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Introdução: A indústria da construção civil é responsável por grande quantidade dos
resíduos gerados de recursos naturais. O descarte incorreto destes resíduos tem
impacto negativo para o meio ambiente e também na economia das empresas, em vista
que o descarte irregular gera custos para o empreendedor. Esta questão tem estimulado
pesquisas para o reaproveitamento dos resíduos gerados pelo processo de
beneficiamento de rochas ornamentais, uma vez que o setor da construção civil
procura meios para se adequar às necessidades de um mundo mais sustentável. Esta
pesquisa apresenta uma proposta de utilização desses resíduos como elemento
alternativo na confecção de argamassa. Objetivo: A pesquisa tem o objetivo de buscar
processos que irão destinar os resíduos da construção civil de maneira correta,
avaliando o comportamento dos resíduos de mármore como componente alternativo ao
agregado miúdo na produção de argamassa. Metodologia: O estudo realizado neste
trabalho pode ser classificado como revisão bibliográfica. Isto porque o estudo
levantado permite entendimento melhor dos processos em questão. 
A metodologia do trabalho foi dada a partir do estudo de artigos, teses, dissertações de
mesmo tema, a fim de se obter a melhor forma e resultados das práticas para o tema
proposto. As palavras chaves utilizadas foram argamassa, reciclagem e resíduo, por se
tratar de um estudo de reaproveitamento de materiais que são descartados
inadequadamente. Resultados: Com base nas pesquisas sobre o tema, foi possível
avaliar diversos artigos e trabalhos acadêmicos com resultados e discussões diferentes.
Foi observado que existem pesquisas variadas de utilização do mesmo recurso em
diferentes segmentos da construção civil. Para a efetivação dessa utilização, é
necessário que sigam corretamente as normas e especificações referentes a cada
método utilizado.
A necessidade dessa pesquisa foi diminuir os impactos ambientais gerados pelos
resíduos provenientes da britagem de rochas ornamentais, o que se torna um trabalho
efetivo, pois a utilização desses resíduos, comprovadamente, minimiza a retirada de
outros recursos naturais do meio ambiente e também minimiza o descarte dos próprios
resíduos no meio ambiente. Quando não for possível a reutilização, requer um estudo
de formas adequadas do descarte dos resíduos. Conclusão: Verificou-se que a adição
de resíduos minerais como agregado na produção de argamassa teve resultado
satisfatório, podendo ser utilizada como argamassa de assentamento e obteve também
uma redução considerável do cimento utilizado na argamassa, trazendo mais economia
e também uma ideia de sustentabilidade ao campo da construção civil.
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