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Introdução: As indústrias produzem grande quantidade de resíduos, que podem ser
reaproveitados na construção civil, e também na manufatura de concreto
auto-adensável. Neste caso, trabalhando com resíduos do beneficiamento de granito
que apresentam em sua faixa granulométrica características próximas das
matérias-primas convencionais no CAA. Este, foi desenvolvido no Japão na década de
80, vem sendo utilizado na construção civil apresentando qualidades e vantagens
quando comparado ao concreto convencional. Como benefícios temos: redução do
custo por m³, eliminação de ruídos devido a ausência do vibrador, bombeamento em
grandes velocidades, tempo de obra reduzido, melhor acabamento em concreto
aparente, entre outras. Objetivo: Apresentar um estudo referente à utilização de
resíduos industriais provenientes de pós beneficiamento de granito, de forma que se
aplique na manufatura do CAA para que haja a substituição dos constituintes finos.
Com intuito de utilizar um resíduo antes não aproveitado e amenizar a poluição
ambiental. Metodologia: Para os estudos deste trabalho, foi feito uma busca de
informações em artigos, teses e livros com objetivo de fazer um levantamento sobre os
resíduos industriais provenientes do beneficiamento do granito e suas características
físicas e químicas através dos métodos de utilização e resultados já existentes.
Resultados: Realizados os ensaios, análises e comparações dos desempenhos
apresentados pelo CAA, foram utilizadas metodologias diferentes entre o concreto
auto-adensável e os de referência. Para os concretos convencionais foi realizado o
ensaio de abatimento de tronco de cone, para medição da trabalhabilidade. Esta
apresentada pelos concretos de referência enquadrou-se dentro dos limites para um
concreto de consistência fluida. Para o concreto com inibidor de corrosão houve uma
pequena redução do abatimento. No CAA-RCMG o Cone de Abrams foi utilizado para
a execução do ensaio de espalhamento do concreto “Slump Flow Test”, e este atendeu
às especificações para o ensaio. No teste de bloqueio adaptado, o qual consiste avaliar
se o material é capaz de fluir passando pelas aberturas entre as armaduras sem a
ocorrência de bloqueio, o que causaria impedimento do fluxo. Para esse ensaio o
CAA-RCMG apresentou um comportamento satisfatório. Os ensaios de resistência à
compressão mostraram uma maior resistência, em relação aos concretos convencionais
de mesmo fator a/c e mesmo consumo de cimento. Isso mostra que a utilização da
adição proporcionou melhor preenchimento dos vazios da estrutura do concreto
endurecido, favorecido pela manutenção da quantidade de água da mistura, devida a
utilização de aditivo superplastificante.  Conclusão: : O reaproveitamento do pó do
beneficiamento do granito, inicia uma melhoria na questão do impacto ambiental em
relação ao descarte inapropriado contaminando consequentemente o solo. Desta forma,
a utilização do resíduo se torna importante na questão meio ambiente e também na
utilização de novos materiais na construção civil. 
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