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ECO-ARGAMASSAS 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS COM INCORPORAÇÃO 

 DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 

RESUMO 

A preocupação com o ambiente está relacionada com vários aspectos, entre os quais o con-

sumo excessivo ou pouco eficaz de recursos naturais não renováveis. A indústria da cons-

trução civil, sendo uma das maiores em Portugal, é uma das mais responsáveis pela degra-

dação do ambiente. 

A utilização de resíduos industriais em argamassas de revestimento, como substituição par-

cial do cimento, como agregado ou ainda melhorando outras características funcionais ou 

reológicas, pode ser uma alternativa para minimizar as questões ambientais que vêm, espe-

cialmente na última década, sendo alvo de atenção por várias entidades responsáveis do 

sector da construção. 

O estudo que se apresenta teve como principal objectivo identificar alguns resíduos indus-

triais com potencialidades para aplicação em argamassas de revestimento. Conhecidos já 

alguns trabalhos realizados, com aplicação de vários resíduos gerados pela indústria como 

os resíduos de construção e demolição (RCD), bem como a sua incorporação em argamas-

sas de cal e cimentícias, outros resíduos gerados por outras unidades industriais (RI), são 

aqui apresentados com vista a delinear possíveis soluções e constatações, contribuindo 

para futuras pesquisas. 

No decorrer do trabalho, constatou-se que a preocupação ambiental é uma questão também 

muito pertinente em diversos países, verificando-se, durante a pesquisa, que os trabalhos 

de investigação incidiram essencialmente sobre a reciclagem de resíduos produzidos em 

quantidades elevadas e preocupantes, em cada um deles. Porém, outros resíduos indus-

triais, produzidos em elevada quantidade na maioria dos países, como as lamas da produ-

ção de papel, borracha de pneus, cinzas, vidros, plásticos, entre outros, levaram investiga-

dores nacionais e internacionais, a avaliar as potencialidades da sua incorporação em várias 

matrizes, visando a sua aplicação na construção. Destacam-se algumas pesquisas particu-

lares: no Brasil, os resíduos da indústria da cana do açúcar e do álcool e os resíduos agríco-

las; em França, as cinzas resultantes da indústria de carne e ossos; no Japão, os resíduos 

de fios de vidro electrónicos; em Espanha, os resíduos da indústria de conservas de bival-

ves (cascas de mexilhão). Refere-se ainda um estudo realizado em Inglaterra, que visou o 

reaproveitamento do resíduo das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, na pro-

dução de agregados leves sintéticos, para betões e argamassas. 
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A investigação a que se reporta o presente estudo foi desenvolvida no LNEC, durante um 

período curto, devendo ser aprofundada. No entanto, pretendeu-se contribuir para o desen-

volvimento deste tema, alertando para novas pesquisas, com vista à redução do consumo 

de constituintes naturais e outros, utilizados em argamassas cimentícias, contribuindo para 

uma melhoria do ponto de vista ambiental. 
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ABSTRACT 

The concern with the environment is related to several aspects including the excessive use 

of ineffective or non-renewable resources. The construction industry is one of the largest 

industries in Portugal and is one of the most responsible for environmental degradation. The 

use of industrial waste in mortar coating, as partial replacement of cement, as aggregate or 

improving other functional and rheological characteristics, can be an alternative to minimize 

environmental issues that have become, especially in the last decade, the target of attention 

for several entities responsible for the construction industry.  

The study presented here had as its main purpose the identification of some industrial 

wastes with potential for use in mortar coating. Some progress has been made with the ap-

plication of waste generated in various industries such as construction waste and demolition 

(CDW) and its incorporation in lime mortars and cementitious, Waste generated by other 

industrial units (IW) is presented here to formulate possible solutions and contribute to future 

research. During the study, it was found that environmental concerns are a very relevant is-

sue in many countries, and during the research, it has been noticed that the investigation 

work focused on recycling waste produced in large quantities. However, other industrial 

waste produced in large quantity in most countries, such as sludge from paper production, 

rubber tires, ashes, glass, plastics, among others, led national and international researchers 

to assess the potential of its incorporation in various matrices, with a view to its application in 

construction. Some researches are highlighted: in Brazil, waste from the sugarcane and al-

cohol industry and agricultural waste, in France ashes resulting from the meat and bones 

industry, in Japan, yarn waste glass electronic; in Spain, waste from the bivalve industry 

(clam shells). A study in England is also mentioned, which envisaged recycling of waste 

emissions of carbon dioxide into the atmosphere to produce synthetic lightweight aggregates 

for concrete and mortar. 

The research relating to this study was developed in LNEC, for a short period, and must be 

further pursued. Nevertheless, it aims at contributing to the development of this theme, iden-

tifying possible further research to reduce the consumption of natural resources and others, 

used in cementitious mortars, contributing to an improvement of the environment. 
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ABREVIATURAS E SIMBOLOGIA 

 

AD   Aditivo activo 

BSE  Encefalopatia espongiforme 

CCA  Cinzas de Casca de Arroz 

CER  Catálogo Europeu de Resíduos 

EATP  European Association for Textile Polyolefins 

ECAL  Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos 

ETA’s  Estações de Tratamento de Águas 

ETAR’s Estações de Tratamento de Águas Residuais 

EVA  Ethylene Vinyl Acetate 

ETICS  External Thermal Insulation Composite Systems 

FA  Resíduos de cinzas 

FCO  Farinha de Carne e Osso  

FCO-BA Farinha de Carne e Osso de fontes de baixo risco 

FRP  Fiber Reinforced Polymers 

GBFS  Escória granulada do alto-forno 

LER  Lista Europeia de Resíduos 

MBM  Produtos residuais da BSE 

MBM-BA Cinzas residuais de fontes de baixo risco 

PESGRI Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais 

PET  Polietileno 

PP  Polipropileno 

PUR  Poliuterano 

RAP  Reclaimed Asphalt Pavement 

RCD  Resíduos de Construção e Demolição 

RI  Resíduos Industriais 

SF  Sílica de Fumo 

SIRER  Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 

W/C  Proporção em massa da quantidade de água relativamente à de cimento 

WG  Resíduos de vidro verde e castanho 
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objectivo sintetizar o trabalho realizado pela docente Maria 

de Jesus de Almeida Leão durante o período de dispensa de serviço (Setembro de 2009 a 

Fevereiro de 2010), realizado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

O trabalho de projecto que se apresenta na área de argamassas de revestimento com 

incorporação de resíduos industriais é inserido num trabalho de investigação de pré–

doutoramento e visa a preparação de um tema para doutoramento pelo IST, com o LNEC 

como Instituição de acolhimento, contando desde já com a colaboração do Prof. Jorge de 

Brito. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desenvolvimento sustentável 

Está provado que cada vez há mais pessoas e se produz mais resíduos. Durante centenas 

de anos, os resíduos produzidos eram lançados directamente para a Natureza e esperava-

se que esta fizesse o trabalho de reutilizar, reciclar e renovar. O aumento da população, o 

estilo de vida cada vez mais consumista e as novas tecnologias levaram não apenas ao 

aumento da quantidade dos resíduos, como também a uma alteração na sua composição 

orgânica (facilmente assimilada pela Natureza) dando lugar a produtos não biodegradáveis, 

como o plástico, o vidro e os metais. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu na década de 80, com a publicação do 

conhecido Relatório Brundtland em 1987, pela comissão Mundial para o Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável, definindo-o como “aquele que procura suprir as necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações satisfazerem as suas 

necessidades a seu tempo” [1]. 

Esta questão ambiental vem sendo amplamente discutida nos foros nacionais e internacio-

nais nos últimos anos, tendo mobilizado a opinião pública e assumido um papel importante 

nas comunidades levando a medidas como o melhor aproveitamento das matérias-primas, o 

reaproveitamento de resíduos e a disposição adequada dos resíduos impróprios para o uso, 

passando esta questão a ser entendida como uma alternativa saudável e louvável à degra-

dação ambiental. 

A indústria da construção não ficou alheia a estes conceitos. A consciencialização sobre 

estas questões é um facto. Muitas empresas vêm investindo cada vez mais em equipamen-
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tos e em formação de quadros técnicos de áreas afins para ser erradicada a cultura do des-

perdício e consolidada uma cultura da reciclagem e reutilização dos resíduos. Não só os 

resíduos provocam impactes ambientais negativos, como também a redução da sua gera-

ção e o seu aproveitamento podem minimizar o consumo de recursos naturais e energéti-

cos, implicando, muitas vezes, menores custos económicos e considerável ganho ambiental. 

Algumas formas de reciclagem são tão comuns que são quase automáticas e não é percep-

tível de onde provêem, tais como reutilizar águas residuais purificadas em água potável. No 

entanto, outros materiais, como o papel, metais e vidro, são também em grande parte pro-

duzidos de materiais reaproveitados. Também no fabrico do cimento são utilizados materiais 

reutilizados, resíduos da produção do aço ou da combustão do carvão. Ao longo dos últimos 

anos, vários países já vêem benefícios na reutilização e reciclagem. Isto deve-se sobretudo 

a reduções nos aterros e à limitada capacidade de incineração, como também devido à eco-

nomia no uso de escassos recursos, como matérias-primas naturais [2]. 

No entanto, este aumento da reutilização e reciclagem de produtos gerou novas questões, 

tais como: os materiais reciclados serão produtos mais perigosos para o ambiente e para a 

saúde pública? Durante o processamento, será necessário utilizar uma quantidade despro-

porcionada de energia? 

Outras questões referem-se à qualidade (durabilidade, manutenção e vida útil) de materiais 

secundários e se estes são equivalentes ao uso de novos materiais e, ainda, à manutenção 

e à vida útil. 

Depois há a questão da imagem: será que a reutilização e a reciclagem de materiais é ape-

nas uma maneira inteligente de colocar resíduos no mercado? [2] 

Hoje é bastante clara a interdependência entre os conceitos de meio ambiente, valorização 

dos resíduos, saneamento e saúde, mas as acções nestes sectores de actividade devem 

integrar-se e voltar-se para a melhoria e qualidade de vida da sociedade. 

O Estado tem um papel relevante no contexto da sustentabilidade, nomeadamente na cria-

ção e aprovação de leis que incentivem e induzam a sociedade ao desenvolvimento, assim 

como na implementação de políticas públicas que tenham como objectivo desenvolver uma 

cultura de preservação. 

Construção sustentável 

A indústria da construção é uma das maiores indústrias em Portugal e, consequentemente, 

uma das mais responsáveis pela degradação do ambiente. Utiliza recursos naturais e a sua 

actividade está directamente relacionada com o meio ambiente, na medida em que interfere 

com a Natureza ao realizar intervenções de grande impacte e na utilização dos seus recur-
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sos [3]. Daí que a questão da reutilização seja olhada com grande atenção por esta indústria 

e esta necessite de estar atenta aos novos desafios que se poderão colocar. 

Com a publicação do referido Relatório Brundtland, a definição do conceito ”sustentabilidade 

na construção” não é um processo simples e abrange todos os sectores da indústria, 

impondo responsabilidades particulares a cada membro para que as necessidades da gera-

ção presente sejam satisfeitas sem desperdiçar, poluir ou destruir recursos e ambiente de 

forma a não impedir que as futuras gerações possam satisfazer as suas necessidades [1]. A 

construção sustentável deverá ocorrer de um compromisso entre os três vectores (e não 

apenas de um isolado) seguintes [4]: 

• progresso social que reconheça a satisfação de todas as necessidades básicas 

de cada ser humano; 

• manutenção de níveis de crescimento económico e emprego elevados e está-

veis; 

• proteger e, se possível, melhorar o ambiente, usando os recursos naturais dis-

poníveis com precaução. 

Entenda-se que o crescimento só poderá ser sustentável se os materiais produzidos e utili-

zados e as estruturas projectadas e construídas apresentarem um desempenho satisfatório 

no período de vida útil previsto, forem economicamente rentáveis e amigos do Ambiente. 

Além disso, é necessário assegurar que as capacidades técnicas dos materiais e dos ele-

mentos estruturais sejam utilizadas até ao limite máximo, na sua vida útil. Conclui-se que, 

para haver crescimento sustentável, não existe uma solução perfeita, mas sim decisões 

ponderadas equilibradas dos diferentes aspectos envolvidos na tomada de decisão. 

Uma solução pode passar pela reciclagem dos produtos. A reciclagem é definida como o 

reaproveitamento dos materiais como matérias-primas para um novo produto. O desenvol-

vimento da reciclagem diminui os resíduos gerados pela actividade industrial, levando a uma 

melhoria na qualidade de vida do ponto de vista ambiental. 

Também no meio empresarial já se iniciou a consciencialização para a reciclagem, dado que 

a geração de resíduos gera custos, uma vez que requerem tratamentos e deposição em 

lugares apropriados. Neste sentido, várias indústrias procuram opções para diminuírem os 

custos visando a redução dos impactes ambientais e aumentando a credibilidade por parte 

dos consumidores [5]. 

 

Gestão sustentável dos resíduos da indústria 

A indústria da construção é uma das mais possantes indústrias em Portugal [6]. 
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Não se conhece ainda fonte geradora de matérias-primas para a produção de materiais de 

construção que seja inesgotável ou ambientalmente não agressiva. As matérias-primas que 

compõem os betões e argamassas estão contidas neste grupo. Tanto a exploração de 

areias naturais, como a exploração de rochas para a fabricação de agregados ou pedras de 

constituição dos cimentos, têm trazido fortes impactes ambientais nos meios e locais de 

onde são explorados. 

A utilização de materiais alternativos em substituição parcial desses materiais de uso corren-

te é uma das alternativas para diminuir a utilização de matérias-primas naturais. O entulho 

de obra, as fibras de materiais plásticos, as cinzas residuais da queima de carvão mineral 

para geração de energia, as raspas de borracha de pneus, os resíduos da indústria siderúr-

gica, os resíduos de cerâmica, enfim, a gama de materiais com potencial para a reciclagem 

cresce a cada novo desafio de estudo e pesquisa, e também a cada intervenção forçada 

que a Natureza força em virtude de acções praticadas. 

A indústria geradora de energia por meio de carvão mineral tem elevado a sua produção em 

função do aumento da procura (Pozzobon, 1999), segundo dados do sector energético, cita-

do por Rajamma [7]. Em contrapartida, grandes quantidades de resíduos são geradas, sen-

do estes dispostos em locais especiais, com capacidade limitada. Surgem então questões 

como: quando os locais próprios não comportarem mais estes resíduos, o que fazer? Parar 

a produção? Quais os custos envolvidos na manutenção de aterros industriais? 

O aproveitamento dos resíduos através de estudos capazes de detectar as suas potenciali-

dades e viabilizar a sua selecção preliminar é encarado hoje como actividade complementar, 

podendo dar o seu contributo para a diversificação dos produtos e para a diminuição dos 

custos finais, além de apresentar diferentes alternativas de matérias-primas para uma série 

de sectores industriais [6]. 

Como referido, a construção civil, sendo um ramo da actividade tecnológica com um grande 

volume de consumo de recursos naturais, apresenta-se como bastante indicada para absor-

ver matérias-primas recicladas resultantes de resíduos industriais. 

 

As argamassas de revestimento no âmbito da sustenta bilidade 

A durabilidade dos materiais é hoje uma característica que é avaliada com a mesma aten-

ção de outras características, como as mecânicas, além do seu custo. Neste sentido, faz 

com que pesquisas sejam realizadas, procurando produtos capazes de desempenhar 

determinadas funções. Perante esta realidade, o uso de materiais compósitos pode tornar-

se uma alternativa viável. 
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Na indústria da construção civil, as argamassas de revestimento afiguram-se como alternati-

vas a caminho da construção sustentável, porque não utilizam na sua produção tecnologia 

muito sofisticada. Não têm, também, exigências elevadas de resistência mecânica, nem 

interferem com a estabilidade das construções, aspectos que abrem campo à incorporação 

de resíduos. 

As argamassas de revestimento em matrizes cimentícias têm na sua constituição um ligante 

hidráulico, o cimento, que contribui indirectamente para a degradação do Ambiente, uma vez 

que na sua produção são emitidas para a atmosfera elevadas quantidades de dióxido de 

carbono, aliadas ao elevado consumo de energia necessária no processo. 

A utilização de alguns resíduos industriais em matrizes cimentícias, como cinzas e resíduos 

de barro vermelho que podem apresentar características pozolânicas, minimiza o consumo 

de cimento. Resíduos como couro ou lamas do corte de rochas podem desempenhar a fun-

ção de agregado diminuindo assim o recurso a agregados naturais, não renováveis. Outros 

resíduos como borracha de pneus têm apresentado outras características importantes a 

nível de desempenho reológico. 

A incorporação destes resíduos na produção de argamassas pode proporcionar economia 

de energia e contribuir para um desenvolvimento sustentável. 

 

1.2 OBJECTIVO DO TRABALHO 

Neste projecto na área de argamassas de revestimento com incorporação de resíduos 

industriais, pretende-se identificar alguns resíduos industriais (RI) com potencialidades para 

aplicação em argamassas de revestimento. Neste âmbito, são conhecidos já alguns estudos 

de investigadores que contribuíram com soluções para uma reutilização sustentável de resí-

duos gerados em várias indústrias, nomeadamente a do sector da construção, com os resí-

duos de construção e demolição (RCD) e sua incorporação em argamassas de cal e cimen-

tícias e em betões. No entanto, continuam a ser fonte de preocupação outros resíduos 

industriais produzidos e a ser necessária a reciclagem destes subprodutos. Com o presente 

trabalho, pretende-se identificar os resíduos industriais com potencial viabilidade de aplica-

ção em argamassas, as necessidades de reciclagem desses resíduos e os tratamentos 

intermédios necessários para a sua utilização. 

Pretende-se ainda compilar e analisar os resultados experimentais obtidos por alguns inves-

tigadores, tanto a nível nacional como internacional, sobre este tema específico, não 

excluindo os estudos realizados com betões. 
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No fim do trabalho, é compilada a informação num quadro resumo de modo a obter uma 

informação geral sobre os estudos já realizados de resíduos reutilizados em argamassas e 

sobre outros resíduos que poderão ser investigados. 

 

1.3 METODOLOGIA ADOPTADA 

A metodologia a adoptar no presente trabalho passa por várias etapas que se descrevem 

em seguida. 

 

Pesquisa de informação 

A identificação de resíduos industriais (RI) com potencialidades para aplicação em arga-

massas de revestimento passa por uma pesquisa bibliográfica sobre os estudos nacionais e 

internacionais de (RI), já realizados por investigadores na área da introdução em argamas-

sas (de cal e cimentícias) e também em betões. Alguns estudos efectuados em betões são 

referidos no presente trabalho porque o seu conhecimento pode ser relevante para o estudo 

que se pretende realizar em argamassas dada a semelhança da matriz, ao nível dos consti-

tuintes e dos processos químicos e físicos que se desenvolvem na hidratação e endureci-

mento. 

 

Potencialidades para a sua aplicação em argamassas de revestimento 

Avaliação de algumas características de RI seleccionados para a sua aplicação em arga-

massas de revestimento. 

 

Organização da informação obtida 

Estruturação de aspectos relevantes com RI que possam contribuir para novos estudos. 
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CAPÍTULO 2 
 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os revestimentos de paredes de ligante mineral, vulgarmente designados de forma simplifi-

cada por rebocos, são conhecidos desde a Antiguidade pelo desempenho de um papel rele-

vante na construção e reparação de edifícios. No caso dos revestimentos exteriores, eram 

utilizados essencialmente com a finalidade de proteger as alvenarias face a agressões dos 

agentes climáticos. 

Tradicionalmente, os rebocos correntes eram executados com cal aérea e areia num pro-

cesso que atingiu um pico de qualidade no período romano, vindo depois progressivamente 

a decrescer [8]. 

Após o aparecimento dos ligantes hidráulicos no século XX, assistiu-se a uma progressiva e 

indiscriminada utilização destes ligantes nas argamassas, acentuando-se com o apareci-

mento do cimento Portland, em que o aumento da resistência conferido às argamassas 

levou a que cada vez fosse mais utilizado o cimento em detrimento da cal, tanto aérea como 

hidráulica [9]. 

A execução de rebocos de cimento Portland de uma forma indiscriminada em vários tipos de 

alvenarias conduziu a consequências pouco satisfatórias em grande número de aplicações, 

nomeadamente em edifícios antigos. Argamassas pouco deformáveis e muito fortes não têm 

um comportamento ideal para as funções gerais que se esperam de um revestimento de 

paredes, influenciadas directamente por estas características, como proteger o suporte, 

regularizar as alvenarias, impermeabilizar e atribuir o aspecto estético. Logo, poderão surgir 

problemas como fendilhação generalizada afectando a durabilidade do revestimento. 

A evolução de exigências de desempenho e de durabilidade das argamassas de revesti-

mento tem levado ao desenvolvimento de estudos de argamassa com menores teores de 

cimento ou com diversas adições e adjuvantes para melhorar algumas propriedades. Algu-

mas indústrias Portuguesas apresentam um leque de argamassas industriais pré-doseadas 

para rebocos aplicáveis sobre diversos tipos de suportes. Também a tecnologia para aplica-

ção do reboco foi aperfeiçoada, levando ao aparecimento de novos equipamentos, nomea-

damente os de projecção. 

Os revestimentos de paredes devem respeitar certas exigências funcionais, relacionadas 

com as exigências essenciais estabelecidas pela Directiva dos Produtos de Construção. 
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2.2 EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DAS ARGAMASSAS DE REVESTI MENTO 

As argamassas quando empregadas como revestimento podem simplesmente exercer a 

função de cobrir as irregularidades do suporte e ser um constituinte do acabamento estético 

da edificação, mas também podem contribuir para outras exigências, como as de segurança 

e as de habitabilidade. 

Para exercer as funções que lhe estão destinadas no edifício, os revestimentos de fachadas 

devem verificar determinadas exigências funcionais gerais, para além de cumprirem, em 

cada caso, exigências mais específicas variáveis conforme o suporte, o tipo de construção, 

as condições climáticas e a exposição. Os requisitos referidos devem ser assegurados pela 

solução de reboco, ou seja, pelo conjunto das várias camadas que o constituem [10]. 

Apresentam-se seguidamente algumas funções consideradas essenciais a um revestimento 

de argamassa para um edifício antigo ou recente, citadas por Veiga [9] e Santos [11]: 

• regularizar os toscos para aplicação dos revestimentos finais; 

• proteger a envolvente dos edifícios da acção directa dos agentes agressivos; 

• contribuir para a estanqueidade, à água e aos gases, das paredes exteriores; 

• auxiliar as paredes exteriores no isolamento térmico e acústico; 

• contribuir para a estabilidade mecânica e dimensional das alvenarias; 

• contribuir para o desempenho do conjunto; 

• promover a durabilidade de acordo com a vida útil esperada para a edificação; 

• permitir e facilitar a manutenção preventiva e correctiva sempre que necessário 

de modo a preservar a estética e a aparência. 

