
RESISTÊNCIA DO CONCRETO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DE
RESÍDUOS DO BENEFICIAMENTO DO MÁRMORE 

Alexandre Vinícius de Oliveira ALMEIDA (Unileste); Fabrício Carneiro CORREIA (Unileste); Jesiel

Estevam Da SILVA (Unileste); Italo Almeida ALVES (Unileste); Felipe Gustavo Ferreira

FERNANDES (Unileste)

Introdução: Com o decorrer dos anos, o homem tem investido em inovações, através
de estudos e pesquisas, com o intuito de solucionar os problemas que o rodeiam em
seu ambiente de trabalho, objetivando um maior conforto, qualidade de vida e respeito
à sustentabilidade. Dessa maneira, foram desenvolvidos produtos capazes de corrigir
as falhas originais existentes nas construções, amenizando problemas de grande
potencialidade que de alguma maneira poderiam contribuir com impactos e eventos
negativos. Nesse seleto grupo de materiais podemos evidenciar o concreto. 
 Objetivo: Definir o referencial conceitual que dará embasamento para o projeto, e
posteriormente, desenvolver amostras de concreto, analisar os corpos de prova e
verificar se as propriedades físicas condicionadas a ele pelos agregados provenientes
dos resíduos do beneficiamento do mármore e aditivo superplastificante poderá definir
a sua resistência.  Metodologia: A metodologia utilizada foi a exploratória, com leitura
de normas, livros, textos, artigos, teses e dissertações.  Resultados: A sociedade tem
estado cada vez mais competitiva e em busca de melhores e inovadoras soluções. O
mercado construtivo brasileiro agregado por profissionais competentes e desafiadores
tem dedicado para atingir essa meta.  Desde grandes a pequenas obras todas
necessitam da melhor performance de seus materiais. O concreto, segundo maior
produto consumido no mundo, também é um deles. Para tanto, procura-se estudar qual
metodologia adotar para se obter um concreto com excelente qualidade e suprema
desenvoltura. O estudo de dosagem, com a utilização de aditivos superplastificantes e
agregados alternativos provenientes do beneficiamento do mármore, abordou os
procedimentos necessários à obtenção da proporção ideal dos constituintes do
concreto, também conhecido por traço. A composição deste deverá apresentar um tipo
de cimento Portland, água, aglomerantes, agregados e aditivos. Apesar das
disparidades efetivas entre os métodos de dosagem apresentados, existem, no entanto,
regras fundamentais que devem, em todo e qualquer caso, serem observadas. Visando
à obtenção de uma mistura ideal e mais econômica, que atenda a alguns requisitos
como durabilidade, resistência mecânica, trabalhabilidade e custo-benefício, notou-se a
importância do conhecimento sobre as particularidades de cada constituinte e suas
funcionalidades.  Conclusão: Em virtude do impacto causado pelo descarte inadequado
de resíduos da construção civil, pode-se perceber que é eficaz a utilização do
beneficiamento de resíduos do mármore como agregado na execução de um traço de
concreto, como forma de sustentabilidade. 
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