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Introdução: Atualmente, resíduos de diversas classes vem sendo descartados pelas
indústrias, causando prejuízos ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos. O
presente trabalho busca uma diminuição desses impactos ambientais através do
reaproveitamento dos resíduos de lama de cal no Concreto Auto Adensável (CAA). As
propriedades da lama de cal poderão, inclusive, melhorar as propriedades específicas
do CAA, concreto que vem ganhando destaque no mercado devido a sua maior
resistência, trabalhabilidade e economia.  Objetivo: Avaliar a viabilidade da utilização
do resíduo de lama de cal ligado ao Concreto Auto Adensável, buscando como
resultado a conservação ou melhoria das propriedades específicas do CAA,
permitindo, em caso de respostas positivas, a redução dos danos ambientais.
Metodologia: Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizadas teses e artigos
cujo tema se relaciona com o resíduo de lama de cal e o Concreto Auto Adensável. Por
meio dos materiais estudados foi possível obter informações prévias sobre o assunto,
permitindo uma maior exatidão e diligência quanto aos dados e citações presentes no
trabalho. 
 Resultados: Conforme pesquisas realizadas anteriormente, a utilização da lama de cal
como adição em argamassa melhorou a resistência mecânica, a impermeabilização, o
isolamento térmico e a sustentação da construção em que foi utilizada. A substituição
de 50% de cimento por lama de cal no concreto do tipo Tecleve, porém, obteve
resultados inferiores aos convencionais quanto a resistência. Por estes motivos não se
recomenda a utilização deste resíduo no posto do cimento, sendo mais adequado como
uma adição a argamassa.  Conclusão: Durante a pesquisa pode-se confirmar a
possibilidade de reaproveitamento do resíduo de lama de cal, uma vez que a
incorporação deste resíduo em argamassa para construção civil demonstrou viabilidade
econômica, ambiental e técnica. Sua utilização ligada ao Concreto Auto Adensável
nunca foi abordada, mas se usado como adição ao material.

Palavras-chave: Lama de cal. Concreto auto adensável. Meio ambiente . 

Agências de fomento: FAPEMIG

14ª Semana de Iniciação Científica e 5ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