Estando as camadas de revestimento ligadas entre si, a deformação de qualquer uma delas 

devido a causas endógenas ou esforços externos poderá resultar em tensões actuando 

sobre as outras camadas. Estas tensões que actuam sobre os revestimentos merecem 

especial interesse, segundo Fiorito (2003), citado por Santos [11]. 

Pelo exposto, para se obter um bom desempenho do revestimento, as argamassas de 

revestimento devem apresentar algumas das propriedades (mais relevantes) que se referem 

nos pontos seguintes deste capítulo. 

 

2.2.1 Aspecto estético 

Esta característica é particularmente importante em argamassas de revestimento, uma vez 

que influencia de forma directa, pela sua textura, regularidade, desempenho e grau de con-

servação, o aspecto estético do acabamento (mesmo quando não está à vista) [8]. 

Na execução de uma argamassa inadequada ao substrato em que é aplicada, poderão sur-
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gir problemas como fendilhação generalizada (pequenas fissuras ou mesmo fendas locali-

zadas), manchas esbranquiçadas originadas por eflorescências ou mesmo fantasmas, fre-

quentes num revestimento fino, com camada única e uma insuficiente preparação do supor-

te para uniformizar a absorção. Estes problemas nem sempre se devem à incompatibilidade 

do revestimento com o suporte, mas a várias outras causas. 

Todos os factores que afectam a durabilidade do revestimento se vão reflectir no seu aspec-

to estético a curto ou a médio prazo [12]. 

 

2.2.2 Trabalhabilidade 

Esta característica do estado fresco de uma argamassa pode ser considerada como uma 

propriedade subjectiva. Não existe uma trabalhabilidade padrão a ser utilizada no revesti-

mento de alvenaria. 

Muitos aspectos do comportamento do reboco dependem de uma boa aplicação que, por 

sua vez, só é possível se a argamassa apresentar boa trabalhabilidade. Pode considerar-se 

que existe boa trabalhabilidade quando a argamassa se espalha facilmente sobre o substra-

to, adere à superfície e facilita o acabamento final. 

Neste sentido, trata-se de uma propriedade complexa, caracterizada basicamente pela con-

sistência e plasticidade que a argamassa apresenta. 

Uma boa trabalhabilidade das argamassas depende da combinação de vários factores, 

como a qualidade dos agregados e dos ligantes, a quantidade de água utilizada na prepara-

ção, a consistência, a capacidade de retenção de água da argamassa, a coesão e a fluidez. 

Por outro lado, a granulometria das areias, a uniformidade, o módulo de finura e a forma dos 

grãos são características fundamentais para a obtenção de boa trabalhabilidade, segundo 

Tristão (1995), citado por Santos [11]. 

O aumento do teor de finos, das areias, do cimento e da quantidade de água usados na 

preparação das argamassas pode contribuir para melhorar a trabalhabilidade, mas pode ter 

consequências negativas para outras características do reboco [13]. 

Avaliar, medir e quantificar valores de trabalhabilidade das argamassas cientificamente, por 

meio de ensaios não é uma tarefa fácil, uma vez que esta propriedade não depende apenas 

de características intrínsecas da argamassa, mas também da habilidade do profissional que 

a executa em serviço, das propriedades do substrato e da técnica de aplicação, segundo 

Cascudo et al. (2005), citados por Santos [11]. 

Na norma Europeia EN 1015-3 (1999), descreve-se um método para verificação experimen-

tal indirecta da trabalhabilidade de uma argamassa em pasta, através de um ensaio de 
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espalhamento. 

 

2.2.3 Consistência 

A consistência é uma característica da argamassa no estado fresco que define o seu com-

portamento à deformação, estando fundamentalmente relacionada com a quantidade de 

água e com a trabalhabilidade. Outros factores, como a relação água / ligante, ligante / 

agregado, a granulometria da areia, a natureza e a qualidade do ligante, também exercem 

influência sobre esta propriedade, segundo Cincotto et al. (1995), citados por Santos [11]. 

De acordo com Bauer et al. (2005), citados por Santos [11], apesar de haver equipamentos 

sofisticados que permitem uma avaliação mais vasta do comportamento reológico das 

argamassas, fornecendo os parâmetros fundamentais (viscosidade e tensão de escoamen-

to), os mesmos não são frequentemente usados em laboratórios devido ao custo elevado e 

também a algumas dificuldades operacionais. 

Para a avaliação da consistência, usa-se a mesa de consistência cujos procedimentos de 

ensaio estão descritos na norma europeia EN 1015-3 (1999). 

 

2.2.4 Coesão e tixotropia 

Estas duas propriedades da argamassa no estado fresco estão relacionadas uma com a 

outra. A coesão é definida como uma característica que a argamassa apresenta pelo facto 

de os seus constituintes se manterem homogéneos, sem segregação, por intermédio das 

forças físicas de atracção existentes entre as partículas sólidas da argamassa e as ligações 

químicas da pasta aglomerante. Algumas adições especiais e aglomerantes conferem às 

argamassas uma boa coesão. Existem aditivos com esta finalidade, mas a cal hidratada tem 

sido muito utilizada com esta finalidade, segundo Cincotto et al. (1995), citados por Santos 

[11]. 

Os mesmos autores referem ainda que a introdução da cal proporciona a coesão interna da 

argamassa, reduzindo a tensão superficial da pasta aglomerante e a adesão do agregado, 

além de influenciar outras propriedades como a trabalhabilidade, consistência e estabilidade 

plástica. 

Calhau, citado por Santos [11], define tixotropia como a mudança da viscosidade quando se 

agita a massa, provocando a passagem do estado sólido, ou de pasta, para gel. 

Esta característica é exigida a argamassas de assentamento de peças cerâmicas e arga-

massas de recuperação [11]. Segundo a mesma fonte, as argamassas tixotrópicas exigem 

uma baixa energia para alterarem a sua forma mas, quando alterada, conseguem mantê-la 

mesmo sob a acção da gravidade. 
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O controlo desta propriedade evita que a argamassa escoe quando lançada sobre o suporte. 

Segundo Bauer et al. [14], os factores que influenciam a tixotropia são as quantidades de 

cimento, de cal, de partículas finas da areia, juntamente com a de água empregue. 

 

2.2.5. Plasticidade 

A plasticidade é a propriedade que permite a uma argamassa deformar-se e reter certas 

deformações após a redução das tensões a que estava submetida [11]. A plasticidade, jun-

tamente com a consistência, são as propriedades que caracterizam a trabalhabilidade e são 

influenciadas essencialmente pelo teor de ar, natureza e teor de ligantes e pela intensidade 

de mistura das argamassas, segundo Cincotto et al.(1995), citados pela mesma fonte. 

A plasticidade da argamassa está directamente relacionada com a consistência, coesão e 

retenção de água que ela possa apresentar. 

Segundo Cascudo et al. (2005), citados por [11], a plasticidade adequada a cada mistura 

depende da finalidade da argamassa e do modo de aplicação. 

 

2.2.6. Retenção de água 

Esta propriedade da argamassa no estado fresco consiste na capacidade de esta reter a 

água da amassadura, contrariando deste modo a tendência de evaporação da mesma e de 

absorção por parte do suporte. 

A retenção de água determina as condições de manuseamento das argamassas e influencia 

as propriedades da argamassa no estado endurecido, como retracção por secagem, ade-

rência e resistência mecânica final, na medida em que determina as condições de hidrata-

ção do cimento e carbonatação da cal, que são os responsáveis pelo endurecimento das 

argamassas de cal e cimento [11]. 

Segundo a mesma fonte, a capacidade de retenção de água pelas argamassas varia em 

função do potencial de absorção do substrato podendo ainda ser influenciada pela: 

• área específica dos materiais constituintes; 

• prévia maturação das argamassas de cal; 

• natureza da cal, onde as cais dolomíticas apresentam melhores características 

relativamente às cais calcíticas (Cincotto et al., 1995); 

• relação cal / cimento usada no traço; 

• relação agregado / aglomerante usada no traço. 

Uma retenção de água apropriada é fundamental para o endurecimento adequado da arga-

massa uma vez que permite a hidratação do cimento e um consequente ganho de resistên-
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cia mecânica e de aderência, segundo Resende (2001) e Veiga (1997), citados por Silva [8]. 

O projecto de norma europeia pr EN 1015-8 (1998) preconiza um método para calcular a 

retenção de água de uma argamassa em pasta. 

 

2.2.7 Massa volúmica e teor de ar incorporado 

A massa volúmica de uma argamassa é a relação entre a massa do material e o seu volu-

me, podendo ser real (não considerando volume de vazios existentes) e aparente (conside-

rando o volume de vazios presentes), segundo Roman et al. (1999), citados por Santos [11]. 

O teor de ar incorporado numa argamassa equivale à quantidade de ar existente na arga-

massa em pasta, em percentagem volumétrica. 

A mesma fonte cita ainda que tanto a massa volúmica aparente como o teor de ar podem 

interferir noutras propriedades da argamassa no estado fresco, como a trabalhabilidade, que 

é beneficiada numa argamassa com menor massa específica e maior teor de ar. 

Os vazios presentes na argamassa são na realidade, ar incorporado durante a preparação e 

aplicação ou ainda espaços vazios deixados após a evaporação do excesso de água (vazios 

capilares). O teor de ar influencia a trabalhabilidade e a resistência mecânica da argamassa 

de revestimento o que limita a utilização de aditivos incorporadores de ar. Segundo Roman 

et al. (1999), citados por Santos [11], o teor de ar pode ainda conduzir a uma diminuição da 

resistência mecânica e da aderência da argamassa. 

 

2.2.8 Aderência ao suporte 

Uma boa aderência de uma argamassa de revestimento ao suporte é fundamental para o 

cumprimento da função de impermeabilização do revestimento sendo também condicionante 

da sua durabilidade. Esta característica influencia a resistência à fendilhação, dado que 

condiciona a distribuição de tensões na argamassa geradas por movimentos diferenciais em 

relação ao suporte [9]. 

Esta propriedade pode ocorrer no estado fresco da argamassa, sendo designada por ade-

rência inicial e relacionada com fenómenos mecânicos que ocorrem em superfícies porosas, 

pela ancoragem da argamassa na base, através da entrada da pasta nos poros, reentrân-

cias e saliências, seguido do endurecimento progressivo da pasta, segundo Baía e Sabattini 

(2000), citados por Santos [11]. 

A aderência inicial aumenta com o teor de cimento, com a sua finura e com a qualidade da 

areia, sendo maior para areias argilosas. No entanto, esta propriedade não depende exclu-
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sivamente da argamassa mas também da natureza do suporte e da sua preparação: os 

suportes rugosos são melhores do que os lisos [9]. 

São considerados como factores fundamentais para que ocorra uma boa aderência inicial da 

argamassa ao suporte que a rugosidade seja adequada e que o substrato se apresente 

isento de poeiras, partículas soltas e gorduras [8]. 

A aderência é a propriedade que o revestimento tem de resistir a tensões normais ou tan-

genciais na superfície de interface do suporte. Esta característica depende fortemente da 

qualidade e do bom estado de conservação da zona da interface da argamassa com o 

suporte, segundo Corinaldi et al.( 2000) e (Miranda et al. (2002), citados por Silva [8]. 

Para haver uma boa aderência do revestimento, os suportes não devem apresentar coefi-

cientes de absorção muito baixos nem muito elevados. No primeiro caso, a aderência vem 

prejudicada devida ao facto de o suporte não ter capacidade de absorver a leitança da 

argamassa, originando eventualmente uma estrutura porosa na interface. Relativamente aos 

suportes mais absorventes, a aderência do revestimento fica fragilizada pelo facto de aque-

les originarem uma zona do reboco, adjacente ao suporte, friável e sem coesão, resultante 

da dessecação prematura da película da argamassa de revestimento [9]. 

Além da aderência inicial que se tem referido, é também importante a sua garantia a longo 

prazo, um aspecto importante da durabilidade do revestimento. Os movimentos diferenciais 

que poderão ocorrer entre o revestimento e o suporte, como por exemplo os devidos à con-

tracção do suporte por retracção hidráulica, à fluência do betão (no caso de paredes resis-

tentes) ou ainda à flecha devida a cargas transmitidas à parede, podem originar o destaca-

mento do revestimento [9]. Segundo a mesma fonte, este fenómeno está relacionado com 

os módulos de elasticidade do suporte e do revestimento, isto é, se este for muito superior 

ao módulo de elasticidade do suporte, o revestimento suportará as tensões de compressão 

mais fortes e estará sujeito a fenómenos de encurvadura que originarão destacamentos 

localizados ou generalizados (dada a pouca espessura do revestimento). 

A resistência de aderência de rebocos ao suporte pode ser quantificada pela tensão de ade-

rência obtida em ensaios de arrancamento que podem ser executados com os procedimen-

tos descritos na norma europeia EN 1015-12 (2000). 

 

2.2.9 Compatibilidade com o suporte 

A compatibilidade da argamassa de revestimento em relação ao suporte está essencialmen-

te relacionada com as características de aderência, coeficiente de condutibilidade térmica, 

idêntico ao do material de suporte e trocas de humidade entre este e o exterior [8]. 

A avaliação desta propriedade por ensaios separados de outras propriedades, como per-
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meabilidade à água e aderência ao suporte, pode realizar-se segundo os procedimentos 

descritos na norma europeia EN 1015-21 (2002). 

 

2.2.10 Tempo de endurecimento 

O tempo de endurecimento das argamassas de revestimento de ligante hidráulico depende 

essencialmente da hidratação do ligante, ou seja, da reacção química entre o ligante e a 

água. Se o endurecimento ocorrer de forma acelerada, poderá provocar problemas no 

assentamento ou acabamento do revestimento das alvenarias e, se for muito lento, levará a 

atrasos na construção. A temperatura também pode influenciar o endurecimento das arga-

massas de revestimento. Temperaturas muito elevadas podem acelerar o endurecimento e 

temperaturas baixas podem retardá-lo, segundo Roman et al. (1999), citados por Santos 

[11]. 

Segundo os mesmos autores, quanto mais homogénea for a mistura, melhor será a disper-

são do cimento e o seu contacto com a água e, consequentemente, tal acelerará o processo 

de endurecimento. 

Nas argamassas de ligante aéreo, o tempo de endurecimento depende da carbonatação, ou 

seja, da reacção da cal (sob a forma de hidróxido de cálcio) com o dióxido de carbono do ar. 

 

2.2.11 Retracção 

Os elementos de argamassa e de betão de cimento estão sujeitos a variações de volume, 

desde a amassadura até que seja estabelecido o estado limite de equilíbrio com o ambiente, 

a temperatura constante e na ausência de cargas exteriores. Estas variações resultam da 

interacção de vários fenómenos, traduzindo-se geralmente em contracções durante a maior 

parte desse período; no entanto, em determinadas condições de humidade do ambiente, o 

efeito final desenvolvido pode ser de expansão [13]. 

Segundo a mesma fonte, alguns autores usam a designação “retracção”, mesmo quando 

existe inversão de sinal, ou seja expansão, enquanto outros preferem reservar o termo ape-

nas para quando existe contracção, ou seja, diminuição de volume. 

O conhecimento das causas deste fenómeno e da sua evolução no tempo é importante para 

se poderem controlar e tentar minimizar os seus efeitos, como a microfendilhação e fendi-

lhação dos elementos de argamassa e de betão com as consequências habituais de perda 

de capacidade de impermeabilização e diminuição de durabilidade, podendo apresentar 

consequências mesmo a nível estrutural [9]. 
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A retracção é devida a uma grande complexidade e multiplicidade de factores, tratando-se 

de um fenómeno ainda não previsível de forma quantificada com muito rigor (excepto em 

alguns casos bem definidos em que foi possível determinar fórmulas empíricas) [9]. 

Silva [8] cita Miranda (2000) e refere que a retracção plástica ocorre no início da aplicação 

da argamassa sobre o suporte, pela movimentação de pasta e água de amassadura da 

argamassa para os poros da base, e pela perda da sua humidade para o ambiente, em fun-

ção das condições climatéricas locais. 

Por outro lado, após as primeiras horas do início de presa do ligante, pode iniciar-se outro 

tipo de retracção conhecida por retracção hidráulica. Esta retracção, ocorrendo após o endu-

recimento da argamassa, resulta da reacção química dos materiais ligantes e da remoção 

da água adsorvida nos produtos de hidratação, durante o processo de secagem, segundo 

Kopschitz et al. (1997), citados por Santos [11]. 

Os memos autores referem que o fenómeno retracção gera tensões internas nas argamas-

sas que podem causar desde a redução de volume até a fissuração do material. A propaga-

ção de fissuras de um material heterogéneo como a argamassa e o betão é influenciada 

pelos seus componentes [9]. 

Estudos realizados por Fiorito (2003), citado por Santos [11], mostram que aos sete dias já 

ocorreu 35 a 45% da retracção total, aos 28 dias ocorreu 50 a 60% e aos cento e vinte dias 

a retracção passou a ser de 80 a 95%. 

Por outro lado, o nível de tensão desenvolvido na retracção por secagem do revestimento 

depende da combinação da magnitude da retracção, do grau de restrição, do módulo de 

elasticidade e da relaxação da argamassa, segundo [9] e Miranda (2000), citado por Silva 

[11]. 

As argamassas com quantidades elevadas de cimento tendem a apresentar retracção mais 

elevada, obrigando a maiores cuidados de execução e controlo das condições de cura 

durante e após a aplicação. Também outros materiais finos e/ou com elevada absorção de 

água, quando incorporados na argamassa, tendem a fazer aumentar a retracção, [15] [16] 

[17] [18] [19]. 

Relativamente à retracção livre por secagem, é uma propriedade que deve ser analisada 

com cuidado. Prever a ocorrência de fissuras através da retracção livre de barras em reves-

timentos que se encontrem restringidos não é a melhor metodologia, uma vez que argamas-

sas com maior retracção livre não sofrerão necessariamente maior fissuração quando res-

tringidas, dado que tal dependerá da restrição da sua deformabilidade e da sua resistência à 

tracção, segundo (Veiga, 1997) e (Miranda e Silva 2003), citados por Silva [11].  
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Esta retracção livre poderia ser avaliada pelo método preconizado na antiga pr EN 1015-13 

(1995) (encontra-se anulada e não foi substituída por nenhuma outra), que preconizava um 

método de verificação experimental da retracção de uma argamassa no estado endurecido, 

através da sua variação dimensional. 

 

2.2.12 Módulo de elasticidade 

A capacidade de deformação de um revestimento está relacionada com o módulo de elasti-

cidade. A elasticidade ou resiliência é a propriedade da argamassa relacionada com a capa-

cidade de suportar tensões sem romper, sem apresentar fissuras prejudiciais e sem perder a 

aderência, segundo Baía e Sabbatini (1986), citados por Santos [11]. 

No caso das argamassas, este sentido é alargado para o estado de deformação plástica em 

que a ruptura ocorre sob a forma de fissuras microscópicas ou capilares não prejudiciais, 

segundo Sabbatini (1986), citado por Santos [11]. 

As fissuras surgem após o alívio de tensões originadas pelas deformações da base. São 

consideradas prejudiciais ao revestimento quando permitem que ocorra percolação de água. 

O aparecimento de fissuras prejudiciais compromete a aderência ao substrato, a estanquei-

dade da superfície e a durabilidade da edificação [9]. 

A capacidade da argamassa de absorver deformações pode ser avaliada através do módulo 

de elasticidade que pode ser obtido através do método estático ou dinâmico. Quanto menor 

for o valor do módulo, maior será a capacidade de o material absorver deformações e o 

revestimento fica mais deformável, com capacidade de aliviar parte ou toda a tensão do 

revestimento originada na sua secagem [9]. 

O módulo de elasticidade é influenciado quer pela densidade do material quer pela resistên-

cia do mesmo. Por outro lado, estas características dependem da porosidade da pasta de 

ligante aderente aos agregados e da saturação dos mesmos, dado que a deformabilidade 

do agregado pode também ser importante para a elasticidade do reboco, segundo Mellman 

e Maultzch (1999), citados por Silva [8]. 

A mesma fonte, citando Miranda e Selmo (2003) refere que, apesar de o módulo de elastici-

dade poder influenciar o aparecimento de fissuras de retracção por secagem e da recomen-

dação de que as argamassas tenham baixo módulo de elasticidade, para evitar a fissuração 

tal não é suficiente, assim como dizer que as argamassas com alto módulo de elasticidade 

fissuram por causas intrínsecas também pode não ser verdade. Segundo a mesma fonte, é 

necessário que outros parâmetros sejam avaliados em conjunto, como o nível de tensão 

desenvolvido pelo grau de restrição do revestimento, a resistência à tracção da argamassa e 
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a distribuição do tamanho dos poros, esta afectada pela natureza e teor dos materiais cons-

tituintes e da água da amassadura, segundo Sousa et al. (2000), citados por Silva [8]. 

Para avaliar experimentalmente o módulo de elasticidade dinâmico, pode recorrer-se à nor-

ma francesa NF B10-511 (1975) que descreve em detalhe os procedimentos de ensaio [9]. 

 

2.2.13 Capacidade de absorver deformações  

Como referido no ponto anterior, um revestimento de argamassa, quando submetido a ten-

sões, deve absorver deformações sem sofrer rotura ou fissuração que prejudiquem o seu 

desempenho, principalmente em relação à estanqueidade e à aderência. 

Segundo Veiga [9], quanto maior for a dosagem de cimento, maior a susceptibilidade à fen-

dilhação da argamassa, conduzindo à diminuição da relaxação e ao aumento da retracção, 

originando maiores tensões que o aumento da resistência não chega para compensar. Por 

outro lado, a permeabilidade ao vapor de água diminui, originando maiores gradientes de 

tensão, com a consequente diminuição da força de rotura. 

Também Silva [8] refere que a capacidade de absorção de deformação é geralmente dimi-

nuída por elevados consumos de cimento. Os revestimentos de argamassa apenas são 

capazes de absorver deformações de pequena amplitude que ocorrem em função das varia-

ções de humidade e de temperatura e, consequentemente, não são capazes de absorver as 

movimentações com amplitudes elevadas da estrutura de betão e das alvenarias. 

 

2.2.14 Resistência à fendilhação 

A resistência de um reboco à fendilhação depende, por um lado, da capacidade da arga-

massa para poder resistir às tensões de tracção nela induzidas pelo efeito da restrição da 

retracção, conferida fundamentalmente pela aderência a um suporte rígido, e, por outro 

lado, pela intensidade das tensões [9]. 

