
 

Introdução 

  O concreto sempre foi empregado como material 

de construção, mas sua utilização vem aumentando 

consideravelmente, devido ao desenvolvimento de 

novas tecnologias. Ele pode ser empregado tanto 

em ambientes de agressão moderada como em 

ambientes fortemente agressivos, devido a sua 

excelente resistência a água. É facilmente moldável 

em uma variedade de formas e dimensões e é mais 

barato e disponível no canteiro de obras do que 

outros materiais de construção (ALVES, 2000). As 

atividades relacionadas com a construção civil 

possuem enorme impacto ambiental. O setor é o 

maior consumidor individual de recursos naturais, 

estima-se que seja responsável por 15 a 50% do 

consumo dos recursos naturais extraídos (JOHN 

2003).  No Japão, em 1988, foi desenvolvido um 

concreto de alto desempenho com uma excelente 

deformabilidade no estado fresco e alta resistência à 

segregação. Este concreto, que possui a capacidade 

de se moldar nas fôrmas sem vibração ou 

compactação, passando coeso através das 

armaduras (ARAÚJO et al., 2003), foi denominado 

de concreto auto-adensável (CAA) (SU et al., 2001); 

(COPPOLA, 2000); (OKAMURA, 1997).  O termo 

concreto auto-adensável (CAA) identifica uma 

categoria de concreto que pode ser moldado em 

fôrmas preenchendo cada espaço vazio através 

exclusivamente de seu peso próprio, não 

necessitando de qualquer tecnologia de 

compactação ou vibração externa (TUTIKIAN, 

2008).  As especificações da EFNARC (2002) dizem 

que para um concreto ser considerado auto-

adensável, deve apresentar três propriedades 

fundamentais: fluidez, coesão ou habilidade 

passante e resistência à segregação. 

 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL 

CONTENDO RESIDUOS DE PÓ DE GRANITO 

Conclusões 

As principais vantagens encontradas para a 

utilização do pó de mármore e granito na 

fabricação de CAA se deve ao fato de: destinar de 

forma ambientalmente correta os resíduos 

acumulados nos decantadores das marmorarias, 

alternativa como resíduos reciclado, redução da 

poluição, redução do consumo de matéria-prima 

não renovável, além da criação de oportunidades 

de trabalho, valorização socialmente da mão de 

obra, e geração de maior comprometimento da 

sociedade e inserção social. Para o ensaio de 

resistência à compressão simples nos corpos de 

prova moldados durante a pesquisa, conclui-se que 

para porcentagens crescentes de substituição (até 

30%), os valores obtidos se encontram muito 

próximos ao obtidos no traço de referência. 
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Metodologia 

A presente pesquisa iniciou com uma vasta revisão 

bibliográfica do tema proposto. Em seguida foram 

coletados os materiais em empresas 

especializadas para ser realizada a parte 

experimental da pesquisa, tais como: agregado 

miúdo, cimento Portland e pó de mármore e 

granito. Foram realizados os seguintes ensaios no 

material: determinação da massa unitária, 

conforme NBR NM 45:2006, determinação da 

composição granulométrica de acordo com a NBR 

NM 248:2003. Foram estudados cinco traços de 

concreto: 1:3,11:2,83:0,80:0,008 (Referência), 

1:2,80:2,83:0,31:0,80:0,008 (10% de substituição), 

1:2,65:2,83:0,47:0,80:0,008 (15% de substituição), 

1:2,49:2,83:0,62:0,80:0,008 (20% de substituição) 

e 1:2,18:2,83:0,94:0,01 (30% de substituição). 

Resultados e Discussão: 

Os ensaios realizados foram: compressão, V – 

Funnel Test, L- Box e Slump flow Test. Os 

resultados estão apresentados nas figuras 2, 3, 4 e 

tabela 1. 

Figura 1 – http://teclatec.blogspot.com.br/2011/06/ 

materiais-concreto.html. 

Figura 2 – Ensaio de resistência à compressão simples (MPa). 

Figura 3 – Ensaio de resistência à compressão simples (MPa). 

Figura 4 – Ensaio L-Box. 

TRAÇOS Slump Flow Test (mm) 

Referência 660x650 

10% de substituição (0,80% de 

superplastificante) 

760x720 

15% de substituição (0,80% de 

superplastificante) 

600x600 

20% de substituição (0,80% de 

superplastificante) 

600x600 

30% de substituição (1% de 

superplastificante) 

670x650 

Tabela 1: Resultados dos ensaios Slump Flow Test (mm). 
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