dose aplicada 
é semelhante: causa aumento linear para o pH, Mg e V e decréscimo linear 
para H+Al (Figura 1). 

Com relação ao pH, o ajuste obtido para o resíduo LD evidenciou 
maior velocidade de reação. Nos teores de Mg, a menor elevação ocorreu 
com o uso do CC, seguido pelo resíduo LA e tendo como o mais eficaz o 
LD. Todos os materiais testados agiram de forma semelhante no aumento da 
saturação de bases, mas neste caso também o LD mostrou maior reatividade. 
O parâmetro H+Al diminuiu de forma semelhante em função das doses, 
destacando-se também o LD como o mais eficaz. Estes resultados são 
concordantes com os dados de caracterização das fontes de corretivo (Tabela 
1), que evidenciam o resíduo LD como o mais reativo, com maior PRNT e 
maior concentração de Mg. Para o Ca e SB não há diferença para as fontes 
de corretivos utilizadas.

Não houve modelo estatístico que ajustasse os resultados obtidos 
para o Al, m e CTC de forma satisfatória, sendo assim, optou-se por aplicar 
o teste de Tukey para estudar o efeito das doses de cada material (Tabela 
5). A aplicação do CC reduziu o teor e a saturação de Al a zero na menor 
dose aplicada e os resíduos necessitaram de doses maiores. O resíduo LD 
provocou a neutralização do Al na dose recomendada para calagem. Houve 
redução dos valores de CTC em função da dose do resíduo LD; as amostras 
tratadas com LA e CC não apresentaram diferenças significativas, mas houve 
redução entre a testemunha e os tratamentos. 
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Figura 1. Variação pH, Mg, V e H+Al em função da dose (**Significativo 
a 1% de probabilidade pelo teste t de Student). 
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Tabela 5. Valores médios dos parâmetros analisados no solo tratado 
com resíduo do tear com lâmina de aço (LA), resíduo do tear 
diamantado (LD) e calcário comercial (CC). Letras iguais na 
coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (p<5%) (*Testemunha)

Doses
CTC (cmolcdm-3)

LA LD CC

0%* 4,74 A 4,74 A 4,74 A

75% 4,54 B 4,72 A 4,36 B

100% 4,44 B 4,39 B 4,38 B

150% 4,46 B 4,32 B 3,96 C

300% 4,56 B 3,91 C 4,25 B

Doses
Al (cmolcdm-3)

LA LD CC

0%* 0,6 A 0,6 A 0,6 A

75% 0,1 B 0,1 B 0,0 B

100% 0,1 BC 0,0 C 0,0 B

150% 0,0 CD 0,0 C 0,0 B

300% 0,0 D 0,0 C 0,0 B

Doses
m (%)

LA LD CC

0%* 52,5 A 52,5 A 52,5 A

75% 8,2 B 9,7 B 0,0 B

100% 3,5 C 0,9 C 0,0 B

150% 0,6 CD 0,0 C 0,0 B

300% 0,0 D 0,0 C 0,0 B
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Conclusões e recomendações

Os resíduos de mármore serrado com lâmina diamantada (LD) e com 
lâmina de aço (LA) podem ser classificados como dolomíticos, apresentando 
características de calcário “filler” por ter granulação mais fina do que 0,30 
mm e reatividade igual ou superior a 100%.

Tanto a aplicação dos resíduos e quanto do calcário comercial elevaram 
as concentrações de Ca e Mg e o pH do solo, eliminando a toxicidade de Al. 
Portanto, todos os materiais testados possuem a reatividade adequada para 
serem utilizados como corretivo de acidez de solos.

O resíduo LA forneceu os maiores valores de SB ao solo e o CC, 
os menores valores. O aproveitamento dos resíduos LA e LD mostra-se 
potencialmente eficaz para prática de calagem do solo, observando as 
condições adotadas nesta pesquisa.
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