Segundo a mesma fonte, a tendência para a fendilhação por retracção será tanto maior 

quanto mais elevada for a retracção e quanto maior for a relação módulo de elasticidade / 

resistência à tracção. 

Outros factores, como uma boa aderência ao suporte e um elevado poder de retenção de 

água, poderão influenciar a susceptibilidade à fendilhação e melhorar o seu comportamento. 

O primeiro pode ser benéfico ao possibilitar uma distribuição de tensões mais eficiente e o 

segundo por poder reduzir os riscos de dessecação prematura [9]. 

A mesma fonte refere ainda a existência de outros factores, para além dos mencionados, 

que podem influenciar o comportamento do revestimento à fendilhação e estão relacionados 
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com o modo e as condições de aplicação, as características do suporte, os seus movimen-

tos e deformações, e ainda a cor e o grau de exposição aos agentes atmosféricos a que 

está sujeito o revestimento. 

Para avaliar esta característica, existe um ensaio descrito na ficha FE Pa, 37 (LNEC, 1998) - 

ensaios de susceptibilidade revestimentos de ligante minerais para paredes, apresentado 

por Veiga [9] e adoptado no LNEC. 

 

2.2.15 Permeabilidade à água e ao vapor de água 

O comportamento dos materiais de construção em relação à humidade é fortemente depen-

dente da absorção de água dos mesmos, segundo Krus et al. (1997), citados por Santos 

[11]. 

A permeabilidade está relacionada com a passagem de água pela camada de revestimento, 

uma vez que a argamassa, por definição, é um material poroso que permite a percolação de 

água tanto no estado líquido como no estado de vapor, segundo (Baía e Sabbatini (2000), 

citados por Santos [11]. A argamassa já no estado endurecido permite a entrada de água 

por infiltração por pressão (permeabilidade à água), capilaridade ou difusão do vapor de 

água. 

A água infiltra-se no revestimento através de fendas ou de zonas particulares, como remates 

e vãos, por absorção do próprio reboco. A água que entra na execução de alvenarias e não 

é consumida durante as reacções de hidratação do cimento pode contribuir para o teor de 

água no interior da argamassa durante algum tempo. Esta água deve evaporar-se logo que 

as condições atmosféricas sejam favoráveis [15]. A mesma fonte refere que é importante a 

elevada permeabilidade ao vapor de água das argamassas de revestimento e da eventual 

pintura sobre elas aplicada, para permitir essa evaporação de forma fácil e rápida. 

As argamassas usadas em rebocos tradicionais são bastantes permeáveis ao vapor de 

água. No entanto, o traço utilizado na preparação da argamassa, o tipo de ligante (cimento, 

cal aérea, cal hidráulica ou conjugações destes ligantes), a areia utilizada, o tipo de cura e 

outros factores podem influenciar a permeabilidade ao vapor de água [9]. Conclui-se ainda 

que as argamassas com alto teor de cimento e as argamassas com muita areia argilosa 

podem apresentar menor permeabilidade ao vapor de água. 

Segundo a mesma fonte, os rebocos não-tradicionais, do tipo monocamada apresentam em 

geral permeabilidade ao vapor de água relativamente elevada (da mesma ordem de grande-

za dos rebocos feitos em obra, sem aditivos). Os rebocos constituídos por argamassas aditi-

vadas com resinas podem ser muito menos permeáveis ao vapor de água. Conclui-se que a 

avaliação desta característica em argamassas de revestimento pode ser muito importante. 
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A avaliação da permeabilidade à água da argamassa de revestimento no estado endurecido 

após ciclos climáticos (simulando o envelhecimento) pode realizar-se utilizando a norma 

europeia EN 1015-21 (2002), que descreve os procedimentos de ensaio para avaliar a per-

meabilidade à água sob pressão. 

A norma europeia EN 1015-19 (1998) preconiza um método de verificação experimental da 

permeabilidade ao vapor de água de uma argamassa de revestimento endurecida. 

 

2.2.16 Capacidade de impermeabilização em zona não fendilhada 

A capacidade de impermeabilização de um reboco é avaliada, por um lado, pela capacidade 

de resistir à penetração da água proveniente do exterior até ao suporte e, por outro, pelo 

facto de apresentar capacidade de eliminação rápida por secagem da água em excesso, 

logo que surjam as condições atmosféricas favoráveis [9]. 

As argamassas são materiais de porosidade aberta, onde a água pode penetrar por per-

meabilidade ou por capilaridade, conforme a dimensão dos poros e dos capilares e a pres-

são da água. 

A permeabilidade pode avaliar-se como referido em 2.2.15, através de ensaios em que se 

determina a permeabilidade à água do material, após ciclos climáticos provocando o enve-

lhecimento do material. 

A capilaridade costuma ser quantificada através do coeficiente de capilaridade num dado 

intervalo de tempo, ou seja, a absorção de água por unidade de área de superfície do prove-

te de contacto com a água dividida pela diferença entre as raízes quadradas dos dois 

extremos do intervalo de tempo considerado: C= (M1-M0)/[A (√t1-√t0)] [9]. 

Segundo a mesma fonte, uma argamassa que apresente uma permeabilidade à água e um 

coeficiente de capilaridade reduzidos e uma elevada permeabilidade ao vapor de água tem 

condições favoráveis para obter uma boa capacidade de impermeabilização em zona não 

fendilhada. No entanto, estas características são inter-dependentes e, quando se reduz a 

capilaridade e a permeabilidade à água, normalmente reduz-se também a permeabilidade 

ao vapor de água. 

 

2.2.17 Resistência ao choque 

A resistência ao choque pode ser importante em argamassas de revestimento. No entanto, 

de um modo geral, os rebocos preparados com ligantes minerais aplicados em suportes 

tradicionais (alvenaria de tijolo, de blocos de cimento, de pedra, ou betão moldado) apresen-

tam à partida resistências razoáveis ao choque. Os problemas surgem normalmente quando 
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os revestimentos são executados com reduzida espessura, sobre suportes com pouca resis-

tência aos choques, como os suportes isolantes (placas de poliestireno expandido moldado 

ou de lã mineral, ou outros materiais) e muitas vezes com ligante misto, ou ligante hidráulico 

mas fortemente adjuvado, nomeadamente com introdutores de ar [9]. 

A avaliação desta característica pode realizar-se através de ensaios de choque de corpo 

duro com determinadas energias e de ensaios de punçoamento dinâmico, seguidos da 

observação das degradações provocadas no reboco aplicado sobre o suporte previsto [9]. 

 

2.2.18 Resistência mecânica 

A resistência mecânica pode ser definida como a propriedade das argamassas suportarem 

acções mecânicas de diferentes naturezas, devidas à abrasão superficial, ao impacto e à 

contracção higroscópica, segundo Baía e Sabattini (2000), citados por Santos [11]. 

Após o endurecimento, independentemente do tipo de aplicação, as argamassas são sem-

pre submetidas a algum tipo de esforço mecânico. As de assentamento são solicitadas à 

compressão e as de revestimento à abrasão superficial, impacto, tensões de corte decorren-

tes de movimentações do substrato e variações térmicas e higrométricas [11]. 

Quando a tensão não for totalmente aliviada pela deformação do revestimento, caberá à 

resistência à tracção impedir o aparecimento de fissuras e, para isso, ela deverá ser supe-

rior à tensão ainda existente no revestimento. 

Segundo Angelim et al. (2003), citados por Silva [8], está comprovado experimentalmente 

que a maior resistência à tracção influencia positivamente a capacidade da argamassa em 

não fissurar. 

Os revestimentos devem suportar estes esforços actuantes sem se danificarem. 

A norma europeia EN 1015-11 (1999) preconiza dois métodos de verificação experimental 

da resistência mecânica: ensaio à flexão e ensaio à compressão de prismas de argamassa. 

 

2.2.19 Durabilidade 

A durabilidade de um revestimento pode ser comprometida por uma série de factores e está 

essencialmente relacionada com algumas anomalias que a podem afectar, nomeadamente: 

a penetração de água por capilaridade; as perdas de aderência, ainda que localizadas; o 

esfarelamento originado por dessecação prematura; o corte do suporte; o ataque de sais, 

nomeadamente sulfatos, existentes nos materiais que constituem as alvenarias, no ar ou na 

água; a cultura e proliferação de microorganismos [9] [11]. 

Não existem ensaios de envelhecimento artificial acelerado relacionáveis directamente com 
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o envelhecimento natural. No entanto, a norma europeia EN 1015-21 (2002) preconiza que 

os revestimentos sejam sujeitos a ciclos climáticos desfavoráveis, de modo a simular o seu 

envelhecimento. 

 

2.3 EXIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO 

Além das propriedades referidas, a realização de um reboco de boa qualidade implica algu-

mas exigências de execução que muitas vezes são incompatíveis com os prazos de execu-

ção, com os materiais existentes nos estaleiros actuais e a mão-de-obra muitas vezes pouco 

especializada. Na execução de um reboco tradicional, para haver um bom desempenho, é 

necessária a realização de várias camadas e esperar que cada uma delas tenha sofrido 

parte significativa da sua retracção e que a mão-de-obra utilizada seja qualificada [20]. 

Há algumas décadas, as funções exigidas para um reboco eram cumpridas a contento, com 

um contributo de mão-de-obra especializada, que praticava a arte de bem construir e fazia 

gala em dominar as regras de boa arte. Actualmente, sabe-se que não é bem assim: a cons-

trução absorve, a par dos poucos bons profissionais do sector, uma mão-de-obra indiferen-

ciada, normalmente com pouca preparação e, com grande probabilidade, desconhecedora 

da boa tradição construtiva [21]. 

 

2.4. ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO. CLASSIFICAÇÃO 

 

2.4.1.Classificação dos revestimentos 

A diversidade de suportes acarreta dificuldades quando se pretende especificar revestimen-

tos, por sua vez também diversificados. 

A filosofia exigencial é a mais adaptada às situações onde a inovação surge com frequência 

e que implica: a definição das funções que se pretendem ver desempenhadas pelo revesti-

mento em causa; a identificação das características do revestimento relevantes para o 

desempenho das mesmas funções; o estabelecimento de métodos de quantificação dessas 

mesmas características, como a definição dos métodos de ensaio de valores limites consi-

derados satisfatórios [21]. 

Das possíveis classificações de revestimentos, conforme o material, a espessura, o grau de 

tradição e as funções principais que desempenham, é a que vai ao encontro da filosofia exi-

gencial [21]. 

Referem-se algumas das principais funções de revestimentos de paredes: 

• regularização dos toscos; 



 

 LNEC - Proc. 0803/11/17793 2.16 

• acabamento dos paramentos; 

• protecção das alvenarias. 

Alguns revestimentos particulares (exteriores e interiores) podem ainda ter funções de iso-

lamento térmico, acústico ou outras [21]. 

Em geral, espera-se que os revestimentos exteriores desempenhem funções de impermea-

bilização, ou seja, que contribuam significativamente para a estanqueidade global da pare-

de, enquanto os revestimentos interiores devem desempenhar funções de regularização das 

paredes, resistência à água (importante nas zonas húmidas do edifício) e decoração. 

Nos Quadros 2.1 e 2.2, resumem-se as classificações funcionais dos revestimentos utiliza-

dos em Portugal, respectivamente em paramentos interiores e exteriores de paredes. 

 

 

QUADRO 2.1 
REVESTIMENTOS EXTERIORES DE PAREDES 

Classificação 
funcional Tipos de revestimentos exteriores de paredes usadas  em Portugal 

Revestimentos de 
estanqueidade 

Placas de pedra natural fixadas mecanicamente ao suporte, com lâmina de ar 
Placas de outros materiais (fibrocimento, materiais plásticos, materiais cerâmicos) 

fixadas mecanicamente ao suporte, com lâmina de ar 
Revestimentos de ligante sintético armados 

Revestimentos de 
impermeabilização 

Rebocos tradicionais 
Rebocos pré-doseados (monocamada ou outros) 
Revestimentos de ligante misto (cimento e resina) 

Revestimentos de ligante sintético 

Revestimento de 
Isolamento térmi-

co 

Revestimentos por elementos descontínuos independentes com isolante na caixa de ar 
Revestimentos por componentes isolantes 

Revestimentos aplicados sobre isolante (ETICS) 
Revestimento de 
acabamento ou 

decorativo 

Revestimentos por elementos descontínuos colados ou fixados mecanicamente sem 
lâmina de ar (ladrilhos, azulejos) 

Revestimentos por pintura 

Fonte: Veiga, M. Rosário, “Revestimentos e Acabamentos na Construção de Edifí cios. Revestimento 
de Paredes”,  Texto de apoio ao 14º curso de mestrado em construção (2004/2005), LNEC 
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QUADRO 2.2 

REVESTIMENTOS INTERIORES DE PAREDES 

Classificação fu ncional  Tipos de r evestimentos exteriores de  paredes usadas em Portugal  

Revestimentos de regu-
larização 

Rebocos tradicionais 
Rebocos pré-doseados 

Revestimentos de ligante misto 
Estuques tradicionais de gesso e cal estuques pré-doseados de gesso 

Estuques pré-doseados sintéticos 

Revestimentos de aca-
bamento 

Estuques tradicionais de gesso e cal (camada de acabamento) 
Estuques pré-doseados de gesso (camada de acabamento) 

Estuques pré-doseados sintéticos 

Revestimentos resisten-
tes à água 

Revestimentos cerâmicos colados 
Revestimentos de pedra natural colados 
Revestimentos de pedra artificial colados 

Revestimentos epóxidos 
Revestimentos de ligante sintético 

Revestimentos decorati-
vos 

Revestimentos em rolo (de papel, plásticos, têxteis, cortiça) 
Revestimentos em placas de aglomerado de cortiça expandida 

Revestimentos por pintura 

Fonte: Veiga, M. Rosário, “Revestimentos e Acabamentos na Construção de Edifí cios. Revestimento 
de Paredes”,  Texto de apoio ao 14º curso de mestrado em construção (2004/2005), LNEC 

 

 

2.4.2 Argamassas hidráulicas de revestimento 

As argamassas hidráulicas são constituídas por um ou mais ligantes hidráulicos: cimentos e 

cais hidráulicas. 

Os cimentos comercializados habitualmente são artificiais. Estes ligantes deverão satisfazer 

os requisitos impostos na norma portuguesa NP EN 197-1 (2001). 

A principal diferença na produção dos cimentos e da cal hidráulica, para além da matéria-

prima (quantidade de argila superior nos cimentos), é a temperatura de cozedura. A cal 

hidráulica natural é produzida a partir de calcários margosos que contêm impurezas, abaixo 

da temperatura de sinterização. Durante a cozedura dos calcários margosos, a argila 

decompõe-se a temperaturas entre 400 e 600 °C; entre 950 e 1250 °C, combina-se com a 

cal, originando silicatos e aluminatos. Esta é a temperatura de cozedura das cais hidráulicas 

naturais, enquanto o cimento é produzido com calcários margosos (argila 25%), a tempera-

turas superiores a 1400 °C, às quais ocorre a sinterização com formação do clínquer. Este 

produto ainda é moído com gesso (retardador de presa) e só depois se obtém o cimento. A 

granulometria do cimento resultante do processo de moagem influencia a resistência mecâ-

nica do cimento. 

No que respeita às cais hidráulicas (artificiais e naturais), a documentação normativa em 

vigor é a NP EN 459-1 (2002), onde se definem especificações e critérios de conformidade 

para a cal de construção. 
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Os ligantes a utilizar em argamassas de revestimento devem ser de finura adequada, por 

questões de trabalhabilidade e retenção de água. A resistência mecânica dos ligantes não 

deve ser muito elevada uma vez que a elevada resistência à compressão normalmente está 

relacionada com um maior módulo de elasticidade e uma baixa capacidade de deformação, 

segundo Coutinho (1998) e Braga (1999), citados por Cruz [22]. 

A distribuição do tamanho dos poros em argamassas de cimento é muito diferente da apre-

sentada em argamassas de cal, segundo Huges et al. (1998), citados por Cruz [22]. A 

pequena dimensão dos poros nas argamassas cimento pode ser a principal causa de danos 

entre as argamassas de cimento e os materiais pétreos das alvenarias. Os poros de peque-

no diâmetro, além de exercerem uma força capilar maior do que os poros com maior diâme-

tro, retêm a água por um período de tempo superior. Assim, as argamassas de cimento 

conduzem a água para a interface com o suporte e a evaporação nestas zonas passa a 

ocorrer através deste, geralmente com maior porosidade. 

Relativamente à influência das areias, Veiga e Carvalho [23] realizaram um estudo com 

argamassas com base em ligantes hidráulicos e bastardas, concluindo que a introdução de 

areia de areeiro, juntamente com areia do rio, levou a uma redução da capilaridade das 

argamassas e ao aumento do módulo de elasticidade, relativamente às argamassas só com 

areia do rio. As mesmas autoras, numa análise realizada a argamassas de cimento, de cal 

hidráulica e bastardas (de cal hidráulica e cimento) com areia do rio, areia de areeiro ou mis-

tura a 50% das duas areias, verificaram que as argamassas de cal hidráulica apresentaram 

melhor trabalhabilidade do que as bastardas e estas melhor do que as só de cimento. Con-

cluíram ainda que a influência das areias foi mais sensível nas argamassas de cimento, que 

apresentaram melhor plasticidade e coesão com a utilização de areia de areeiro. No mesmo 

estudo, verificaram que a retracção apresentada pelas argamassas bastardas (cimento e cal 

hidráulica) era muito elevada, superior à apresentada pelas argamassas de cimento em que, 

por sua vez, era maior do que as argamassas de cal hidráulica, e tanto mais elevada quanto 

maior a incorporação de areia de areeiro. 

A capilaridade das argamassas de cal hidráulica foi superior à das argamassas bastardas e 

a destas à das argamassas de cimento, contribuindo no entanto a areia de areeiro para a 

sua diminuição (argamassas com maior quantidade de finos e menor quantidade de água de 

amassadura necessária e, por isso, menos porosas e mais compactas). 

A quantidade usada de areia de areeiro também contribui para o aumento da resistência à 

tracção por flexão e à compressão das argamassas, o aumento do módulo de elasticidade e 

a redução da permeabilidade ao vapor de água. As mesmas autoras referem ainda que a 
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incorporação de areia de areeiro deve ser limitada a pequenas quantidades, considerando 

excessiva a mistura em partes iguais. 

As argamassas de cal hidráulica natural apresentam, de um modo geral, características 

intermédias entre as argamassas de cimento e as de cal aérea, associando as suas vanta-

gens e desvantagens, segundo Guerreiro (2007), citado por Cruz [22]. 

Cruz [22] cita ainda Mascarenhas (2004, 2005) e Sousa et al. (2005), referindo que estes 

autores constataram um conjunto de características das argamassas de cal hidráulica que 

se enumeram: 

• melhor aderência do que as de cal aérea, mas uma rigidez que as não impeça 

de acompanhar as alterações de suporte; 

• perda de água lenta durante a presa, mesmo em suportes muito absorventes 

(boa retenção de água); 

• o teor em cal tornou a argamassa dos rebocos mais plástica e trabalhável, endu-

recendo lentamente; 

• calor de hidratação baixo libertando-se lentamente fazendo com que a evapora-

ção da água seja lenta, evitando assim as retracções iniciais; 

• permeabilidade à água e ao vapor de água, apesar de inferior à das argamassas 

de cal aérea; 

• mais compactas, reduzindo infiltrações; 

• pequena resistência a condições climáticas e ambientais adversas. 

 

2.4.3 Revestimentos tradicionais  

Os revestimentos tradicionais de ligante mineral, designados também por rebocos tradicio-

nais, são revestimentos doseados e preparados em obra, de acordo com as tecnologias 

tradicionais - preparação manual, com betoneira ou com misturador mecânico e aplicação 

manual - e constituídos basicamente por cimento, cal hidráulica ou aérea, areia (siliciosa, 

calcária, sílico - calcária ou argilosa) e, eventualmente, adjuvantes e adições [21]. 

O cimento usado em rebocos correntes em Portugal é o cimento Portland composto de cal-

cário designado, por “CEM II/B-L 32.5 N“. Com o aparecimento do cimento branco em Por-

tugal, por vezes são também utilizados em revestimentos (CEM II/A-L 52.5 N (br) e CEM 

II/B-L 32.5 R (br)). 

Os agregados mais frequentemente utilizados são areias naturais, extraídas do leito dos rios 

ou dos areeiros, de natureza siliciosa, calcária ou argilosa, com granulometrias variáveis 

entre algumas dezenas de micrómetros e 5 mm. 
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Os rebocos ainda são os revestimentos de paredes mais utilizados em Portugal em facha-

das de edifícios de habitação, de escritórios e comerciais, uma vez que quase só os edifí-

cios de luxo recorrem a outro tipo de revestimentos [9] [8]. 

 

2.4.3.1 Camadas constituintes 

As argamassas de revestimentos tradicionais estão submetidas a diversos tipos de anoma-

lias e, consequentemente, é difícil dosear uma argamassa de reboco para que o revestimen-

to seja em simultâneo pouco susceptível à fendilhação, pouco permeável à água mas muito 

permeável ao vapor de água e bem aderente ao suporte, entre outras exigências [9]. Para 

ultrapassar este problema, são tradicionalmente usadas várias camadas de reboco, com 

funções complementares que se referem em seguida, segundo Lucas (1986 e 1990) e 

Logeais (1988), citados por Veiga [9]. 

Assim, o crespido (chapisco, salpico ou salpisco) destina-se essencialmente a proporcionar 

boa aderência ao suporte, conferindo-lhe alguma rugosidade e uma melhor ligação mecâni-

ca favorecendo a uniformização da absorção do suporte. Para cumprir os objectivos referi-

dos a argamassa deve ser rica em cimento, muito fluida, com alto teor de areias grossas e 

aplicada de forma descontínua e rugosa. 

A camada de base ou de regularização, tem como função assegurar a regularização do 

substrato e contribuir significativamente para a impermeabilização da parede. Consequen-

temente, deve ser uma argamassa com capacidade de impermeabilização e de regulariza-

ção, devendo ser constituída por uma argamassa pouco rica em cimento, compacta e com 

areia com teor significativo de grãos grossos (no entanto, mais fina do que a do salpisco). 

Por vezes, é realizada mais do que uma camada. Quando acontecer esta alternativa, dever-

se-á obedecer à regra da degressividade do teor de cimento, que consiste na diminuição da 

quantidade de cimento da camada que se vai aplicar em relação à que a antecede (regra a 

aplicar para todas as camadas constituintes do reboco). 

