
CONCRETO COM SUBSTITUIÇÃO DE AGREGADO MIÚDO POR
RESÍDUO DO CORTE DO MÁRMORE E GRANITO

Romário Silva SOUZA (Unileste); Deywson Luiz da Silva PERREIRA (Unileste); Thales Antonio

Camilo da Silva OLIVEIRA (Unileste)

Introdução: A construção civil tem cada dia mais aumentado a geração de resíduos e a
agressão ao meio ambiente, isso tem sido grande empecilho para o desenvolvimento
do ramo. Dessa forma a engenharia desenvolveu uma grande preocupação ambiental,
passando a usar novas técnicas de construção. Entre as medidas cabíveis para o
reaproveitamento de resíduos sólidos derivados do corte do mármore e do granito
(RMG) está a utilização como agregado miúdo no concreto. 

 Objetivo: Através de análises comparativas e de ensaios mecânicos, utilizando os
teores de 15%, 25% e 50% em substituição do agregado convencional, será analisada a
viabilidade da utilização do RMG, o que diminuiria os danos ambientais causados na
extração do agregado miúdo tradicional (areia).   Metodologia: O RMG será coletado
na empresa Jova Marmoraria em forma de lama. Após secagem e determinação da
granulometria, sera substituído em parcelas pela areia de acordo com o traço calculado.
O preparo e controle do concreto será executado de acordo com a NBR
12655.Determinaremos a consistência pelo abatimento do tronco do cone de acordo
com a NBR NM 67.Será feita amostragem do concreto fresco de acordo com a NBR
NM 33.
Será realizado ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos de acordo com a
NBR 5739.
 Resultados: Por meio do ensaio de resistência a compressão de corpo de prova
cilíndrico, regulamentado pela NBR 5739 foi verificada a viabilidade da utilização do
RMG, que apresentou resultado satisfatório para a idade de 28 dias, sendo de 25 MPa,
indicativo para aplicação em vigas e pilares segundo a NBR 12655. Conclusão: Os
valores obtidos são positivos, mas vale a pena ressaltar que é um material que ainda
necessita ser pesquisado a fundo, devido a bons resultados encontrados. Ressaltando
que devido a finura do material e necessário também estudos de traços com adição de
aditivos plastificantes para melhorar futuros despenhos em campo.

Palavras-chave: Agregado alternativo. Resíduo de mármore e gran. Concreto
alternativo. 
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