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Introdução: Na região do Vale do Aço existem empresas que fabricam caixas d’água,
piscinas e reservatórios para produtos químicos com plástico reforçado com fibra de
vidro (PRFV). O Problema da fabricação destes produtos está nas toneladas de
resíduos gerados.
O concreto auto-adensável tem sido uma alternativa satisfatória em concretos por toda
a parte, devido sua capacidade de vencer formas densamente armadas sem a
necessidade de vibração. Por meio de pesquisas, o trabalho propõe demonstrar a
viabilidade que o resíduo PRFV poderia oferecer a este concreto, na substituição em
parte da proporção de seu agregado miúdo.
 Objetivo: Apresentar um estudo bibliográfico para a demonstrar que poderia ser viável
a adição de resíduo de PRFV na substituição, em parte do agregado miúdo, no
concreto auto-adensável. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em
diversos meios como livros, artigos e revistas para verificar a qualidade oferecida pelo
resíduo PRFV ao concreto auto-adensável. O estudo foi realizado para observar a
aceitação da adição deste resíduo no concreto. Parte deste material é orgânico e suas
propriedades químicas tendem a prejudicar a cura e durabilidade de concretos. 
Resultados: Observa-se que a adição de resíduos industriais para fabricação de
materiais de construção civil tem crescido nos últimos tempos e em grande parte,
devido a grandes resultados favoráveis em suas propriedades. Estudos indicamam que
ao adicionar resíduos no concreto auto-adensável este apenas diminuirá os impactos
causados no meio ambiente, porém, por meio do estudo pode-se observar que a adição
de resíduo em concreto não são utilizados apenas para a preservação do meio
ambiente, mas também, com intuito de colaborar na qualidade deste concreto e em seu
comportamento reológico, que está relacionado a sua impermeabilidade, plasticidade e
resistência.
 Conclusão: No trabalho, observou-se que a adição de resíduos no concreto
auto-adensável pode prejudicar ou melhorar a qualidade de suas propriedades. Tendo
em vista a busca de melhoria por meio da utilização do resíduo PRFV no concreto, esta
poderia tornar-se uma prática viável.
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