A camada de acabamento tem a função essencial de proteger as camadas subjacentes e 

conferir um acabamento adequado ao revestimento. É muito importante que esta camada 

não fendilhe e que contenha menor teor de cimento e agregados finos do que as preceden-

tes [9]. 

No intervalo de aplicação das camadas, deverá haver tempo de espera suficiente para que 

se possa processar a secagem e dar-se a maior parte da retracção, antes da aplicação da 

seguinte. As diferentes camadas tornar-se-ão mais independentes a nível mecânico [24]. 
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2.4.3.2 Aplicação 

Na execução dos revestimentos, podem ser consideradas as seguintes etapas: preparação, 

aplicação, sarrafeamento, desempenamento e alisamento. Apenas se deve efectuar a apli-

cação da argamassa se o suporte estiver isento de poeiras, vestígios de óleos, produtos 

descofrantes ou outras impurezas. Em seguida, proceder-se-á à correcção de deficiências 

de planeza local ou geral que não sejam compatíveis com a espessura do reboco a utilizar. 

As condições meteorológicas para aplicação do reboco devem ser favoráveis ao endureci-

mento do reboco condicionando a temperatura ambiente a valores compreendidos entre 5°C 

e 30°C, não existindo vento forte e a ausência de pluviosidade; ainda, quando em tempo 

quente, os paramentos não devem estar expostos à acção directa dos raios solares, evitan-

do uma dessecação prematura do substrato. 

A aplicação do reboco dever-se-á iniciar quando o suporte estiver preparado para o receber. 

Assim, o suporte deverá ser humedecido antes da aplicação da primeira camada do reves-

timento (evitando a absorção de demasiada água da amassadura). O tempo que decorre 

entre a humidificação do suporte e a primeira camada será função da natureza do suporte, 

segundo Ribeiro e Bezelga, citados por Silva [8]. É ainda importante que apresente rugosi-

dade suficiente para facilitar a aderência do revestimento. Caso tal não aconteça, utilizar-se-

ão métodos para a aumentar, como a escovagem, picagem ou bujardagem, a aplicação de 

um primário ou a incorporação de uma resina de alta aderência na argamassa do crespido. 

A preparação do suporte depende do seu estado. Se é recente ou antigo, também pode 

condicionar a sua preparação. Assim, no caso de suportes novos, a aplicação do revesti-

mento deverá iniciar-se, pelo menos, um mês após a sua execução, desde que se encontre 

fora de água. No caso de suportes antigos, Veiga e Carvalho [23] recomendam que a super-

fície se apresente limpa, eventualmente com jacto de água, ou de areia ou ainda por escova 

metálica, para retirar o revestimento antigo à base de ligantes orgânicos (pinturas e outros) 

e o material facilmente desagregável. Também não devem ser esquecidas as juntas de 

alvenaria, pelo que é necessário que sejam refeitas antes da aplicação do reboco. Segundo 

as mesmas autoras, é importante que a resistência do reboco seja inferior à do suporte, de 

forma a evitar a rotura por corte devido à retracção do primeiro. Deve também ter boa com-

patibilidade química com o suporte, devendo garantir-se que não vai introduzir na alvenaria 

sais que acelerem a deterioração da parede. Uma boa permeabilidade ao vapor de água 

como referido, é também nestes rebocos de reabilitação uma característica essencial [23]. 

Em suportes heterogéneos que não apresentem resistência suficiente para garantir uma 

adequada aderência do revestimento, recomenda-se revestir toda a superfície com uma 

armadura, fixada mecanicamente, dispensando-se o crespido mas, neste caso, executando-
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se duas camadas de base antes da camada de acabamento. Ainda em situações com 

suporte muito liso, como betões com superfície vitrificada, poderá recorrer-se à aplicação de 

uma rede fixada mecanicamente, para suporte do revestimento, segundo Ribeiro e Bezelga, 

citados por Silva [8]. 

A camada de base só deverá ser aplicada após o salpisco ter secado, endurecido e ter 

sofrido a maior retracção inicial, o que ocorre normalmente após 48 horas. Antes da aplica-

ção desta camada, dever-se-á humidificar o salpisco, sem escorrimento de água e a arga-

massa da camada de base deverá ser lançada sobre o suporte vigorosamente ou apertada 

enérgica e uniformemente à talocha, para melhorar a sua compacidade, sem no entanto ser 

demasiado alisada, para que a leitada de cimento não surja à superfície. 

Quanto à camada de acabamento, apenas deverá ser executada de 4 a 7 dias após a apli-

cação da camada de base, dependendo mais uma vez das condições atmosféricas e ainda 

da natureza do ligante. Também antes da aplicação desta camada, o paramento deverá ser 

humedecido e a técnica de aplicação depende do aspecto decorativo que se pretende obter. 

Para o sarrafeamento do reboco, é necessário aguardar um período de tempo após a apli-

cação da argamassa. Seguidamente, executa-se o desempenamento, o qual deve obedecer 

também a um período de tempo em relação à etapa anterior para que se processe a evapo-

ração da água da amassadura, de modo a evitar o aparecimento de fissuras por retracção. 

Por fim, procede-se ao alisamento da superfície, que pode causar uma menor abertura dos 

poros da superfície do revestimento, dificultando a perda de água para o ambiente e facili-

tando o aparecimento de fissuras. Estas podem aparecer antes ou depois do alisamento, 

caso o material não tenha desenvolvido resistência suficiente para resistir às tensões de 

tracção impostas, segundo Miranda (2000), citada por Silva [8]. 

Por fim, não é demais enfatizar a importância das técnicas de preparação e aplicação das 

argamassas, decisivas para o desempenho e a durabilidade dos revestimentos, com desta-

que para a quantidade de água de amassadura, o número e espessura de camadas, o aper-

to da massa e as condições de cura [25] [26] [27]. 

 

2.4.4 Revestimentos não tradicionais 

A constituição destas argamassas de revestimento é em geral mais ou menos semelhante à 

dos rebocos tradicionais, com a diferença de que a dosagem é feita de acordo com uma 

formulação estudada, os constituintes são seleccionados e a mistura é corrigida com adju-

vantes e adições, muitas vezes em pequeníssimas dosagens mas com efeito sensível [9]. 
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Os revestimentos aqui referidos como não tradicionais, como facilmente se pode constatar, 

têm muita aplicação na construção actual. Neste ponto, referir-se-ão algumas considerações 

sobre estas argamassas. 

De entre os revestimentos não tradicionais, referem-se os do tipo monocamada, formulados 

de tal modo que podem, com uma única camada desempenhar as funções de um reboco 

tradicional aplicado em três camadas. São além disso pigmentados na massa, dispensando 

a posterior pintura. São aplicáveis por projecção adicionando às suas vantagens a grande 

rapidez de execução. 

No entanto, podem referir-se algumas desvantagens como o custo inicial do material supe-

rior ao tradicional, a exigência de mão-de-obra especializada e a necessidade de planea-

mento de obra rigoroso e de alvenarias bem desempenadas. 

Os revestimentos não tradicionais são especialmente formulados para determinadas aplica-

ções, como suporte de alvenarias de blocos de betão celular autoclavado, em revestimentos 

e isolamento térmico pelo exterior, ou em alvenarias antigas. Nestas situações, as caracte-

rísticas destes revestimentos são adaptadas às situações previstas, conseguindo-se aumen-

tar a ductilidade, reduzir o módulo de elasticidade, aumentar a resistência ao choque ou 

aumentar a capacidade de impermeabilização, à custa da adição de resinas, vários adjuvan-

tes e incorporação de fibras ou redes [9]. 

Segundo a mesma fonte, existem produtos pré-doseados menos complexos do que os 

monocamada já formulados que, sem apresentarem algumas das vantagens dos monoca-

mada referidos, conseguem no entanto, evitar algumas das desvantagens dos revestimen-

tos tradicionais. Assim, existem produtos que não são pigmentados na massa (não dispen-

sando pintura) mas que, sendo aplicáveis por projecção e tendo um coeficiente de capilari-

dade muito baixo e uma menor susceptibilidade à fendilhação, são, em muitos casos, uma 

opção a considerar se o seu custo for competitivo e o aspecto final for o pretendido. 

O facto de se tratar de produtos pré-doseados permite que estejam sujeitos a um controlo 

interno de qualidade que garanta a constância de qualidade e manutenção das característi-

cas dos produtos [9]. 

Existem revestimentos pré-doseados com o objectivo de proporcionar um complemento de 

isolamento térmico à envolvente. Para tal, essa camada tem na sua constituição enorme 

quantidade de cargas leves, geralmente granulado de poliestireno expandido. Normalmente, 

trata-se de revestimentos aplicados em três camadas, sendo a mistura para cada uma delas 

comercializada em embalagens separadas, prontas a aplicar após a amassadura com água. 

A primeira camada (sem cargas leves) destina-se fundamentalmente a promover aderência 

ao suporte sendo aplicável manualmente ou por projecção. A segunda é a camada de iso-
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lamento, já com grande quantidade de cargas leves, cargas minerais em pequena quantida-

de, adjuvantes, adições e normalmente como ligante cimento e eventualmente cal [9]. Esta 

camada é muito friável e pouco resistente aos choques. A terceira camada tem como função 

proteger a camada de isolamento e conferir ao paramento a necessária resistência mecâni-

ca. Para desempenhar estas funções, esta camada é geralmente armada com uma rede de 

fibra de vidro ou sintética ou com fibras de vidro ou sintéticas incorporadas na massa. Verifi-

ca-se mesmo assim que nem sempre a resistência do paramento aos choques é satisfatória, 

devido essencialmente ao facto de em Portugal a maioria dos edifícios ter uma envolvente 

pouco protegida, sendo frequente a degradação de fachadas devido a acções humanas de 

vandalismo ou simplesmente falta de cuidado [9]. 

Outra classe de revestimentos com algum uso em Portugal é a dos revestimentos de ligante 

misto, com resina na sua constituição, normalmente acrílica, podendo ser aplicados em 

camada mais fina e tornando-se mais elásticos e impermeáveis. O seu elevado custo condi-

ciona o uso em grandes áreas, utilizando-se apenas para fins específicos. Tem também 

muita aplicação em revestimentos de isolamento térmico de fachadas pelo exterior, de sigla 

ETICS (External Thermal Insulation composite Systems) [9]. 

As argamassas fabris são também revestimentos não tradicionais. As primeiras argamassas 

fabris em Portugal foram produzidas durante os anos 70 e 80 do século XX e são conheci-

das vulgarmente por cimento cola. O nosso país tinha como tradição a colagem de azulejos, 

atribuindo-se à influência dos emigrantes portugueses em França que, no regresso, traziam 

novas técnicas de construção e novos produtos. O cimento cola de azulejos, preparado em 

obra, deu então lugar a um produto fabril. Os rebocos com cor na massa, designados por 

monomassas, constituíram também um produto igualmente importado [28]. 

Durante os anos 80, houve uma empresa que registou uma marca de reboco hidráulico. No 

entanto, estes rebocos começaram a desenvolver-se durante os anos 90, especialmente 

com a Exposição Mundial (Expo'98). A qualidade exigida para os edifícios e a imposição de 

prazos apertados de construção impulsionaram o desenvolvimento e a aplicação de novos 

produtos. 

Mais tarde, noutras zonas do País, em especial nas zonas urbanas, do Porto, Algarve e 

outras cidades recorreram a estas argamassas fabris. Começaram então a utilizar-se silos 

em obra, alimentados com argamassas a granel. 

Estas argamassas são então comercializadas como [28]: 

• argamassas fabris secas, fornecidas em saco ou granel (destinadas a silos, 

colocados em obra), necessitando de água para a amassadura; 
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• argamassas fabris estabilizadas, fornecidas a granel (destinadas a tinas coloca-

das em obra), nas condições de aplicação, considerando-se utilizáveis por um 

período de 36 horas. 

Estes revestimentos industrializados apresentam um custo inicial relativamente elevado em 

relação aos revestimentos tradicionais mas os prazos de execução da obra e a falta de mão-

de-obra de arte especializada, entre outros aspectos que podem ser referidos para justificar 

a sua utilização, têm obrigado os industriais a recorrer a este tipo de composições, simplifi-

cando os processos de preparação de argamassas e o armazenamento em estaleiro dos 

materiais. 

A diversidade de composições apresentada pelos produtores permite uma selecção criterio-

sa, função das características que se pretendem para determinado tipo de suporte. 

As argamassas fabris disponíveis para alvenarias podem agrupar-se em: 

• argamassas de assentamento; 

• argamassas de reboco e monomassas; 

• colas de construção e juntas de cor; 

• ETICS. 

Os constituintes utilizados são os correntes em argamassas, com um ou dois ligantes, 

areias calibradas, adições e adjuvantes. Com referido nos revestimentos “monocamada”, 

também nestes revestimentos o controlo dos constituintes é feito em fábrica pelo fabricante, 

o que garante ao consumidor qualidade nos produtos. 

Em obra, os constituintes são misturados com água (controlo rigoroso) em betoneira ou na 

máquina de projectar. A preparação da superfície para receber o reboco e as condições 

climáticas são as referidas anteriormente. Poderá eventualmente ser executado um chapis-

co inicial para receber o revestimento, que pode também ser executado com uma ou duas 

camadas não excedendo 20 cm de espessura cada camada. Cada camada deve ser execu-

tada após 48 horas. 

A norma europeia (EN 998-1), citada por Duarte [28], obriga estas argamassas fabris a 

terem a marcação CE, segundo o sistema 4, desde Janeiro de 2005. 

 

2.4.5 Regulamentação 

Em relação a argamassas de revestimento, nomeadamente os rebocos, existem poucos 

documentos de carácter regulamentar e normativo em Portugal. No entanto, a documenta-

ção existente para betões é elevada. 
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No LNEC, em 1968, elaboraram-se recomendações para a execução de revestimentos exte-

riores de argamassa e, nos últimos anos, têm-se preparado Fichas de Ensaio para revesti-

mento de paredes, como a ficha normativa FE Pa 37 (LNEC, 1998), referida em bibliografia. 

No entanto, a nível europeu, existem normas que incidem em argamassas de revestimento, 

destacando-se a EN 998 e a EN 1015, algumas referidas em bibliografia. Nestas normas, os 

aspectos fundamentais do comportamento dos revestimentos são abordados e são descri-

minados os principais factores que os condicionam: comportamento ao fogo, resistência à 

penetração de água, resistência à acção dos sais solúveis, comportamento à acção do gelo, 

propriedades térmicas, acústicas e de durabilidade. Estas normas têm vindo a substituir as 

dos vários Países da União Europeia [8]. 

Recentemente, foram introduzidas mais duas normas europeias relativas a argamassas, a 

EN 13914-1 e a EN 13914-2, de Maio de 2005, relativas à preparação de argamassas de 

reboco exterior e interior, respectivamente. 

As normas europeias uniformizam os métodos de execução e análise, facilitando deste 

modo, a comparação, análise e interpretação dos resultados obtidos, na actividade científi-

ca. 
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CAPÍTULO 3 
 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS. TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

A legislação ambiental tem-se apresentado, dia após dia, mais restritiva relativamente à eli-

minação de resíduos por parte das empresas, com custos onerosos que passam indirecta-

mente para o consumidor através de impostos. Aliado a este factor, o rígido controlo 

ambiental é item obrigatório nas certificações de qualidade, que são exigidas como essen-

ciais na exportação de produtos, levando os industriais à procura de soluções que respeitem 

a legislação ambiental, ao mesmo tempo que os produtos se tornam competitivos. 

A actividade industrial de construção tem apresentado um elevado crescimento e o uso de 

recursos minerais naturais forçou naturalmente a indústria transformadora a rever o forneci-

mento das matérias-primas. Assim, tornou-se aliciante, do ponto de vista técnico, económico 

e ambiental, o recurso a outros materiais para a produção de produtos cimentícios, nomea-

damente argamassas e betões. 

A construção em alvenaria exige muitas vezes o recurso a argamassas hidráulicas de reves-

timento e assentamento. Na constituição destas argamassas, são fundamentais os compo-

nentes: agregados, cimento e água. De forma simplificada, pode referir-se que os agregados 

são os componentes de enchimento, normalmente inertes, influenciando algumas caracte-

rísticas da argamassa e constituindo a estrutura da argamassa; o ligante é responsável pela 

aglomeração dos constituintes e tem a capacidade de endurecer, proporcionando resistên-

cia mecânica e coesão ao conjunto; a água é necessária, para que as reacções químicas se 

processem, para facilitar a aglomeração dos constituintes e a formação de uma pasta, con-

ferindo trabalhabilidade à argamassa, condicionando no entanto a aderência ao suporte e o 

rendimento da mão-de-obra. 

Além dos componentes referidos, são muitas vezes introduzidas adições e aditivos (orgâni-

cos ou inorgânicos) adicionados em pequena quantidade para controlar ou modificar as pro-

priedades da argamassa no estado fresco e/ou no estado endurecido e para atender a 

objectivos específicos finais. 

As argamassas de revestimento exigem o controlo exacto de uma série de parâmetros, que 

vão desde a sua constituição até à técnica de aplicação. Esta última característica é influen-

ciada pela trabalhabilidade da argamassa que, por sua vez, pode ser controlada pelo uso de 

adjuvantes: retentores de água, hidrófugos, controladores de secagem, retardadores de pre-
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sa e modificadores de reologia (derivados de materiais celulósicos, açúcares, fosfatos). 

Estes produtos são geralmente solúveis em água e actuam quimicamente durante a hidrata-

ção do cimento. Por um lado, é importante conhecer e ser capaz de controlar as proprieda-

des físicas, químicas e mecânicas de todos os ingredientes da argamassa e a sua contribui-

ção para o comportamento final do produto. No entanto, o conhecimento humano pode per-

mitir a substituição de alguns componentes por matérias-primas alternativas. A substituição 

de matérias-primas, por sua vez, pode ser hoje uma oportunidade de melhorar dificuldades 

de gestão de resíduos, reutilizando agregados e resíduos industriais não-perigosos. Mesmo 

que isto seja feito em pequenas quantidades, as altas taxas de produção irão traduzir-se 

num elevado consumo de resíduos. Havendo esta possibilidade de utilização pela indústria 

de construção, poder-se-á encontrar uma fonte de matéria-prima barata e renovável [29]. 

Podem prever-se algumas vantagens possíveis para a incorporação de resíduos industriais 

em argamassas de revestimento: 

• efeito de fíler introduzido pelos finos que induz maior compacidade e consequen-

te provável aumento na resistência à compressão das argamassas; 

• efeito pozolânico apresentado por alguns componentes; 

• redução do consumo de cimento devido ao aumento de resistência resultante 

dos dois primeiros efeitos referidos. 

Neste trabalho de pesquisa, procuram-se opções para a redução de matérias-primas natu-

rais em argamassas de revestimento cimentícias, utilizando resíduos industriais, transfor-

mando-os assim em produtos economicamente viáveis que possam ser comercializados por 

representarem soluções interessantes tanto para as empresas como para o meio ambiente. 

 

3.2 PESQUISA 

Os trabalhos aqui apresentados resultam de uma pesquisa realizada durante o período de 

estágio no LNEC. Esta pesquisa realizou-se em bibliotecas on-line, na biblioteca Nacional, 

biblioteca do LNEC e nos gabinetes do Professor Jorge de Brito e da Engenheira Rosário 

Veiga, permitindo compilar informação nacional e internacional relevante sobre trabalhos de 

investigação realizados com resíduos industriais com aplicação na construção civil. 

A informação dos trabalhos de investigação realizados resultou de comunicações, actas de 

congressos, dissertações de mestrados e doutoramentos onde nem sempre se obtinham 

dados suficientes para a melhor compreensão dos trabalhos realizados. No entanto, neste 

relatório, procurou-se sintetizar algumas conclusões relevantes que pudessem contribuir 

para trabalhos a desenvolver no futuro com incorporação de resíduos industriais visando a 

sua reutilização em argamassas de revestimento. 
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A metodologia de apresentação dos trabalhos, sempre que possível, consistiu numa abor-

dagem à identificação do resíduo industrial, ao tipo de trabalho realizado e às conclusões 

dos autores. Para cada tipo de resíduo, foi primordial a abordagem dos trabalhos referentes 

a argamassas, mas consideraram-se também alguns estudos efectuados em betões ou nou-

tros compósitos cimentícios que se admitiu poderem ser importantes neste estudo, pelo 

paralelismo que é possível estabelecer com as argamassas. 

 

3.3 TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

Durante a pesquisa, procuraram-se trabalhos realizados a nível nacional e internacional com 

utilização de resíduos industriais como matéria-prima. No Quadro 3.1, são apresentados os 

resíduos industriais utilizados em trabalhos de investigação realizados a nível nacional e 

internacional que foram considerados relevantes para a investigação proposta, relacionan-

do-os com o potencial de reciclagem em argamassas. 

 

QUADRO 3.1 
RESÍDUOS INDUSTRIAIS UTILIZADOS EM TRABALHOS DE INV ESTIGAÇÃO 

Resíduo Industria l (RI) Potencial de reciclagem em argamassas  
1. Couro Agregado 
2. Têxteis A investigar 
3. Pasta de papel Agregado 
4. Lamas do corte de rochas Agregado 
5. Lodos de ETAS Agregado 
6. Vidro Agregado / ligante 
7. Plásticos Agregado 
8. Borracha de pneus Agregado 
9. Cerâmica vermelha Agregado / ligante 
10. Gesso Agregado 
11. Escória de aciaria Agregado / ligante 
12. GRFP (polímeros reforçados com fibras) Agregado 
13. Asfalto Agregado 
14. Cinzas de casca de arroz Agregado / ligante 
15. Cinzas de carne e ossos Agregado 
16. Cinzas de cascas vegetais Agregado 
17. Cinzas de cana-de-açúcar Ligante 
18. Madeira Agregado 
19. Cortiça Agregado 
20. Pilha de zinco carvão Agregado 
21. Cal residual (Ca OH)2 Ligante 
22. E.V.A. (acetato de etileno e vinil) Agregado 
23. Lama da produção de estireno Ligante 
24. Indústria da cana-de-açúcar e do álcool Ligante 
25. Argila expandida Agregado leve / ligante 
26. Calcário agrícola Agregado 
27.Casca de mexilhão Agregado / ligante 
28. Alumínio de construção Agregado / ligante 
29. Tinta de poliuretano Agregado 
30. Porcelana Agregado 
31. Carvão Agregado 
32. Dióxido de carbono Produção de agregados leves 
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3.3.1 Resíduos de couro 

No tratamento de peles e processamento do couro, são produzidos resíduos em forma de 

pó, aparas e pedaços. Além destes constituintes sólidos orgânicos, existe a água, resultante 

das operações de lavagem da pele, com partículas em suspensão e contaminada por produ-

tos químicos. Esta água contaminada no processo de tratamento dos curtumes é encami-

nhada para as ETAR'S públicas. Todos estes produtos constituem uma fonte de preocupa-

ção ambiental porque, para além dos aspectos comuns aos outros resíduos, contêm um 

elemento químico, crómio, em teores que podem variar com o tipo de tecnologia e metodo-

logia usada nos processos de tratamento de couro. O destino dos resíduos sólidos é aterros 

industriais, necessitando por isso de um processo alternativo. 

