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1. RESUMO 

Atualmente, com o crescimento da população e consequente expansão do setor 

industrial, os problemas ambientais têm se tornado de extrema importância. Um 

destes problemas está relacionado à geração de resíduos sólidos urbanos e 

industriais, que gera impactos negativos no meio ambiente. O presente trabalho tem 

como proposta a reutilização de alguns resíduos como a escória, pó de mármore, 

bagaço de cana-de-açúcar e bagaço de malte. Tais resíduos foram inseridos em 

uma matriz polimérica para confecção de pré-moldados aplicados à construção civil. 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2016) no ano de 2016 foram gerados 214.405 

toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia no Brasil. Em termos de resíduos 

sólidos industriais, a IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) (2012) 

estimou uma geração de 97.655.438 de toneladas por ano no território brasileiro.  

Muitos destes resíduos atualmente não possuem destinação ou métodos de 

reciclagem adequados que sejam ambientalmente mais favoráveis. A proposta deste 

trabalho é promover o reaproveitamento de resíduos tais como: escória (rejeito de 

siderurgia); pó de mármore e de granito; bagaço de malte (rejeito de cervejarias); e 

bagaço de cana-de-açúcar (rejeito de indústrias sucroalcooleiras). A confecção dos 

pré-moldados pode contribuir para os aspectos ambiental, social e econômico. 

3. OBJETIVOS 

Obter novos produtos (pisos, telhas, painéis e outros pré-moldados) de baixo custo, 

aplicados à construção de casas populares, a partir da combinação de resíduos 

industriais e/ou urbanos (escória, pó de mármore, pó de granito, bagaço de malte e 

bagaço de cana-de-açúcar) e matrizes poliméricas. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho consiste na coleta dos resíduos e seu processamento, 

que de acordo com a sua especificidade, serão triturados em moinhos, cortados e/ou 

solubilizados em solventes apropriados. Posterior ao processamento serão 



confeccionados corpos de prova, segundo especificações, para testes que 

possibilitarão análises de suas propriedades. 

Tais propriedades serão: densidade; absorção de água; resistência a flexão, 

compressão e tração; resistência ao gelo e desgelo; resistência a mudança de 

temperatura; condutividade térmica; dilatação térmica; calor específico; reação ao 

fogo; e fator de resistência a difusão do vapor de água. A partir de então, serão 

fabricados os pré-moldados propriamente ditos, de acordo com as propriedades 

obtidas em cada material. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como desenvolvimento preliminar, foi coletada a escória e o pó de mármore para 

confecção dos corpos de prova e posterior avaliação de suas propriedades. A 

escória de alto forno foi moída em um moinho de bolas (Modelo Up Control) para 

sua cominuição a uma granulometria menor que 75 µm. No caso do pó de mármore, 

bastou apenas um peneiramento para obtenção do tamanho desejado (< 75 µm). 

Após o processamento dos materiais, os mesmos foram direcionados à confecção 

dos corpos de prova, atendendo as dimensões relatadas nas normas que 

especificam os procedimentos para a determinação de resistência à tração e à 

flexão, norma D638 (ASTM, 2003), no equipamento Microcomputer Controlled 

Eletronic Universal Testing Machine, modelo WDW-100E. A Figura 01 apresenta os 

corpos de prova elaborados com a resina epóxi. Foram fabricados também os 

brancos (corpo de prova fabricado somente com resina) para efeito de comparação. 

Figura 1: a) Corpos de Prova Escória de Alto Forno – Epóxi; b) Corpos de Prova Mármore-

Epóxi. 

 

Fonte: Figura do autor. 

A força máxima de tração e de flexão é apresentada nas Tabelas 01 e 02. 

 



Tabela 01: Médias da força máxima e alongamento (flexão) para a escória e o mármore. 

 Escória Mármore 

Composição Força 

Máxima 

(KN) 

Alongamento (mm) Força 

Máxima 

(KN) 

Alongamento (mm) 

5% 0,1700 8,1369 0,2400 16,0952 

10% 0,1867 6,6508 0,2067 6,3958 

15% 0,1400 4,9383 0,2067 4,9445 

Branco 0,2867 23,9046 - - 

Fonte: Tabela do autor. 

Tabela 02: Médias da força máxima e alongamento (tração) para a escória e o mármore. 

 Escória Mármore 

Composição Força 

Máxima 

(KN) 

Alongamento (mm) Força 

Máxima 

(KN) 

Alongamento (mm) 

5% 1,6733 4,6770 1,5467 7,6002 

10% 1,0133 3,5883 1,2333 3,9775 

15% 1,1933 3,2821 1,6933 5,0350 

Branco 1,8667 6,8979 - - 

Fonte: Tabela do autor. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se determinar com o desenvolvimento inicial deste trabalho que no quesito 

resistência à flexão e à tração, os corpos de prova fabricados com pó de mármore 

apresentam maior resistência que os de escória, apresentados na Tabela 01 e 02, 

com exceção da composição de 5% para o teste de resistência à tração. Sendo 

assim, verifica-se que em ambos os resíduos, as resistências são satisfatórias em 

relação ao branco, sendo que quanto menor a composição, maior é a resistência 

dos materiais.  
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