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RESUMO

A indústria da Construção Civil contribui muito para o desenvolvimento da economia do país, todavia é responsável pelo enorme impacto 
ambiental, consumindo recursos naturais como também gerando uma grande quantidade de resíduos sólidos. Por isso, o projeto tem como 
função avaliar as propriedades físicas e tecnológicas da incorporação do resíduo de filler de basalto na formulação e produção de pisos 
intertravados para uso na construção civil. Pretende-se utilizar o resíduo como aglomerante nas concentrações de 0%, 10%, 20%, 30% e 40% em 
relação à massa do concreto. Será realizado os ensaios de resistência à compressão nos corpos-de-prova para cada idade (3,7 e 28 dias) e 
também o Slump Test com o intuito de verificar a consistência do concreto, ensaios visuais, ensaios dimensionais, granulometria, massa 
específica, como também o ensaio de absorção de água. Nas matérias-primas serão aplicados os ensaios de massa específica, massa unitária, 
graus de umidade e no resíduo a ser utilizado no trabalho serão realizados os ensaios de solubilização e lixiviação. As análises citadas 
anteriormente estão sendo realizadas no Laboratório de Construção Civil da Faculdade Estácio de Sá, unidade Campo Grande-MS. A análise 
química dos materiais foi realizada por Difração de Raios X em parceria com a Votorantim Cimentos. A partir do contexto, serão avaliados os 
potenciais para a produção de blocos intertravados utilizando o resíduo gerado da unidade de extração de basalto da cidade de Campo Grande, 
estado de Mato Grosso do Sul. Os resultados dos ensaios de caracterização dos resíduos de filler de basalto por Difração de Raios X indicam que o 
resíduo proveniente da extração de basalto é rico em fundentes, tais como SiO2, CaO, MgO e Na2O, No momento, a etapa de incorporação de 
resíduos e o estudo da percentagem de adição de resíduo está sendo realizada para a produção dos blocos intertravados. Posteriormente, serão 
aplicados os ensaios tecnológicos no produto formulado e os ensaios de solubilização e lixiviação.

Exatas e Engenharias

Engenharia Civil
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