Existem alguns estudos desenvolvidos no sentido de contribuir para a resolução deste pro-

blema. Descrevem-se alguns trabalhos já realizados para incorporar estes resíduos em 

argamassas. No entanto, são referidos na bibliografia outros estudos realizados em matrizes 

de cimento e de argila por investigadores nacionais e internacionais como forma de analisa-

rem a viabilidade da sua aplicação na indústria da construção, podendo ser aplicados como 

agregados na produção de vários produtos. 

Foi feito um estudo em argamassas cimentícias pelos investigadores Tachard et al. [30] utili-

zando resíduos de serragem de couro previamente tratados em meio ácido. O seu objectivo 

consistiu em inertizar o elemento químico crómio existente nas argamassas cimentícias 

fabricadas com resíduos de couro tratado e avaliar as suas características mecânicas. 

O estudo consistiu em dissolver previamente o resíduo de serragem de couro (peles de 

bovinos) em ácido fosfórico e posteriormente incorporá-lo em matrizes de cimento. O cimen-

to utilizado foi o cimento Portland composto com escória (CP E32), comercializado no Brasil. 

Segundo os autores, este cimento apresentava uma composição química que promovia um 

ambiente redutor, evitando a possibilidade de oxidação do crómio trivalente presente nestes 

compósitos. A areia utilizada na preparação das argamassas foi uma areia corrente comer-

cializada e foi usada água destilada na preparação das argamassas. 

Os provetes de argamassa foram moldados para avaliação comparativa da resistência 

mecânica e da porosidade, além dos ensaios de lixiviação e solubilização. A argamassa 

padrão utilizada neste estudo tinha como traço, em peso, 1:3:0.6 (cimento, areia e água). Ao 

traço foi acrescentada serragem de couro tratada (10% do peso de cimento) para a confec-

ção dos provetes contendo resíduo. Os provetes - cilíndricos de dimensões 5 x 10 cm (diâ-

metro x altura) - foram desmoldados após 24 h e permaneceram em cura húmida até à data 

dos ensaios (28 e 91 dias). O ensaio de porosidade foi realizado aos 28 dias de idade, bem 

como os ensaios de lixiviação e solubilização - cuja execução seguiu as normas brasileiras. 
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As conclusões dos autores do estudo foram as seguintes: 

• nas argamassas com introdução de resíduo, houve um aumento do valor de 

porosidade (3%), em relação à amostra de referência; 

• a absorção de água e o índice de vazios apresentaram um aumento da mesma 

ordem de grandeza (3%);  

• houve uma diminuição da resistência mecânica à compressão aos 91 dias de 

idade das argamassas em estudo em relação às argamassas padrão; 

• houve diminuição do tempo de presa do ligante; 

• não se verificou digestão anaeróbica dos resíduos nas argamassas, embora se 

tratasse de resíduos orgânicos. 

Um trabalho realizado na Escócia por Kindness et al. [31] consistiu em imobilizar química e 

fisicamente o crómio nos cimentos. Utilizaram cimento Portland e cimento com escória do 

alto-forno. Concluíram que houve imobilização química nas duas matrizes mas os cimentos 

de escória apresentaram melhor desempenho. Cimentos contendo escória foram os mais 

eficazes na remoção de Cr (VI) a partir do fluido dos poros, provavelmente através da redu-

ção de Cr (VI) para Cr (III). A microscopia electrónica juntamente com energia dispersiva de 

raios X mostrou que o Cr (III) podia ser substituído por alumina na maioria das fases de 

aluminato de cálcio hidratado. Não houve nenhuma evidência real de que o crómio fosse 

retomado por gel silicato de cálcio (CSH). 

Nos ensaios efectuados para avaliar a quantidade de crómio lixiviado existente, concluíram 

que os valores obtidos eram inferiores ao limite aceitável, pelo que a amostra era considera-

da não perigosa. Na análise efectuada nos extractos solubilizados referiram que não foi 

detectado crómio hexavalente, atribuindo os autores este facto à baixa dosagem de crómio 

presente na argamassa. A principal alteração microstructural observada foi a formação da 

fase fosfato de cálcio, detectada por DRX e microscopia electrónica, embora a matriz de 

cimento tenha demonstrado ser eficaz na fixação química do Cr (III) [31]. 

Os autores, como conclusão final, referiram que os resultados obtidos validaram a incorpo-

ração dos resíduos da serragem de couro, tratada com ácido fosfórico, em argamassas de 

cimento Portland, nas proporções usadas no estudo. 

O trabalho experimental de Peres Molinari [32] teve por objectivo viabilizar a utilização de 

serragem de couro como alternativa parcial da areia numa matriz cimentícia para obter um 

material alternativo de construção para a produção de pisos. Nesta investigação, não foram 

introduzidos produtos ou materiais de reforço no compósito, para que o efeito da incorpora-

ção dos resíduos estudados no desempenho da argamassa de cimento e areia não fosse 

dissimulado. Para tal, fabricou-se provetes de argamassa que, depois de curados, foram 
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ensaiados para avaliar as características físicas e mecânicas através de ensaios não destru-

tivos de ultra-sons, ensaios de compressão simples, determinação do empeno, determina-

ção da rectitude lateral, determinação das curvaturas lateral e central, resistência ao impac-

to, resistência à flexão, determinação da absorção de água por capilaridade, determinação 

da absorção de água por imersão e resistência do material à abrasão profunda. 

Na conclusão, o autor do trabalho referiu que os resultados obtidos mostraram viabilidade 

técnica do uso desse resíduo na produção de pisos, evidenciando também a necessidade 

de se dar continuidade a este trabalho, visando a melhoria das condições [32]. 

Foram realizados outros estudos de investigação com a introdução de resíduos de couro, 

nomeadamente os referidos em [33], [34], [35], [36], [37] e [38]. 

 

3.3.2 Resíduos têxteis 

Na Roménia, Stehlik [39] realizou um estudo utilizando resíduos têxteis com o objectivo de 

encontrar soluções para minimizar os seus efeitos negativos, prevendo a reutilização dos 

produtos reciclados nos processos de produção de matérias-primas secundárias e tratar ou 

armazenar ecologicamente os que não podem ser reutilizados. 

Segundo o autor, a indústria têxtil afecta o meio ambiente pelo elevado consumo de água, 

energia e produtos químicos utilizados nos processos tecnológicos, além dos resíduos pro-

duzidos durante a transformação dos produtos. 

Na Roménia, prevêem um crescimento nesta indústria na década (2000-2010), levando a 

um aumento quantitativo destes resíduos. 

O Instituto Romeno de Desenvolvimento e Pesquisa de têxteis e couro desenvolve tecnolo-

gias com vista a introduzir as fibras têxteis no mercado, como artigos decorativos, têxteis 

técnicos, materiais isolantes, materiais de construção, geotêxteis, entre outros. 

Neste trabalho, pretendeu-se avaliar características como comprimento das fibras, percen-

tagem de fibras por abrir ou percentagem de fibras fechadas resultantes da manufacturação 

de tecidos, com vista a potenciar novas aplicações. 

Segundo a European Association for Textile Polyolefins (EATP), citada por Brito [3], na 

Europa, cerca de 26% de resíduos têxteis que contêm poliolefinas são incinerados, sendo 

os restantes colocados em aterro. 

A mesma fonte refere ainda que os produtos reciclados dão origem a produtos plásticos de 

baixo valor acrescentado, sendo os preços dos materiais recuperados superiores aos das 

matérias-primas virgens. No entanto, com o desenvolvimento tecnológico e o aumento das 

quantidades de material a reciclar, este problema poderá ser ultrapassado. O desenvolvi-
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mento de produtos monomaterial poderá aumentar a qualidade de materiais reciclados, 

reduzindo os custos de reciclagem [3]. 

Durante este estudo, não se encontraram trabalhos realizados com a incorporação destes 

materiais em matrizes cimentícias. Conclui-se assim que só é possível avaliar a viabilidade 

de utilização deste resíduo em argamassas após a realização de ensaios preliminares. 

 

3.3.3 Resíduos de pasta de papel 

Durante o processo de transformação do papel, produzem-se várias toneladas de resíduos 

que, embora não sejam considerados tóxicos, devido a factores ambientais e outros, leva-

ram investigadores a avaliarem a possibilidade da sua incorporação em materiais compósi-

tos, nomeadamente em novos materiais para a construção civil [40]. 

Refere-se a adição do resíduo de papel em argamassas de cimento de revestimento no 

estudo realizado no Brasil, por Vinícius et al. [40]. Neste trabalho, depois de caracterizado o 

resíduo, fabricaram-se argamassas com a sua adição e efectuaram-se ensaios de resistên-

cia mecânica, de absorção de água por capilaridade e ainda ensaios de aderência à tracção 

(avaliação experimental, num painel de alvenaria de vedação), visando a sua reutilização. 

A caracterização do resíduo pelos autores do estudo teve como base os dados fornecidos 

pela indústria de papel que indicavam uma composição média de 60% de caulinite e 40% de 

celulose, apresentando uma humidade compreendida entre 65 e 70% (dependendo do pro-

cesso produtivo). 

Fabricaram-se dois tipos de argamassas: uma de cimento e outra de cimento e cal. A pri-

meira era composta por cimento, areia média, resíduo e superplastificante e tinha como 

objectivo viabilizar a sua aplicação, por exemplo, na regularização de pisos e enchimento de 

lajes, tendo sido identificada por argamassa tipo 1. A segunda, composta por cimento, cal, 

areia média e resíduo, destinada a ser aplicada no assentamento de blocos de alvenaria 

sem função estrutural, foi designada por tipo 2. 

Os autores pretendiam caracterizar as propriedades mecânicas dos compósitos partindo do 

conhecimento de que, em relação às argamassas do tipo 1, as propriedades mecânicas 

seriam desenvolvidas a partir das reacções de hidratação do cimento e, nas argamassas do 

tipo 2, resultavam principalmente do processo de carbonatação do hidróxido de cálcio. 

Nos compósitos do tipo 1 (argamassas de cimento), fizeram-se três ensaios: compressão 

simples, tracção por compressão diametral e absorção de água por capilaridade. 

Nos compósitos do tipo 2 (argamassas de cimento e cal), realizaram-se os mesmos ensaios 

mecânicos e ainda o ensaio da resistência de aderência por tracção. 
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Por fim, aplicou-se uma argamassa de cimento e cal num painel de alvenaria para ser estu-

dado o seu comportamento ao longo do tempo, nomeadamente o tipo de acabamento, a 

possibilidade de aparecimento de anomalias nos primeiros 28 dias e seguintes e ainda a 

capacidade de retenção de água. 

As conclusões dos autores em relação à argamassa tipo 1 (argamassa de cimento) foram as 

seguintes [36]: 

• o compósito com 5% de resíduo (tipo 1) apresentou-se benéfico em relação às 

propriedades mecânicas, compressão e tracção diametral; 

• verificou-se um aumento na absorção de água por capilaridade que, segundo os 

autores, foi muito reduzido; 

• nos compósitos com teores de 10% e 15% de adição de resíduo, verificou-se 

uma diminuição geral das propriedades estudadas, não inviabilizando, no entan-

to, a sua introdução em argamassas destinadas a regularização de pisos e 

enchimento de lajes. 

Em relação às argamassas tipo 2 (argamassa de cimento e cal), concluiu-se que: 

• para os vários teores de resíduo introduzido, houve uma tendência de melhoria 

nas propriedades mecânicas; 

• com a incorporação de resíduo superior a 10% (para a relação água / cimento 

utilizada), a argamassa apresentava pouca trabalhabilidade para assentamento 

de blocos ou para revestimentos; 

• independentemente do teor de adição, os resultados obtidos na aderência por 

tracção, sem chapisco, comprovavam não haver aderência satisfatória, concluin-

do-se que a utilização em assentamento de blocos não era recomendada; 

• a execução prévia de chapisco, para todos os teores de adição de resíduos 

incorporados, apresentava uma aderência mínima ao substrato, revelando ser 

viável a sua utilização como alvenarias de enchimento; 

• a adição de 5% de resíduo mostrou também ser o valor mais eficiente a introdu-

zir nas argamassas de cimento e cal (para a relação água / ligante utilizada). 

Concluem os autores que é viável a incorporação de resíduos resultantes do fabrico de 

papel em argamassas e referem a realização de novos estudos, principalmente em relação 

à trabalhabilidade, à durabilidade da fibra de celulose nos compósitos e também à aderência 

das argamassas ao suporte. 

Na Índia, os investigadores Kumar et al. [41] realizaram um trabalho com o objectivo de usar 
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efluentes da fábrica de papel, como promotor da trabalhabilidade em argamassas de cimen-

to. Usaram várias percentagens destes resíduos de uma unidade industrial (de média 

dimensão) em argamassas de cimento para verificar a sua exequibilidade. No trabalho, 

foram avaliados os efeitos de várias dosagens (5-100%) dos efluentes no tempo de endure-

cimento do cimento, no espalhamento, na resistência à compressão e na redução do teor de 

água de amassadura. 

Após uma investigação preliminar de caracterização (química e bioquímica) do efluente 

líquido da indústria do papel, este foi prensado para ser usado como redutor de água nas 

argamassas de cimento. Foi utilizado o cimento Portland. Os traços das argamassas foram 

de 1:3 (cimento: areia) em dosagens diferentes de efluentes e de 0.45 a razão água / cimen-

to. A resistência à compressão foi obtida em provetes cúbicos de 50 milímetros de aresta. 

Os resultados obtidos pelos autores encontram-se nos Quadros 3.2, 3.3 e 3.4 

 

QUADRO 3.2 
VALORES DE ESPALHAMENTO (%), TRAÇOS 1:3 E W/C 0,45 E A REDUÇÃO DE ÁGUA 

/ CIMENTO OBTIDA PARA OS MESMOS ESPALHAMENTOS USAND O VÁRIAS 
PERCENTAGENS DE EFLUENTE 

N.º Efluente (%) Espalhamento (%) Variação (%) 
1 Controlo 32 - 
2 5 46 6.25 
3 10 60 7.95 
4 15 70 10.50 
5 20 75 12.50 
6 30 75 14.00 
7 50 80 15.50 

8 100 90 18.50 

Fonte: [41] Kumar, Arvind; Masood, Irshad; Masood, Agarwal, S. K.; Kumar, Anil - “Stud-
ies on Paper MillEffluent as a Workability Aid for Cement Mortars” 

 

QUADRO 3.3 
FORÇA DE COMPRESSÃO EM CUBOS DE 50 MM EM ARGAMASSA COM (traço 1:3), 

PARA VÁRIAS DOSAGENS DE EFLUENTE 

Efluente (%) Espalhamento (%) 
Força compressão (kg/cm²)  
7 dias  28 dias  

Controlo 32 180 240 
5 46 227 250 

10 60 240 254 
15 70 225 260 
20 75 255 260 
30 75 250 265 
50 80 280 280 

100 90 284 290 

Fonte: [41] Kumar, Arvind; Masood, Irshad; Masood, Agarwal, S. K.; Kumar, Anil - 
“Studies on Paper MillEffluent as a Workability Aid for Cement Mortars 
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QUADRO 3.4 
FORÇA DE COMPRESSÃO EM CUBOS DE 50 MM EM ARGAMASSA COM (TRAÇO 1:3) 

Efluente (%) Espalhamento (%) 
Força compressão (kg/cm²)  
7 dias  28 dias  

Controlo 32 180 240 
5 32 300 320 

10 32 280 285 
15 32 270 280 
20 32 320 355 
30 32 310 330 
50 32 272 340 

100 32 260 300 

Fonte: [41] Kumar, Arvind; Masood, Irshad; Masood, Agarwal, S. K.; Kumar, Anil - 
“Studies on Paper MillEffluent as a Workability Aid for Cement Mortars 

 

Conclusões do trabalho 

Foram as seguintes as conclusões do trabalho: 

i) Em relação ao efluente, concluiu-se que: 

• o PH foi de 8.5, que provavelmente não levará a efeitos adversos sobre as pro-

priedades das argamassas; 

• o teor de açúcar (8 mg/l) foi muito baixo e não deve causar problemas no endu-

recimento da pasta; 

• o teor de cloreto ficou dentro dos limites para poder ser utilizado em obras de 

cimento com armaduras; 

• o alto teor de sulfato pode causar um efeito adverso na argamassa, devido à 

possibilidade de expansão durante o endurecimento; 

• os sólidos presentes eram principalmente de lenhina e seus derivados, com valo-

res químicos que poderão causar problemas quando descarregados nos cursos 

de água, destruindo o ecossistema; 

ii) em relação às argamassa em estudo, concluiu-se que: 

• houve um aumento no espalhamento da argamassa de cimento e areia com a 

adição de efluentes; 

• o aumento do espalhamento da argamassa poderá ser útil para reboco; 

• não houve nenhum efeito adverso sobre as propriedades de aderência de  

argamassas; 

• houve um aumento de 30 a 50% na resistência à compressão sobre o valor de 

referência durante os primeiros sete dias. 

Sobre a utilização de lamas provenientes da fabricação de papel, salienta-se ainda um estu-

do realizado em Espanha, por Garcia et al. [42], objectivando a reutilização de lamas de 

papel, como matéria-prima para a preparação de um produto com actividade pozolânica. 
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Este estudo estabeleceu que uma condição necessária para transformar as lamas de papel 

numa adição pozolânica seria submetê-las a 700 °C d urante 2 horas. Sob estas condições, 

a matéria orgânica desapareceria e o lodo calcinado tornar-se-ia activo através da transfor-

mação de caulinite em metacaulinite. 

O referido estudo analisou também propriedades mecânicas, físicas e químicas de uma mis-

tura de 90% (em peso) de cimento Portland normal (CEM I – 52.5 N) e 10% da adição pozo-

lânica obtida da calcinação controlada de papel de branqueamento de lamas (por 2 horas a 

700° C). Os autores do trabalho concluíram que o ci mento misturado com a adição pozolâ-

nica, em relação ao cimento contendo 100% de cimento Portland normal, apresentava as 

seguintes características: 

• o produto calcinado apresentou alta actividade pozolânica; 

• houve um ganho significativo de resistência à compressão a partir dos 7 dias; 

• houve uma redução de SO3; 

• a nova mistura de cimento estava em conformidade com os requisitos estabele-

cidos pela Norma Europeia EN 197-1. 

Outros trabalhos relevantes foram realizados por outros investigadores [43] a [48] com o 

objectivo de incorporar os resíduos de pasta de papel na produção de agregados leves, na 

produção de tijolos e outros produtos de construção. 

 

3.3.4 Lamas do corte de rochas 

Na indústria de transformação de rochas, são realizadas várias operações que conduzem a 

uma grande quantidade de resíduos resultantes do desdobramento dos blocos em placas. 

Todo o processo requer grandes quantidades de água, que desempenha várias funções, de 

lubrificante, de arrefecimento dos engenhos de corte, de transformação e de beneficiação. 

Resulta deste processo uma calda que, devido ao seu aspecto, é correntemente designada 

por “nata”, “lama” ou “lodo”, constituindo um resíduo semi-líquido. Produzem-se ainda frag-

mentos de rocha de dimensão variável que apresentam fracturação, dimensão inadequada, 

baixo valor comercial ou ainda outro factor que inviabiliza o seu aproveitamento a nível eco-

nómico, constituindo um outro resíduo, neste caso um resíduo sólido. As maiores quantida-

des de refugos produzidos são de lamas e as restantes de resíduos sólidos. Estes últimos 

são escoados para uma indústria paralela, enquanto os resíduos semilíquidos (na maioria 

das indústrias) para terrenos a céu aberto [49]. 

Ocorrem impactes ambientais de graves proporções nas regiões onde esta actividade tem 

maior concentração. Os resíduos resultantes do corte e serragem das rochas são conside-

rados à luz das directivas europeias como não perigosos, conforme referido por Almeida [4]. 



 

  LNEC - Proc. 0803/11/17793 3.12

Várias soluções poderão vir a contribuir para a resolução deste problema, já citadas por 

Almeida [4]. Nesse estudo, referem-se alguns trabalhos relevantes para analisar a viabilida-

de técnica de incorporação das lamas em argamassas. 

No Brasil, foi desenvolvido um projecto de reciclagem em argamassas, numa central indus-

trial, com o objectivo de produzir um novo material de construção com incorporação destes 

resíduos, obtendo um produto com melhores características do que o habitualmente comer-

cializado na região, segundo Carvalho et al. [49], citados por Almeida [4]. 

Outro estudo citado pelo mesmo autor [4]. refere melhores desempenhos de argamassas ao 

substituir a areia por 10% de resíduos. 

Em Portugal, também existem trabalhos desenvolvidos que provaram uma melhoria dos 

resultados a todos os níveis, à excepção do que parece ser uma retracção acentuada das 

argamassas contendo elevados teores de resíduos, conforme referido no trabalho realizado 

por Soeiro et al. [50]. 

Num outro estudo realizado por Cruz et al. [51], para investigar o aproveitamento do resíduo 

de corte de mármore e granito como matéria-prima para a produção de argamassa e betão, 

pretendeu-se avaliar a influência de adições em diferentes proporções, em substituição de 

uma percentagem de areia, nas propriedades mecânicas e módulo de elasticidade de arga-

massas produzidas. 

Inicialmente, procedeu-se à caracterização do resíduo através de ensaios granulométricos e 

ensaios de actividade pozolânica. Em relação à granulometria, foi realizada uma compara-

ção entre a finura de uma percentagem de partículas das amostras do resíduo com a per-

centagem correspondente ao cimento Portland e a de um cimento Portland de alta resistên-

cia inicial. 

Concluiu-se que a finura dos resíduos de corte de mármore e granito era semelhante à de 

um cimento Portland comum. 

Com a finalidade de avaliar a reactividade hidráulica ou pozolânica dos resíduos, realizou-se 

o ensaio em argamassas com ligantes distintos: cimento e cal. O ensaio foi realizado com 

argamassa, confeccionada com substituição de 35% (em volume) do cimento Portland utili-

zado na argamassa de referência pelo resíduo em estudo. Na determinação do índice de 

actividade pozolânica com cal, o ensaio foi realizado com uma argamassa preparada com 

resíduo, hidróxido de cálcio, areia normal (quartzoza) e água. 

