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Introdução: O uso de rochas ornamentais se expandiu de forma considerável por todo o
Brasil, principalmente na construção civil. Apesar do aumento no consumo de rochas
significar um incremento na economia, temos em contrapartida o aumento dos resíduos
gerados pelo beneficiamento delas. Este é um problema que impacta diretamente o
meio ambiente, pois na maioria dos casos o descarte desse material é feito de forma
incorreta. 
Visando uma solução alternativa para este problema, a pesquisa busca reutilizar o
resíduo de marmoraria juntamente com diferentes tipos de cimentos Portland
encontrados no mercado, na produção de argamassas, para minimizar impactos
ambientais. Objetivo: Utilizar resíduos de rochas ornamentais na fabricação de
argamassas substituindo 100% a fração fina do agregado miúdo;
Produzir argamassas utilizando os cimentos Portland CP III e CP V-ARI;
Comparar as propriedades das argamassas de componente alternativo com a argamassa
padrão (ABNT NBR). Metodologia: Foi utilizado o resíduo oriundo do beneficiamento
de rochas ornamentais como elemento alternativo na confecção de argamassa. Em
seguida foi verificada a resistência à compressão dessas argamassas variando os tipos
de cimentos Portlan, o CP III e CP V-ARI. Os resíduos de mármores e granito, foram
adicionados substituindo 100% a fração fina do agregado miúdo, que posteriormente
foi submetido a testes de compressão axial simples, em diversas idades dos corpos de
prova, para avaliação da resistência. Resultados: Os resultados dos ensaios de
resistência à compressão dos corpos de prova foram comparados entre si. Foi utilizado
o cimento Portland CP III para confecção da argamassa padrão e para a argamassa com
adição de resíduo. O mesmo foi feito com o Cimento Portland CP V-ARI.
Os resultados obtidos nos ensaios da argamassa convencional e da argamassa
utilizando resíduo de marmoraria, apresentaram pouca diferença entre si. O CP III
normal aos três dias teve uma resistência a compressão de 2,55 MPa, já utilizando o
mesmo cimento, porém com adição de resíduo e ensaiado aos três dias, apresentou
3,40 MPa. No caso do CP V-ARI, a resistência inicial de 1 dia foi de 9,49 MPa para a
argamassa normal e 10,99 MPa para a argamassa com resíduo.
 Conclusão: Os resultados preliminares da argamassa produzida com resíduo de
marmoraria em substituição areia apresentou um leve aumento da resistência em
relação a argamassa convencional. Isto representa uma alternativa para diminuir o
descarte incorreto e para atribuir valor comercial ao resíduo quando utilizado como
agregado miúdo.
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