Os resultados dos ensaios confirmaram que os compostos presentes nos resíduos eram 

quimicamente estáveis, com baixa possibilidade de actividade pozolânica. 

Após os ensaios de reactividade realizados na fase de caracterização do resíduo, os autores 
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decidiram estudar as argamassas produzidas a partir de uma substituição parcial da areia 

pelo resíduo. Como forma de avaliar a influência das diferentes proporções de adições na 

consistência das argamassas, fixaram a razão água / ligante em 0.48 e o traço da argamas-

sa de referência em 1:3:0.48 (cimento: areia: água) em peso. As proporções estudadas para 

substituição da areia (em volume) pelo resíduo foram: 5, 10, 15 e 20%. Estes valores foram 

escolhidos baseados no estudo de Moura et al. (2002) citados por Soeiro et al. [50], no qual 

se tinha concluído que, com a substituição de 10% de uma areia (com módulo de finura 

igual a 1.86) pelo resíduo de corte de mármore e granito, se obtinha uma argamassa com 

melhores propriedades mecânicas do que as confeccionadas com uma substituição da 

ordem de 5%. 

As conclusões dos autores neste estudo foram as seguintes: 

• a percentagem de substituição do agregado pelo resíduo que levou aos maio-

res valores de resistência à compressão, aos 28 dias, variou entre 15 e 20% 

para alguns tipos de resíduos; 

• a tendência de crescimento da resistência com o aumento da proporção de 

resíduo também foi percebida nas argamassas ensaiadas aos 7 dias de cura; 

• os resíduos gerados pelas duas maiores indústrias beneficiadoras das rochas 

mostraram diferentes valores no que diz respeito à granulometria e à massa 

específica que, segundo os autores, foi consequência dos equipamentos utili-

zados e das linhas de produção das empresas que podiam ser responsáveis 

pelas diferenças nos comportamentos mecânicos observados; 

• o manuseamento dos resíduos podia afectar o seu desempenho como material 

de construção, sendo sempre necessário o conhecimento da trajectória do 

resíduo (evitar possíveis contaminações); 

• de forma geral, o comportamento mecânico das argamassas fabricadas com 

resíduos provenientes de várias indústrias apresentaram valores diferentes 

para as várias situações. 

Os autores salientaram ser necessário estudar ainda o comportamento ambiental destes 

resíduos através de ensaios de caracterização química, lixiviação e solubilização. 

Salientam-se ainda, entre outros, estudos relevantes realizados em Aveiro, no Brasil, na 

Índia, na Turquia e na Jugoslávia [51] a [66], no sentido de reutilizar os resíduos de corte de 

rochas ornamentais. 
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3.3.5 Resíduos de lodos de ETA’s 

Para transformar a água bruta em potável, são gerados lodos nos decantadores das ETA’s 

que podem apresentar características muito variadas que dependem essencialmente das 

dosagens dos produtos químicos necessários ao tratamento e da forma de limpeza dos 

decantadores. Os produtos químicos utilizados no tratamento da água bruta são coagulan-

tes, auxiliares de floculação e corretores de alcalinidade. Após os processos e operações 

que ocorrem durante o tratamento, os sólidos resultantes ficam sob a forma de lodos nos 

decantadores, constituindo resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos provenientes da água 

bruta, como algas, bactérias, vírus, partículas orgânicas em suspensão, colóides, areias, 

argila, siltes, cálcio, magnésio, ferro, manganês, entre outros. Também podem fazer parte 

dos sedimentos de águas fluviais os metais pesados, devido a poluentes arrastados pelo 

escoamento superficial urbano, ou mesmo por vazão de efluentes industriais nas zonas que 

alimentam as estações de tratamento [67]. 

A quantidade de lodo gerado depende então da qualidade físico-química da água bruta e 

tratada, dos coagulantes e dos produtos utilizados no processo de sua potabilização. A sua 

remoção está relacionada com o tipo de sistema utilizado. Esta operação está directamente 

ligada à concentração do resíduo gerado nos decantadores. Quanto maior for o tempo de 

permanência do resíduo nos tanques, maior a concentração de sólidos nos resíduos e maio-

res os problemas de deposição no meio ambiente dos resíduos gerados pelas estações de 

tratamento [68]. 

Têm sido realizadas por alguns investigadores nacionais e internacionais pesquisas relacio-

nadas com a tentativa de reaproveitamento destes resíduos na indústria da construção civil. 

Referem-se dois trabalhos realizados em Aveiro relacionados com a viabilidade de introdu-

ção destes resíduos em argamassas. 

Um trabalho realizado em 2005, por Raupp-Pereira et al. [69], teve como base de estudo o 

potencial uso do lodo gerado na filtragem da água potável / operações de limpeza (resí-

duos), como retardador de presa, definindo esta viabilidade no apoio a características reoló-

gicas das argamassas de reboco monocamada. Estudaram-se várias formulações (Quadro 

3.5), contendo lodo (W), duas bentonites diferentes (B-a e B-b), polifosfato de sódio 

(Na5P3O10) e fosfato de cálcio (Ca( H2PO4)2), como retardadores de presa, contribuindo tam-

bém para a reologia e trabalhabilidade da argamassa. No trabalho, foi utilizada como refe-

rência uma argamassa comercial M com traço ponderal cimento: areia de 1:4. A relação 

água / cimento (em peso) foi unitária. 

Avaliaram-se diferentes características no estado fresco, como a trabalhabilidade, a fluidez, 

o tipo de reacção (endotérmica) e a perda de peso. 
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Para caracterização de argamassas endurecidas, fabricaram-se amostras com dimensões 

de 4 x 4 x 16 cm e 2.5 x 2.5 x 28.5 cm preparadas em moldes metálicos. A caracterização 

das propriedades realizou-se de acordo com as normas EN 1015. 

 

QUADRO 3.5 
COMPOSIÇÕES DE ARGAMASSAS USADAS NO TRABALHO F. RAU PP-PEREIRA ET 

AL. [69] 
Mistura  M (W%) B-a (W%) B-b(W%) W-s(W%) Na5P3O10(W%) Ca(H2PO4)2(W%) 

M 100 - - - - - 
MI05 99.95 0.01 0.04 - - - 
MI25 99.75 0.05 0.20 - - - 
MI50 99.50 0.10 0.40 - - - 
B-a05 99.95 0.05 - - - - 
B-a25 99.75 0.25 - - - - 
B-a50 99.50 0.50 - - - - 
B-b05 99.95 - 0.05 - -- - 
B-b25 99.75 - 0.25 - - - 
B-b50 99.50 -- 0.50 - - - 
F01 99.99 - - - 0.01 - 
F05 99.95 - - - 0.05 - 
F10 99.90 - - - 0.10 - 

B-b04F01 99.95 - 0.04 - 0.01 - 
B-b20F05 99.75 - 0.20 - 0.05 - 
B-b40F10 99.50 - 0.40 - 0.10 - 
W-s04F01 99.95 - - 0.04 0.01 - 
W-s20F05 99.75 - - 0.20 0.05 - 
W-s40F10 99.50 - - 0.40 0.10 - 

C020 99.98 - - - - 0.02- 
C050 99.95 - - - - 0.05 
C075 99.925 - - - - 0.075 
C250 99.75 - - - - 0.25 

 

Salienta-se que, nos testes comparativos com a argamassa de referência, não se verifica-

ram diferenças significativas relativamente à retracção e às características mecânicas. Os 

valores obtidos foram: retracção 0.8-1.2 mm / m, flexão 1.5-2 MPa e resistência à compres-

são 3-4 MPa. 

Conclusões do trabalho 

Foram as seguintes as conclusões do trabalho: 

• os resultados obtidos nos testes realizados nas argamassas de reboco mono-

camada contendo diferentes aditivos sugerem que o efeito retardador de presa 

foi associado à presença de iões de sódio; 

• aparentemente, o mecanismo predominante no conjunto foi de natureza quími-

ca e teve a ver com a capacidade de troca catiónica do aditivo; 

• durante a investigação, percebeu-se que, ao contrário de ser apenas o teor de 

sódio a retardar o conjunto, poderá relacionar-se com uma alta relação entre 
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alcalinos e alcalino - terrosos e poderá haver mesmo uma relação óptima que 

maximizou o efeito de retardamento de presa; 

• a adição de sódio tri-polifosfato (sozinho), mesmo tendo um notável efeito de 

retardamento, não preencheu os requisitos de exequibilidade; 

• por outro lado a melhor trabalhabilidade pareceu estar associada com a pre-

sença de minerais de argila, como bentonite, e matéria orgânica; 

• no entanto, sem os iões de sódio, os materiais apresentaram um efeito retarda-

dor muito leve; 

• neste trabalho, o comportamento definido, obtido com uma bentonite de sódio 

enriquecida de fosfato, utilizado na prática industrial, foi combinado com o uso 

de um lodo gerado na filtragem de água potável / operações de limpeza, tam-

bém enriquecido com fosfato de sódio; 

• na verdade, o mesmo retardamento podia ser obtido, com menores teores de 

resíduo da nova base de aditivo (0.25% - 0.50%) mas a janela de viabilidade foi 

mais restrita; 

• os resultados sugeriram que a o lodo de filtração de água potável podia ser um 

forte candidato para substituir bentonites em argamassas de reboco; 

• não houve diferenças significativas notórias na evolução da retracção e da 

resistência mecânica nas amostras curadas, quando comparado com argamas-

sas comerciais contendo bentonite. 

Um ano depois, alguns investigadores comuns ao anterior grupo de trabalho (Raupp-

Pereira, Silva, Segadães, Paiva e Labrincha [70]), deram continuidade ao estudo, analisan-

do a potencialidade dos referidos resíduos, como ajuda na trabalhabilidade e no rendimento 

das argamassas. Foi utilizada uma argamassa comercial como referência e investigaram 

várias formulações, contendo resíduos de material enriquecido com fosfato de sódio em vez 

da bentonite enriquecida de modo tradicional, utilizando-o como ajuda na trabalhabilidade. 

Caracterizaram as argamassas em termos de plasticidade em função do tempo. O compor-

tamento reológico foi estudado com um reómetro específico. O atraso na configuração pode 

ser obtido com o uso do lodo enriquecido, mesmo usando menores teores de aditivo 

(0.25%), mas a abertura de viabilidade tendeu a ser mais restrita. A fluidez assegurada pela 

mistura foi testada e controlada principalmente pelas alterações na produção e pelos valores 

de tensão da pasta. 
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Não apresentaram conclusões relevantes em relação ao trabalho anterior, para além de 

concluir que a substituição de bentonite por uma quantidade equivalente de fosfato de sódio 

adicionado ao material residual (cerca de 0.25% peso) foi tecnicamente viável. 

Outros estudos relevantes com aplicação destes resíduos são referidos na bibliografia [71] a 

[75]. 

 

3.3.6 Resíduos de vidro 

O vidro é um material sólido com 100% de potencial de reciclagem mas, devido a vários 

factores, apenas 40% dos vidros são reciclados e, dentro destes, os vidros coloridos são os 

menos reciclados. A indústria vidreira produz a maior quantidade destes resíduos embora 

seja igualmente elevada a quantidade produzida pela indústria de construção. 

O vidro não é um material biodegradável e o depósito em aterros não é a melhor solução em 

termos ambientais, sendo necessário obter novas utilizações para este material [76]. Tem 

sido preocupação de vários autores procurar soluções que viabilizem a introdução deste 

material numa matriz para originar um novo produto, nomeadamente para a construção. 

São conhecidos já alguns estudos realizados pelo LNEC em conjunto com a Universidade 

de Aveiro, incorporando resíduos de vidro em argamassas. Devido aos seus constituintes, 

sílica amorfa e, em menores quantidades, sódio e cálcio, o vidro possui uma composição 

favorável ao desenvolvimento de uma reacção pozolânica. Este conceito, citado por Fragata 

et al. [76], é geralmente definido como a capacidade de formação de compostos hidráulicos 

a partir da reacção com o hidróxido de cálcio, em presença de água. 

Neste trabalho, referem-se alguns pontos mais relevantes dos estudos já realizados com 

introdução de resíduos de vidro em argamassas. 

A investigação realizada por Fragata et al. [76] teve como objectivo inicial a caracterização 

do resíduo e depois verificar a viabilidade da sua incorporação em argamassas com ligante 

de cal aérea, em substituição de parte do ligante. Fabricaram-se argamassas com incorpo-

ração de resíduos de vidro para determinar as características físicas e mecânicas e avaliar a 

influência do material pozolânico nas suas propriedades. A incorporação deste resíduo sóli-

do nesta matriz destinava-se à substituição parcial do ligante com um comportamento activo 

na matriz. 

A caracterização química dos resíduos de vidro permitiu-lhes concluir, comparativamente a 

outros materiais pozolânicos típicos, que a sua composição essencialmente de sílica (SiO2 - 

72.5%) no estado amorfo e a percentagem em menor quantidade de sódio (Na2O - 13.2%) e 

cálcio (CaO - 9.18%) poderiam levar ao desenvolvimento de uma reacção pozolânica. Na 
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composição das argamassas, dada a existência de uma grande variedade de traços em 

argamassas antigas e a existência de estudos anteriormente desenvolvidos pelo LNEC com 

a proporção volumétrica 1:1:4 (cal: pozolana: agregado), optou-se por utilizar este traço no 

estudo, para a argamassa com vidro moído como parte dos constituintes, admitindo que o 

vidro iria comportar-se parcialmente como ligante, e pelo traço 1:3 (cal: agregado) para a 

argamassa de referência. A areia utilizada foi do rio Tejo. 

As condições de cura dos provetes foram dependentes do ligante usado. Devido ao facto de 

a cal aérea necessitar de estar em contacto com o dióxido de carbono do ar (ambiente seco) 

para se processar o endurecimento e ainda ao desconhecimento do processo eventualmen-

te pozolânico dos resíduos de vidro, as condições de cura (temperatura / humidade relativa) 

levaram as autoras a optar por vários tipos de cura com as variáveis referidas. 

Os ensaios realizados permitiram determinar características do comportamento relativamen-

te à pasta, como a retenção de água, e, em relação ao estado endurecido, a resistência à 

flexão e à compressão e ainda o comportamento à acção de água através de ensaios de 

absorção capilar. 

Os aspectos mais relevantes concluídos pelas autoras no trabalho foram as seguintes [76]: 

• um aumento das resistências à flexão e à compressão em condições de cura 

em ambiente seco; 

• em condições de cura seca, o coeficiente de absorção capilar, para as arga-

massas com resíduos de vidro foi relativamente baixo; 

• o objectivo da investigação, que era promover o aumento da resistência da 

argamassa, mantendo a compatibilidade com as alvenarias de edifícios antigos 

a nível das suas características físicas, mecânicas e químicas, foi alcançado; 

• esperava-se que as condições de cura húmida promovessem um melhor 

desempenho das argamassas com incorporação de resíduos de vidro, o que 

não foi verificado; 

• embora se tenha conseguido um bom comportamento à compressão (aos 90 

dias), para determinadas condições de cura, o seu desempenho relativamente 

à acção da água demonstrou ser bastante inferior, obtendo-se coeficientes de 

capilaridade significativamente superiores; 

• neste trabalho, não existiam ainda explicações para justificar o comportamento 

observado nas diferentes condições de cura, a explorar em trabalho futuro. 

Referem-se ainda dois trabalhos [77] e [78] como continuidade deste estudo pelos mesmos 

autores. 
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No Brasil, foi também realizado outro trabalho por Barroso et al. [79], em argamassas com a 

introdução de resíduos de vidro. 

Fabricaram-se argamassas com oito traços diferentes com teores de substituição (0, 25, 50, 

75 e 100%) do agregado fino e do ligantte pelo agregado reciclado proveniente de resíduos 

de vidro. O resíduo foi moído artesanalmente ficando os grãos com granulometrias diferen-

tes e depois foi peneirado. Moldaram-se provetes para avaliar as características mecânicas 

das argamassas. 

As conclusões referidas pelos autores do trabalho foram as seguintes [79]: 

• a partir de ensaios de resistência à compressão, verifica-se ser tecnicamente 

viável a substituição da areia normal (até 25%) por vidro moído; 

• para substituições acima de 25%, as resistências ficaram abaixo das especifi-

cações; 

• o vidro não apresentou propriedades aglomerantes na forma como foi moído; 

• a reciclagem proposta pode proporcionar economia de agregados naturais, 

neste caso a areia, largamente empregue na construção civil; 

• deve haver continuidade do trabalho, para avaliar a viabilidade económica dos 

teores de substituição. 

Salienta-se ainda, um trabalho realizado na China, em 2009 por Chen et al. [80], com o 

objectivo de resolver o escoamento de uma grande quantidade de lixo electrónico (material 

de vidro), reutilizando-o na indústria de betão por ser esta a aplicação mais viável. É referido 

que na China cem mil toneladas de lixo electrónico de materiais de vidro precisam ser elimi-

nados por ano. Os resíduos de material de vidro (electrónico) provêm de fios de vidro (que 

contêm resina epóxida), para reforçar o circuito integrado. Refere-se como sendo uma pos-

sível desvantagem da utilização de vidro ou fibras de vidro no betão a possibilidade de haver 

reacção álcalis-sílica (ASR). 

As partículas de resíduos de vidro obtidas para o estudo foram obtidas por moagem de 

sucata electrónica de fios de vidro, para obtenção de partículas pequenas. A distribuição de 

tamanho de partículas de vidro cilíndrico foi de 38 a 300 µm e cerca de 40% das partículas 

de vidro foram inferiores a 150 µm. O resíduo de vidro era constituído principalmente por 

SiO2, Al2O3, CaO e MgO, e foi caracterizado como amorfo por difracção de raios X. 

Referem os autores que as resistências à compressão, ao ataque de sulfato e à penetração 

de iões de cloreto foram significativamente melhoradas, utilizando a percentagem adequada 

de lixo electrónico de vidro em betão. A resistência à compressão do modelo com 40% de 

peso de resíduo apresentou um índice de 17, 27 e 43% superior ao do modelo de controlo 

nas idades de 28, 91 e 365 dias, respectivamente. 
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As conclusões do trabalho foram as seguintes: 

• a adição de resíduo melhorou significativamente a resistência do betão aos sul-

fatos; 

• em comparação com a mistura de referência, o betão com resíduo de vidro, 

apresentou excelente resistência à penetração de iões negativos (cloretos) e 

não houve ASR (efeito de expansão); 

• com base nas propriedades do betão endurecido, a melhor percentagem de 

vidro encontrada neste estudo foi entre 40 e 50% (em peso); 

• a queda nas propriedades ocorreu com a redução do módulo de finura e a utili-

zação de redutores de água de alta gama, necessários para se obter uma mis-

tura uniforme; 

• as partículas de vidro podem ser utilizadas como substituição parcial do agre-

gado fino, dependendo do tamanho de partícula (para tamanhos de partícula 

inferior a 75 µm, existe comportamento amorfo), os resíduos de vidro poderão 

apresentar capacidade ligante, que resulta da reacção pozolânica. 

Outros trabalhos foram realizados em Londres, Canadá e Brasil [81] a [83] com introdução 

de resíduos de vidro. 

 

3.3.7 Resíduos de plásticos 

Um dos resíduos sólidos do lixo urbano é as embalagens pós-consumo de PET (polietileno 

tereftalato) que vários investigadores têm utilizado nas suas pesquisas. São várias as solu-

ções já apresentadas para reutilização destes resíduos, nomeadamente as fibras para têx-

teis e os produtos para a construção civil. 

Um dos trabalhos realizados por Canellas [84] aponta para a utilização do resíduo, um mate-

rial granulado resultante de garrafas PET, como substituição parcial da areia natural, pre-

tendendo viabilizar a produção de argamassas para uso na construção civil. Neste estudo, 

fabricaram-se argamassas com substituição parcial de areia nas proporções 10, 30 e 50%. 

As conclusões conhecidas foram: 

• as argamassas com substituição de 30% da areia por resíduo PET foram as 

que apresentaram melhor comportamento porque não levaram a perdas signifi-

cativas das características mecânicas de resistência à compressão e à tracção, 

nem a perda de plasticidade;  

• o compósito obtido apresentou potencial para ser utilizado na produção de 

material não estrutural e em mobiliário urbano; 
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• o seu uso permitiu uma economia significativa de volumes de areia lavada (um 

recurso natural cuja extracção tem causado grandes danos ao ecossistema dos 

rios e margens). 

Outro grupo de trabalho [85] realizou também pesquisa sobre a viabilidade de incorporação 

de PET em argamassas de cimento. Fabricou argamassas para estudo com cimento, PET e 

água na proporção volumétrica de (1:2:1). As argamassas de referência foram constituídas 

por cimento, areia e água na mesma proporção das anteriores. Moldaram-se provetes que, 

após cura, foram submetidos a ensaios de compressão. 

As conclusões observadas foram as seguintes [85]: 

• as argamassas de PET resistiram a cargas maiores do que as tradicionais fei-

tas de cimento e areia na mesma proporção; 

• as argamassas de PET apresentaram ainda desvios-padrão inferiores e deslo-

camentos na carga máxima superiores às argamassas de referência; 

• outros estudos deverão ser realizados para verificar se essa substituição será 

realmente viável; 

• tratou-se de uma técnica simples e que acrescentou benefícios no produto final 

ao substituir a areia, um recurso natural esgotável, por resíduos de PET, contri-

buindo para a diminuição do número de garrafas a serem destinadas a aterros 

sanitários ou, ainda pior, a aterros clandestinos e linhas de água. 

Outros trabalhos relevantes com introdução de resíduos PET [86] a [93] foram realizados 

noutros países, como Grécia e Espanha. 

Além dos resíduos de PET, materiais termoplásticos1 que aparecem em grande quantidade 

nos resíduos urbanos, outros materiais com a mesma classificação molecular, os polipropi-

lenos (PP), vulgarmente utilizados em canalizações de água nas edificações, podem gerar 

materiais residuais durante o seu processamento com potencialidade para o uso em novos 

produtos para a construção. 

As fibras de polipropileno (PP) em matrizes de cimento vêm sendo aplicadas em várias 

situações da construção civil. Este uso significativo já há alguns anos permitiu conhecer o 

seu comportamento, pelo que não se apresentam neste estudo trabalhos sobre a introdução 

das fibras de polipropileno na construção. 

                                                

 
1 Polímeros que apresentam na sua constituição cadeias moleculares lineares, ligadas por forças intermolecula-

res. Estas forças são muito fracas, da ordem de 1 a 2 kcal/mole, e para baixa energia exibem mobilidade levando 

o material a perder a forma. No entanto, é possível obter de novo um outro polímero pois a natureza química 

fundamental não é destruída. 
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Existem na bibliografia outros estudos sobre a mesma temática [94] a [99]. 

 

3.3.8 Resíduos de borracha de pneus 

Os resíduos de pneus são produtos indesejáveis na perspectiva da preservação do meio 

ambiente, quer pela queima do resíduo, quer pela disposição em aterros sanitários ou ainda 

quando deixados em lixeiras. As fibras de borracha são muito resistentes à degradação do 

meio ambiente, tornando-se incompatíveis com aterros sanitários. Os pneus são materiais 

combustíveis e queimam a altas temperaturas, produzindo uma grande quantidade de fumo 

escuro e óleo que penetram e contaminam solos e lençóis de água [100]. 

Sobre a reutilização destes resíduos, alguns trabalhos têm sido realizados como meio de 

viabilizar a sua incorporação em matrizes que poderão originar novos produtos. 

Destaca-se o trabalho realizado por Menegui et al. [100] com estes materiais residuais com 

o objectivo de avaliar as principais características mecânicas de uma argamassa de cimento 

e areia, substituindo parte da areia por resíduos de borracha moída de pneus usados. 

A borracha foi submetida a um tratamento prévio superficial com uma solução de hidróxido 

de cálcio comercial com vista a obter uma melhor ligação entre a argamassa e a borracha. 

Realizaram-se ensaios para caracterizar a argamassa no estado fresco (índice de consis-

tência) e endurecido (absorção de água por capilaridade, compressão axial e diametral, 

módulo de elasticidade e desgaste por abrasão). Neste trabalho, foram citados outros estu-

dos Eldin e Senouci (1993), Raghavan et al. (1998), Segre et al. (2000) e Segre (1999) ante-

riormente realizados que serviram como base para o desenvolvimento da investigação. 

Segundo os autores, procuravam obter uma argamassa resistente à abrasão, diminuindo a 

absorção de água por capilaridade, sem comprometer a sua resistência mecânica. 

O pó de borracha adicionado na preparação das argamassas foi obtido através da moagem 

de pneus velhos de camião. Os pneus foram previamente moídos em moinhos cilíndricos, 

transformando-se em pó. Este pó foi submetido a um tratamento de lavagem devido às 

impurezas, com solução saturada de hidróxido de sódio comercial (soda cáustica), para 

poder ser utilizado como adição em argamassas. Terminada esta etapa, a borracha foi colo-

cada para secar no ambiente do laboratório até à estabilização da sua massa. 

Fabricaram-se 6 tipos de argamassa com traços diferentes sendo 3 deles com adição de pó 

de borracha e os outros 3 sem adição. 

Os provetes foram ensaiados nas idades de 3, 7 e 28 dias, excepto para o ensaio de abra-

são, que foram realizados aos 28 dias. Também foram determinadas as propriedades das 

argamassas sem adição de pó de borracha para comparação de resultados (Quadro 3.6). 
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As conclusões dos autores na análise dos resultados dos ensaios foram as seguintes [100]: 

• em relação ao tamanho das partículas de borracha, verificou-se que a sua 

diminuição levou a um melhor desempenho do comportamento dos materiais;  

• com a utilização do pó de borracha neste trabalho, a argamassa apresentou-se 

coesa (devido à finura do pó), proporcionando um “pacote granulométrico mais 

fechado”, e com diminuição da densidade aparente proporcionando vantagens 

económicas para certas aplicações; 

• o tratamento prévio superficial com hidróxido de sódio comercial no pó de bor-

racha, levou a um aumento da adesão, entre a argamassa e o mesmo (verifi-

cado nos ensaios de absorção de água por capilaridade e no ensaio de des-

gaste por abrasão); 

• houve uma melhoria da trabalhabilidade da argamassa, ao utilizar-se este pó 

de borracha tratado quimicamente, o qual talvez pudesse substituir, em algu-

mas argamassas, o uso de aditivos; 

• o aumento da quantidade de pó de borracha, tratada com hidróxido de sódio 

comercial, não comprometeu a absorção de água por capilaridade; 

• no ensaio de desgaste por abrasão, para o traço (1:3), a argamassa com adi-

ção do pó de borracha obteve um aumento de 45.78% na resistência de des-

gaste à abrasão, em relação à argamassa sem adição de pó de borracha. 

 

QUADRO 3.6 
MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRAÇOS DAS ARGAMASSAS 

Material 
Traços (em gramas)  

Adição de pó de borracha  
1: 3 (0.33) 1:5 (0.45) 1:7 (0.60) 

Areia  5800 6370 6900 
Água  660 585 600 

Cimento  2000 1300 1000 
Pó de borracha  200 130 100 

 Argamassa de referência  
Areia  6000 6500 7000 
Água  660 585 600 

Cimento  2000 1300 1000 

Fonte: Menegui et al. [100] 
 

Como conclusão final, é referido que as argamassas com adição de borracha podem ter 

grande aplicação na construção civil. 

Outro grupo de trabalho, no Brasil, constituído por Marques et al. [101], realizou trabalhos 

com o objectivo de verificar se o tratamento da superfície de borracha com solução aquosa 

saturada de Na OH causava interferência nas propriedades mecânicas das misturas. Neste 

estudo, foram utilizados como materiais: cimento, agregado miúdo, borracha de pneu e 
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superplastificante. Segundo os autores, a introdução do superplastificante com base em 

polímeros modificados (Viscocrete 5 da Sika) serviria para conferir uma melhor trabalhabili-

dade à argamassa. Os resíduos de borracha incorporados foram fibras de borracha. 

Os traços das argamassas fabricadas com cimento, areia e água foram: (1:3:0.5), (1:5:0.5) e 

(1:7:0.5) (em peso). Nos dois últimos traços, houve a adição de superplastificante (para 

garantir melhor trabalhabilidade), sendo utilizada a quantidade de 1% do aditivo por peso de 

cimento. Os traços contendo a fibra de borracha foram obtidos através da substituição do 

agregado miúdo, que foi feita em volume (12%). Os ensaios no estado endurecido foram 

realizados para as idades de 7 e 28 dias. Após a desmoldagem, todos os provetes foram 

mantidos em câmara húmida até à data de ensaio. 

A influência do tratamento foi avaliada por comparação dos resultados de ensaios mecâni-

cos das amostras que continham borracha tratada e não tratada. As propriedades estudadas 

foram: resistência à compressão e à tracção, módulo de elasticidade e absorção de água. A 

maioria dos testes foi realizada com as idades de 7, 28 e 56 dias. 

As conclusões mais relevantes no estudo foram as seguintes [101]: 

• nos ensaios de resistência à compressão e à tracção, a argamassa com adição 

de resíduo de borracha, quando comparada com a argamassa de referência, 

apresentou uma diminuição considerável da resistência, chegando a 68% nos 

ensaios em compressão e a 60% nos ensaios em tracção, devido à substitui-

ção do agregado natural (areia) por um material de menor resistência; 

• a substituição de um agregado por outro com menor absorção de água permitiu 

uma maior quantidade de água livre na mistura, melhorando a plasticidade; 

• a adição de borracha diminuiu a absorção de água em argamassas; 

• a menor absorção verificou-se em argamassas dos traços (1:5) e (1:7) devido 

ao uso do superplastificante. 

Os autores recomendam a análise da microestrutura da mistura para melhor compreensão 

dos fenómenos referidos. 

Outro estudo realizado no Brasil, por Souza et al. [102], com introdução de resíduos de 

pneus em argamassas cimentícias, teve como objectivo investigar a possibilidade do uso 

desses resíduos com substituição parcial dos agregados finos de uma argamassa para pro-

dução de painéis de alvenaria. A argamassa foi produzida com cimento Portland, areia e 

água. O “Simplex-Centróide Design” foi utilizado como um instrumento para optimizar a 

composição de argamassa através da simulação de modelo matemático. 

Neste trabalho, os investigadores usaram os seguintes materiais: cimento Portland - CPV-RI 

- ASTM - 150, látex de copolímero de estireno-butadieno, areia e fragmentos de borracha. 
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As propriedades da argamassa foram avaliadas no estado fresco e endurecido. Foi avaliada 

a consistência com mesa de espalhamento, a absorção de água e a resistência à compres-

são e ao impacto. 

As conclusões dos autores do trabalho foram as seguintes [102]: 

• a “previsibilidade” do modelo de regressão polinomial foi eficaz para optimizar a 

composição da relação de argamassas; 

• a incorporação do resíduo de pneu de borracha em argamassas levou a uma 

redução na resistência à compressão e à flexão, devendo a percentagem de 

resíduo ser inferior a 20% do volume total de agregados para evitar grandes 

reduções; 

• com base em testes de impacto, observou-se que as argamassas com pneu de 

borracha foram mais eficientes em absorver a energia do que as outras. 

Os resultados do estudo mostraram que as argamassas usadas em elementos não estrutu-

rais poderão apresentar bom potencial para a reciclagem dos pneus e para o desenvolvi-

mento de uma alternativa ambiental que é economicamente viável. 

Outros investigadores no Brasil [103] realizaram um trabalho comparativo entre dois tipos de 

argamassas de revestimento com adição de pó de borracha de pneus. Uma das argamas-

sas foi fabricada com cal e areia com o traço 1:6 (em volume), maturada. A outra argamassa 

com o mesmo traço foi seca em estufa. Foram fabricadas outras argamassas com cimento e 

cal ao traço 1:1.5:9 (em volume) e adições de pó de borracha em 6, 8, 10 e 12%, em volume 

de agregado. Foi avaliada a consistência, capacidade de retenção de água e exsudação no 

estado plástico. No estado endurecido, determinaram-se o módulo de deformação estática e 

a retracção livre. A fissuração foi avaliada num bloco cerâmico. 

Os resultados do estudo permitiram concluir que as argamassas com resíduos de borracha 

apresentaram um melhor desempenho, com vantagens para a argamassa seca em estufa 

em relação à argamassa maturada, apresentando redução na exsudação de água, na 

retracção livre e na fissuração. 

Kamimura e Cavalcante [104] fazem uma análise da capacidade de absorção dos resíduos 

de pneus de borracha pela indústria da construção civil. Foi dado um destaque especial aos 

processos de desenvolvimento de um material de construção, usado na geotecnia e como 

combustível energético. 

Em 1997, na Turquia, Topr e Avcular [105] realizaram um trabalho de investigação com um 

betão de borracha feito de acordo com as normas em vigor no País para materiais compósi-

tos. O betão foi fabricado usando várias proporções de pedaços de sucata de pneus de 
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automóvel como substituição parcial dos agregados. Neste trabalho, verificaram a viabilida-

de da reutilização do resíduo de borracha em matriz cimentícia. 

Foram vários os estudos relevantes, nacionais e internacionais, realizados com a introdução 

de resíduos de borracha de pneus para analisar a viabilidade da adição no fabrico de 

betões. Além dos trabalhos mencionados são referidos outros estudos relevantes em arga-

massa [106] a [109], betão e pavimentação [109] a [117]. 

 

3.3.9 Resíduos de cerâmica vermelha 

A utilização de materiais de entulho de telhas, tijolos e outros produtos cerâmicos é uma 

realidade que remonta à época do Império Romano [8], com eficácia em termos de durabili-

dade comprovada nos dias de hoje. As suas conhecidas características de pozolanicidade 

[118] levaram investigadores a desenvolver estudos específicos para avaliar propriedades 

relevantes para utilização destes materiais como agregados ou mesmo como substituição 

parcial do ligante em argamassas e betões. 

No LNEC, em 2006, Silva [8] desenvolveu um trabalho com vista a viabilizar a incorporação 

de resíduos de barro vermelho em argamassas cimentícias. Neste estudo, foram considera-

das três áreas de investigação relativas à incorporação deste tipo de agregados: 

• incorporação de finos - efeito de fíler (argamassa mais compacta), através do 

preenchimento pelos finos dos vazios existentes na argamassa convencional; 

• redução do teor de cimento - efeito pozolânico dos finos cerâmicos, possibili-

tando diminuição do teor do ligante (cimento); 

• integração de resíduos de construção e demolição (RCD) - reciclagem como 

prioridade, desde que se mantenham características aceitáveis na argamassa 

com adição de agregados reciclados cerâmicos. 

A fase experimental foi extensa neste trabalho e compreendeu duas etapas. A primeira 

envolveu um estudo menos aprofundado das características de um leque de várias percen-

tagens de substituição de resíduos, de modo a concluir, de entre as argamassas em estudo, 

quais as que apresentavam melhores performances para se poder avaliar os aspectos téc-

nicos numa segunda fase. 

A segunda fase teve por objectivo uma caracterização detalhada, permitindo retirar conclu-

sões pertinentes para a incorporação destes resíduos em argamassas de revestimento. 

Referem-se como conclusões relevantes deste trabalho as seguintes [8]: 
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• com a incorporação de finos cerâmicos reciclados, verificou-se que o barro 

vermelho conferiu às argamassas cimentícias excelentes propriedades, como 

melhoramento das resistências mecânicas avaliadas e uma diminuição ligeira 

do módulo de elasticidade (ambos factores positivos); 

• com a conjunção da incorporação de finos reciclados e a redução do cimento, 

as resistências de tracção por flexão, compressão e aderência pareceram ter 

sido afectadas negativamente aquando da redução do teor de cimento, apre-

sentando, no entanto, valores aceitáveis para argamassas de reboco; 

• em relação à vertente de reciclagem, que consistiu na substituição da areia por 

resíduos com curva granulométrica idêntica, obteve-se também resultados bas-

tante satisfatórios face às expectativas; 

• só a argamassa com troca total da areia por resíduos cerâmicos apresentou 

desempenho pouco aceitável para uma argamassa de revestimento, piorando a 

maioria das características analisadas face à argamassa convencional; 

• com a substituição de 20 e 50% de areia por resíduos, resultaram argamassas 

com desempenhos bastante bons, nomeadamente melhores do que os da 

argamassa convencional (de referência). 

Na Argélia, em 2009, um grupo de trabalho, formado por Naceri e Hamina [119] realizou um 

trabalho com o objectivo de investigar a utilização de resíduos de tijolos como substituto 

parcial do cimento na produção de argamassa de cimento. O clínquer foi substituído por 

resíduos de tijolo em diferentes proporções (0, 5, 10, 15 e 20%) em peso de cimento. Foram 

estudadas as propriedades físico-químicas do cimento no estado anidro e as características 

mecânicas (flexão e compressão após 7, 28 e 90 dias) para a argamassa. A microestrutura 

da argamassa foi investigada através de microscopia electrónica de varrimento, a composi-

ção mineralógica da pozolana artificial foi investigada por difracção de raios X e as distribui-

ções de tamanho das partículas do cimento em pó, utilizado neste estudo, foram obtidas a 

partir de granulometria laser. 

Os resultados obtidos mostraram essencialmente que [119]: 

• a adição de pozolana artificial melhorou o tempo de moagem e tempo de endu-

recimento do cimento, assim como as características mecânicas da argamassa; 

• a substituição de cimento por 10% dos resíduos de tijolo aumentou a resistên-

cia mecânica da argamassa; 

• os resultados confirmaram o potencial uso deste material para a produção de 

cimento pozolânico. 
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Salientam-se neste trabalho outros estudos relevantes realizados em argamassas [120] a 

[129] e noutras matrizes [130] a [132]. 

 

3.3.10 Resíduos de gesso 

O gesso é um material que existe em grande quantidade na sua forma natural em terrenos 

sedimentares. É frequentemente utilizado por várias empresas, como as de faianças e as de 

construção. Salienta-se ainda, como aplicação, a adição em pequena percentagem ao clín-

quer do cimento Portland, actuando como retardador de presa do cimento. Constituído 

essencialmente por sulfatos e água (CaSO4 2H2O), o seu comportamento em contacto com 

materiais cimentícios depende do teor de sulfatos existente na sua composição, pois podem 

ser atacados por eles, originando materiais expansivos. Logo, a aceitação do gesso é fun-

damentalmente influenciada pelo teor de sulfatos. 

Nos aterros, encontram-se produtos resultantes da produção de materiais de gesso, como 

restos de pasta de acabamentos. É conhecida a forte ligação do gesso a substratos mine-

rais, pelo que aparece em revestimentos de paredes em camadas muito finas, muitas vezes 

oculto nos fragmentos de alvenaria demolidas e no betão. 

Um trabalho de investigação realizado por Aguiar e Selmo [133] teve por objectivo avaliar os 

efeitos do gesso como contaminante de areias recicladas, na formação de etringite retarda-

da e as suas possíveis consequências no desempenho das argamassas de alvenaria. 

As variáveis que foram consideradas neste estudo foram [133]: 

• o teor de contaminação da areia reciclada (por sulfatos); 

• outros parâmetros da argamassa em estudo como a relação areia / cimento e a 

natureza do cimento, para além da natureza da areia reciclada; 

• a exposição das argamassas a ciclos alternados de humidade e temperatura, 

criando condições favoráveis à instabilidade volumétrica e à formação de eflo-

rescências nas argamassas com o início de formação da etringite retardada. 

A investigação consistiu na utilização de areias recicladas que continham impurezas como, 

por exemplo, o gesso de estuque em argamassa para o assentamento de alvenaria, ao qual 

foi atribuído um determinado valor de humidade. 

Foram utilizadas 4 tipos de areia reciclada contendo impurezas de gesso de estuque de 0 a 

0.5% de sulfato (contaminação). 

As argamassas foram fabricadas com 220 kg/m³ de cimento (incluindo a argamassa de refe-

rência de cimento), cal, areia e quartzo. Para cada argamassa, foram fabricados provetes 
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com 4 x 4 x 16 cm, compactados com uma única camada (compactador mecânico). As 

amostras permaneceram nos moldes 72 horas e depois foram colocadas em câmara húmida 

(23º C ± 2º C e > 95% HR) até aos 7 dias de idade, sendo transferidas para a câmara seca 

(23º C ± 2º C e 50% ± 4% HR), onde permaneceram até aos 63 dias. 

As conclusões do estudo foram as seguintes [133]: 

• os ciclos de humedecimento e secagem entre 63 e 175 dias mostraram ser efi-

cientes no processo de degradação acelerada, verificando-se nos resultados 

que a resistência mecânica diminuiu consideravelmente no fim dos ciclos; 

• houve uma indicação de que a argamassa com o agregado de maior contami-

nação apresentou uma maior diminuição (29%) da resistência; 

• a expansão dimensional das argamassas até ao final do 1 º ciclo (91 dias de 

idade) apresentou valores próximo de 1% em relação aos 63 dias de secagem, 

o que preocupou os autores do estudo; 

• uma análise da micro estrutura poderia confirmar se este processo tinha algu-

ma relação com a formação de etringite retardada. 

Outro trabalho de investigação realizado no Brasil com resíduos de gesso [134] teve como 

objectivo estudar o desempenho de argamassas com a introdução de resíduos de gesso 

nas percentagens de 0, 5 e 10% com diâmetro de 0.6 mm. Avaliou-se a resistência mecâni-

ca à compressão, a aderência da argamassa, a dureza superficial e o calor de hidratação. 

Neste estudo, os autores concluíram que a adição de resíduos prejudicou em geral todas as 

propriedades avaliadas. 

Existem outros trabalhos realizados com aplicações de gesso em produtos de construção 

[135] a [137]. 

 

3.3.11 Resíduos de escória da aciaria 

A indústria siderúrgica gera diariamente um significativo volume de resíduos sólidos que, 

não sendo aplicados, são destinados a depósitos [138]. Outra fonte [140] refere que esta 

indústria a nível mundial produz cerca de 84 milhões de toneladas por ano de escória, citan-

do Masuero et al. (1998). 

Do ponto de vista logístico, as escórias siderúrgicas têm condições favoráveis de recicla-

gem, dependendo a sua viabilidade de aspectos técnicos e outros como a proximidade das 

instalações de processamento (para minimizar custos de transporte), custos de armazena-

gem e outras operações oriundas da logística necessária ao seu aproveitamento [138]. 

Do ponto de vista técnico, vários investigadores têm feito trabalhos para avaliar o seu desem-

penho quando incorporadas em várias matrizes, originando produtos para a construção. 
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A composição química destes produtos apresenta grande afinidade com materiais utilizados 

na construção. Conhece-se a sua utilização no fabrico de blocos de alvenaria, ladrilhos, 

como agregados para betão asfáltico, base e sub-base de estradas, estabilização de solos, 

fertilizantes ou matéria-prima para produção de cimentos. 

Um trabalho realizado na Bulgária por Petkova e Samic [139] teve como objectivo investigar 

a cinética de algumas propriedades reológicas da argamassa de cimento com escórias, 

durante as fases iniciais do processo de hidratação. 

O trabalho experimental foi feito com dois grupos de misturas de argamassa com o mesmo 

traço 1:2 (cimento Portland de escória: areia natural ou artificial). No primeiro grupo de mis-

turas, prepararam-se duas amostras de controlo: PM, preparada por meio de homogeneiza-

ção de cimento Portland e areia natural triturada, e SPM, que incluiu cimento Portland de 

escória e escória metalúrgica dispersa em ácido, desempenhando o papel de areia artificial. 

O segundo grupo foi preparado com escória - cimento, no qual aos componentes iniciais 

foram somados: escória cimento Portland, um novo aditivo activo (AD)2 e escória granulada. 

Foram testados três compostos diferentes de argamassa, que diferiram na percentagem de 

aditivo activo (AD), da seguinte forma: 5 %, 15 % e 25% (em peso). 

Também houve uma tentativa de optimização de dispersão da escória granulada com acti-

vação química. Para todas as amostras estudadas, foi constante a razão água / cimento 

(W/C = 0.40) com o objectivo de analisar a influência da concentração de aditivos activos, na 

fase difícil da mudança de viscosidade. Foram utilizados dois tipos de cimentos - cimento 

Portland tipo I, (industrial) e cimento Portland com escória (cimento tipo II). O cimento Por-

tland de escória foi preparado em laboratório procedendo a uma homogeneização de clín-

quer de cimento Portland com 20% (em peso) de escória ácida e 3% (em peso) de gesso. 

Neste trabalho, foi analisada a influência das percentagens de aditivo activo e a relação 

água / cimento na viscosidade aparente da mistura de cimento de escória. O objectivo desta 

investigação foi ainda produzir um composto escória - argamassa de cimento com o teor 

óptimo de um novo aditivo (AD), resultando um efeito plastificante na fase inicial de endure-

cimento e reduzindo a quantidade de água, de modo a que a mistura de escória e cimento 

apresentasse boa estabilidade e exequibilidade. 

As conclusões dos autores deste estudo foram: 

• a formulação composta com escória de cimento apresentou menor viscosidade, 

                                                

 
2  O aditivo activo AD é um resíduo expansivo industrial com superfície específica de Blaine 5100 cm2/g, massa 

volúmica aparente de 1.75 g/cm3 e peso específico de 3.55 g/cm3  
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devido à acção de plastificação do novo tipo de mistura activa; 

• a influência das diferentes percentagens de aditivo na composição da mistura 

(durante o tempo de ensaio) dependeu das propriedades reológicas estudadas; 

• a quantidade de AD = 15% (em peso) pode aceitar-se como ideal quanto à 

aplicação nos compósitos de argamassas de cimento de escória, com efeitos 

na fase inicial de plastificação ou, mais tarde, com efeito acelerador; 

• o aumento da relação água / cimento levou a uma diminuição da viscosidade 

aparente, através da forte diluição do componente de tripla fase disperso, com 

o ideal de aditivos activos (AD = 15 %, em peso). 

No estudo realizado no Brasil, por Sbrighi e Helene [138], efectuaram-se várias pesquisas 

em betão e argamassas para o fabrico de blocos de alvenaria de enchimento e também 

para pavimentação. 

Os resultados obtidos nos trabalhos efectuados em betões mostraram um melhor desempe-

nho, quanto às resistências mecânicas, com a utilização do agregado de escória em relação 

ao agregado convencional. Foram realizados ensaios de durabilidade: ataque por sulfatos, 

carbonatação, efeitos da água do mar e reacção álcalis-agregado. Os betões com agregado 

de escória apresentaram bom desempenho nestes ensaios. 

Em relação à utilização de escória de aciaria, como agregado, na produção de blocos para 

alvenaria de vedação, estudou-se várias composições com diferentes proporções de escória 

de aciaria e escória de alto-forno. Os melhores resultados foram alcançados para mistura de 

62% de escória de aciaria e 38% de escória de alto-forno. Segundo os autores, os resulta-

dos obtidos foram compatíveis com as especificações das normas técnicas brasileiras. 

Existem ainda na bibliografia outros trabalhos relevantes [139] a [145], realizados em vários 

países como Malásia, Taiwan, Itália e Canadá com uso de escórias em matrizes de cimento. 

 

3.3.12 Resíduos de GRFP 

Os materiais FRP (Fiber Reinforced Polymers) são utilizados em diversas indústrias, incluin-

do a da construção, devido a algumas das suas características particulares, como peso pró-

prio reduzido, facilidade de realizar qualquer forma pretendida, elevado desempenho mecâ-

nico e elevada durabilidade. Contudo, as soluções pós utilização representam um problema 
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para estes materiais, principalmente para os de natureza termoendurecível3. No trabalho 

desenvolvido por João Figueira [146], refere-se que a maioria dos resíduos destes compósi-

tos é depositada em aterro, apesar de esta solução poder provocar impactes ambientais 

significativos. Aliando este factor ao aumento do volume de resíduos, surge a necessidade 

de procurar soluções sustentáveis para a gestão dos resíduos de materiais GFRP produzi-

dos nas diferentes fases do seu ciclo de vida. 

Neste sentido, foi realizado um trabalho no âmbito da dissertação apresentada pelo autor do 

trabalho, para a obtenção do grau de Mestre no IST, onde foram inicialmente, testadas 

alternativas para a reciclagem mecânica dos resíduos de GFRP que não permitiram a 

obtenção de agregados grossos de qualidade. Posteriormente, desenvolveu-se o estudo 

através da incorporação, no betão, dos resíduos provenientes do corte de GFRP. Devido à 

sua reduzida dimensão, estes resíduos foram classificados como um fíler. 

Como reutilização destes resíduos, encontrou-se apenas este estudo relevante em betões, 

durante a elaboração do presente relatório, apresentando no entanto uma solução de eleva-

do carácter sustentável, viabilizando a incorporação destes resíduos de GFRP em betão e 

consequentemente reduzindo o volume de resíduos em aterro e o uso de recursos naturais. 

 

3.3.13 Resíduos de asfalto 

O asfalto é o revestimento de cerca de 90% das estradas europeias, segundo Hendricks e 

Pietersen, citados por Brito [3], e a indústria europeia do asfalto é responsável pelas impli-

cações ambientais inerentes à utilização deste produto durante a vida útil do mesmo (Decre-

to-lei 178/2006). O mesmo autor refere tornar-se essencial juntar esforços que levem à reci-

clagem e reutilização do mesmo, não desconsiderando a viabilidade técnica e económica. 

As telas asfálticas são muitas vezes utilizadas na construção, como material de impermeabi-

lização para vários tipos de suporte. O asfalto existente na sua composição é um produto 

com características semelhantes ao utilizado em revestimentos de pavimentos e que poderá 

do mesmo modo ser alvo de estudo semelhante ao referido. 

Segundo a mesma fonte [3], o asfalto está a ser reciclado e utilizado na substituição dos 

agregados naturais, num número cada vez maior de países. No entanto, durante o presente 

estudo, não foram encontrados trabalhos relevantes com aplicação destes materiais em 

                                                

 
3 Termoendurecível - polímero que apresenta uma rede tridimensional nas cadeias moleculares, com fortes liga-

ções nas três dimensões dos espaço; quando estas se quebram por efeito da temperatura, destrói-se a natureza 

química fundamental, não sendo possível obter um novo polímero. Este material é mais difícil de processar. 
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argamassas, podendo apresentar potencialidade de estudo como agregado para a produção 

de argamassa de revestimento. 

Durante esta pesquisa, outros estudos relevantes utilizando resíduos de asfalto são referi-

dos [147] [148]. O primeiro [147] realizou-se em França, utilizando asfalto recuperado duran-

te a reabilitação de estradas em betões. Os autores avaliaram a influência do RAP (Reclai-

med Asphalt Pavement) nas propriedades mecânicas do betão. Concluíram, após a realiza-

ção de vários ensaios, que houve uma diminuição nas propriedades avaliadas embora a 

reciclagem destes materiais pudesse ser economicamente sustentável. 

O segundo trabalho [148] foi realizado em Itália com o objectivo de comparar os desempe-

nhos de betão betuminoso preparado com RAP e estabilizado a frio com emulsão betumino-

sa de cimento, com o de betão betuminoso preparado com os mesmos ligantes e com a 

mesma técnica, mas usando agregados virgens minerais. Avaliou-se a influência de diver-

sas variáveis que foram levadas em consideração em ambas as misturas produzidas com 

um agregado mineral virgem e com RAP. 

Segundo a mesma fonte, a abordagem analítica para a técnica de reciclagem usada tornou 

possível avaliar a influência das diferentes variáveis e permitiu quantificar a contribuição 

estrutural dos diferentes ligantes usados. Concluiu-se que, no processo de estabilização a 

frio, o cimento desempenhou um papel importante nas misturas com RAP, porque contribuiu 

significativamente para o aumento da resistência mecânica, mas também mostrou ser um 

regulador eficaz em quebrar fenómenos da emulsão betuminosa. Os testes laboratoriais 

provaram que as misturas com cimento proporcionaram melhor desempenho do betão 

quando compactadas com alta energia e uma baixa percentagem de emulsão betuminosa. 

Uma quantidade excessiva de líquidos reduziu a eficiência do processo de compactação, 

impedindo-o de conduzir a uma melhor densidade e aumentando a relação água / cimento. 

O trabalho referido foi um estudo com a introdução de RAP como agregado numa emulsão 

betuminosa que provou a sua viabilidade de aplicação em betão betuminoso para pavimen-

tação, embora exigindo a adição de bastante cimento. 

 

3.3.14 Resíduos de cinzas de casca de arroz 

A cinza de casca de arroz (CCA) apresenta propriedades pozolânicas, é essencialmente 

constituída por sílica amorfa, tem elevada superfície específica, facilita as reacções quími-

cas e parece conferir às argamassas e betões maior durabilidade, comparando com compo-

sições sem esta introdução, como referido por Sousa e Coutinho [149]. 
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Um trabalho de investigação potenciando a utilização das cinzas de casca de arroz (CCA) 

em matriz de cimento foi realizado no Porto, por Sousa et al. [150]. Este estudo consistiu no 

fabrico de provetes de argamassa em laboratório, em que o cimento Portland foi parcialmen-

te substituído por CCA (portuguesa) com teores de 10 e 15%, com o objectivo de serem 

avaliadas as características mecânicas e a durabilidade das argamassas. 

Os materiais utilizados no trabalho foram: cimento Portland (CEM I) da classe 42.5R; sílica 

de fumo comercializada (SF); água potável; superplastificante de polímeros orgânicos; areia 

normalizada e cinza de casca de arroz. Os traços utilizados na preparação das argamassas 

são apresentados no Quadro 3.7. 

 

QUADRO 3.7 

TRAÇOS DAS ARGAMASSAS EM PESO (função da massa do ligante) 
 Cimento CCA ou SF Areia Água Super plastif icante  

CTL 1 0 3 0.5 − 
10% CCA 0.9 0.1 3 0.5 0.016 
15% CCA 0.85 0.15 3 0.5 0.027 
10% SF 0.9 0.1 3 0.5 0.007 

Fonte: Sousa, B. N.; Silva, N. D.; Coutinho, J.S.; “ Argamassas com substituição parcial do cimento Portland 
por cinza de casca de arroz portuguesa”, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2004 

 

Além da consideração de composições equivalentes para as diferentes argamassas 

(10%CCA; 15%CCA; 10%SF e CTL (controlo)), foi fixada a trabalhabilidade para todas as 

composições. 

Como conclusões relevantes neste trabalho, referem-se as seguintes [150]: 

• o efeito de utilização de apenas 10 ou 15% de CCA em substituição do cimento 

Portland tornou-se muito eficaz em termos de resistência à penetração de clo-

retos (semelhante à eficiência da sílica de fumo); 

• com 10% de adição de CCA, as argamassas apresentaram aos 7 dias valores 

mais baixos de resistência mecânica (compressão e flexão) do que as arga-

massas de controlo, recuperando aos 28 dias e chegando a ser de um modo 

geral superiores aos valores da argamassa de controlo; 

• em relação à argamassa com sílica de fumo, todos os valores em todas as ida-

des, foram superiores a todos os casos analisados; 

• os ensaios de absorção de água dos provetes em estudo não foram conclusi-

vos; 

• o trabalho não foi conclusivo em termos de durabilidade. 
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Os autores deste trabalho referem a continuação do estudo de investigação com o objectivo 

de viabilizar a substituição total do cimento de matrizes cimentícias por CCA. 

Em 1999, em França, realizaram-se estudos com o objectivo de aplicar resíduos de mate-

riais locais do Senegal (agrícolas e industriais, resíduos finos do processo de esmagamento, 

as areias das dunas, entre outros), cinza de resíduos da casca de origem e de resíduos 

industriais agrícolas como complementos em “sandcrete”. A resistência mecânica dos blo-

cos “sandcrete” obtidos quando as cinzas moídas (como cinzas do chão) foram adicionadas 

revelou que há um aumento do seu desempenho em relação aos blocos de argamassa 

clássicos. Além disso, o uso da cinza da casca de arroz moída permitiu a produção de um 

“sandcrete” leve, com propriedades de isolamento4, a um custo reduzido. Segundo os auto-

res, a reactividade pozolânica das cinzas explicou os pontos altos obtidos [151]. 

Existem ainda na bibliografia dois trabalhos realizados no Brasil [152] [153] com vista a ana-

lisar a possibilidade de incorporar cinzas de casca de arroz em argamassas e em betão. 

 

3.3.15 Resíduos de cinzas de carne e ossos 

O trabalho realizado em França, por Cyr e Ludmann [154], teve como objectivo, a avaliação 

das características físicas, químicas e mineralógicas dos resíduos resultantes da incinera-

ção de carne e ossos (FCO-BA) de fontes de baixo risco e uma primeira avaliação do seu 

potencial de uso, como agregado na base de materiais com cimento. 

A farinha de carne e ossos (FCO) é um subproduto dos alimentos industriais, obtidos atra-

vés da remoção de gordura de carcaças de mamíferos por um processo de trituração, pre-

paração e moagem. Os autores do estudo citam que, no ano de 2002, em França, produzi-

ram-se 850 000 toneladas de FCO e que, até 1994, foram utilizados na produção da maioria 

das farinhas utilizadas como ração animal, em adubo e em outras aplicações industriais. No 

entanto, com o surto de encefalopatia espongiforme transmissível (crise da BSE), os produ-

tos residuais designados por “MBM” foram progressivamente banidos da alimentação ani-

mal, devido a várias proibições. 

A quantidade destes subprodutos levou a um aumento significativo no valor de MBM que 

deveria ser eliminado por incineração ou por outras técnicas. A incineração é um dos méto-

dos correntemente usados para eliminar MBM, mas produz cinzas volantes que devem ser 

controladas. O objectivo do trabalho consistiu em apresentar características físicas, quími-

cas e mineralógicas (básicas) de cinzas de carne e osso (MBM-BA) de fontes de baixo risco, 

                                                

 
4 No texto, não é referido o tipo de isolamento mas entende-se que os autores se referiam ao isolamento térmico. 
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(MBM de animais não infectados destinados à alimentação humana), para fornecer uma 

técnica e avaliação ambiental do seu potencial uso, como um substituto da areia nos mate-

riais à base de cimento. 

Foi efectuada uma caracterização do resíduo proveniente de carne e ossos (produção de 

carne de porco) de baixo risco, incluindo por vezes pequenas quantidades de resíduos de 

co-combustão de materiais (sacos plásticos, lamas de depuração), que foram incinerados a 

alta temperatura (1000 °C). 

O cimento usado no estudo foi o CEM I 52.5 (EN 197-1). Os agregados utilizados foram 

quatro areias de quartzo de diferentes classificações e água desionizada. Utilizaram-se ain-

da dois superplastificantes (SP1 e SP2) comerciais. As argamassas foram concebidas e 

preparadas de acordo com a norma francesa NF EN 196-1. A sua composição foi de três 

partes de areia e uma parte de cimento (em massa). As taxas de substituição de areia foram 

17, 33, 50 e 100%. Para a argamassa de referência e argamassas contendo até 50% de 

FCO-BA, a classificação da areia estava dentro dos limites da areia padrão utilizada. A rela-

ção água / cimento foi de 0.50 com substituição parcial da areia e de 0.85 para substituição 

total da areia. 

As conclusões finais dos investigadores neste trabalho foram [154]: 

• este produto (MBM-BA) apresentava as características físicas e mecânicas de 

um agregado com alta absorção de água, o que levou à utilização de um 

superplastificante e limitou a substituição de areia (até 30%); 

• o valor da resistência à compressão de uma argamassa contendo 17% de 

FCO-BA foi semelhante ao da argamassa de referência; 

• os ensaios de lixiviação em argamassas com resíduo (MBM-BA) apresentaram 

resultados semelhantes aos obtidos para a argamassa de referência sem resí-

duo, presumindo que MBM-BA absorveu metais pesados na sua estrutura); 

• no entanto, esta hipótese deve ser demonstrada por métodos directos; 

• relativamente aos resultados preliminares, a reutilização de (MBM-BA) da inci-

neração de farinhas de baixo risco na base de materiais de cimento pareceu 

viável e pode apresentar um caminho promissor para a eliminação desse resí-

duo; 

• os resultados referem-se apenas a uma amostra de cinzas da farinha de carne 

e osso e outros testes deverão ser realizados com outras cinzas antes de qual-

quer generalização das conclusões referidas no trabalho; 

Finalmente, os autores deste estudo indicam a realização de outros testes, tecnológicos e 

ambientais, neste campo. 



 

LNEC - Proc. 0803/11/17793 3.37

Não foram encontrados outros trabalhos com aplicação destes resíduos. 

 

3.3.16 Resíduos de cascas vegetais 

Vários trabalhos têm sido realizados utilizando fibras vegetais resultantes da produção de 

vegetais autóctones em argamassas e betões. 

Salienta-se um trabalho realizado em Espanha, por Blanes et al. [155], em argamassas de 

cimento Portland. 

Os autores referem, no seu estudo, que, quando as fibras vegetais estão incorporadas na 

matriz de cimento, podem levar à ocorrência de reacções químicas com decomposição da 

lenhina, provocando alterações nas condições de aderência entre as fibras e a matriz. 

Segundo os autores, estas alterações podem ser visualizadas por meio de alteração na 

coloração das amostras. 

Comparativamente à utilização de outras fibras em argamassas ou betões, os autores deste 

estudo referem o seguinte [155]: 

• as fibras vegetais têm custo inferior ao das fibras de plástico e são produtos 

ecológicos que poderão ter um papel idêntico ao que tinha o amianto na fabri-

cação de placas de fibrocimento para coberturas. 

Referem-se seguidamente as conclusões mais relevantes obtidas no estudo em argamas-

sas, realizado pelos autores mencionados [155]: 

• observaram que o ataque alcalino começou quando os dois materiais  (as fibras 

e a matriz) estavam em contacto e que aumentou com o tempo; 

• até à primeira semana, o ataque não afectou o suficiente para se detectar os 

danos durante a preparação da amostra; 

• os danos foram generalizados nas amostras que foram tratadas5 durante 28 

dias e é referido, com base na coloração das amostras, que a degradação foi 

contínua ao longo do tempo; 

• a incorporação de fibras vegetais trituradas sem qualquer tratamento só deverá 

ocorrer em elementos em que a resistência não é primordial. 

Outro estudo realizado pelos mesmos investigadores [156] teve como objectivo verificar se 

os tratamentos com baixa repercussão energética podiam ser aplicados em fibras vegetais 

para minimizar os efeitos adversos sobre a matriz de cimento. 
                                                

 
5 As fibras foram submetidas a um processo de trituração e imersão em água e, em seguida, seleccionadas com 

base no tamanho e forma. 
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Salientam os autores que, nos produtos à base de cimento com fibras vegetais, são produ-

zidas interacções químicas que prejudicam os dois materiais. Em relação à matriz de cimen-

to, a alcalinidade média existente pode levar à dissolução dos glíosídeos (glicose, xilose 

hemicelulose) presente nas fibras, provocando o atraso na redução da resistência final dos 

produtos obtidos. 

Neste trabalho, as fibras vegetais foram obtidas por trituração e selecção de resíduos de 

culturas diferentes que tinham uma elevada produção em Espanha. O tratamento utilizado 

nas fibras consistiu na imersão em água, em diferentes condições de temperatura e agita-

ção, com características de morfologia idêntica. As variáveis consideradas no estudo foram: 

• imersão em água durante 12 horas e 24 horas; 

• imersão em água com agitação durante 12 e 24 horas; 

• imersão em água a uma temperatura de 60 ºC, com agitação durante 12 e 24 h. 

Os resíduos de fibras utilizados foram obtidos a partir de culturas de arroz, trigo e milho e 

após peneiração das fibras, seleccionando as que apresentam dimensões entre 0.8 e 0.4 

mm. O conteúdo de fibra nas amostras foi de 1% em peso. 

Para cada amostra em estudo, avaliou-se a velocidade de hidratação, o aumento de tempe-

ratura da reacção de hidratação do cimento e as resistências mecânicas à compressão e à 

flexão da argamassa. 

Os autores do estudo concluíram que, nos produtos com matriz de cimento reforçado com 

fibras vegetais, foram produzidas interacções de ligação química que prejudicaram o com-

portamento dos dois materiais. Em relação à matriz de cimento, a dissolução do conteúdo 

de glicose nas fibras, incluídas as hemiceluloses, devido à diminuição da alcalinidade do 

cimento, provocou atraso na hidratação do cimento, que foi traduzido na redução da resis-

tência final do produto. 

Salientam-se ainda outras conclusões obtidas neste estudo [156]: 

• um aspecto importante a considerar foi a humidade das fibras e a sua capaci-

dade de absorção de água; 

• ao incorporar fibras vegetais numa argamassa ou betão, é muito importante 

controlar o total de água contida; 

• cada tipo de fibra necessita de um tipo de tratamento específico, para melhorar 

o seu desempenho aos 28 dias; 

• em fibras de cereais, arroz e trigo, os tratamentos influenciaram favoravelmente 

o início de endurecimento não se traduzindo na resistência final da argamassa; 

Existem outros estudos relevantes realizados com a utilização de fibras de sisal [157] e 

[158]. 
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3.3.17 Resíduos de cinzas de cana-de-açúcar 

Um grupo de investigação de Espanha e Cuba realizou um trabalho em 2006, com o fim de 

caracterizar o resíduo de cana-de-açúcar como material pozolânico para a construção [159]. 

Este trabalho consistiu em avaliar a influência da temperatura de calcinação (800 e 1000 °C) 

sobre a activação pozolânica de palha de cana-de-açúcar. 

Os resultados obtidos no estudo, confirmaram que as cinzas de palha de cana-de-açúcar 

calcinadas a 800 e 1000 °C têm propriedades indicat ivas de alta actividade pozolânica. Não 

foi observada nenhuma influência da temperatura de calcinação sobre a actividade pozolâ-

nica e não foi identificado nenhum composto cristalino durante a reacção pozolânica até aos 

90 dias de reacção. Por fim, salienta-se ainda que a durabilidade ambiental e as caracterís-

ticas mecânicas continuam a ser avaliadas. 

 

3.3.18 Resíduos de madeira 

A incorporação de fibras de madeira em matrizes inorgânicas é um processo muito antigo. 

As propriedades que a madeira apresenta de resistência ao fogo, à humidade e à decompo-

sição por fungos e insectos; o seu desempenho acústico, trabalhabilidade, baixa toxidade e 

superfície tratável, fazem deste compósito um excelente material de construção. Trata-se de 

um material com baixo consumo de energia na produção o que o torna ecologicamente cor-

recto, aspecto fundamental na actual conjuntura mundial [160]. 

No trabalho realizado por Matoski et al. [160], apresenta-se um estudo das propriedades 

físico - mecânicas de um compósito, analisando-se as diferenças existentes entre quatro 

granulometrias diferentes, da farinha da madeira "Pinus sp", na resistência à compressão 

dos provetes. Estas farinhas foram obtidas através da moagem de paletes rejeitadas pela 

indústria automobilística. Analisou-se o comportamento do compósito com fibras de madei-

ra, que eram relativamente curtas e inflexíveis mas resistentes conduzindo a melhores 

desempenhos durante o envelhecimento do cimento. As fibras de madeira foram processa-

das em várias soluções e tratamentos mecânicos, para extrair fibras de celulose sob a forma 

de polpa. 

O aumento da percentagem de fibra, bem como o aumento de comprimento dela, pode estar 

associado à redução de trabalhabilidade, segundo Bentur e Mindess, citado por Matoski et 

al. [160]. 
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Referem os autores que o pó de madeira, pelo seu formato arredondado, poderá apresentar 

melhor trabalhabilidade, uma vez que esse formato permitirá um “deslizamento” entre as 

partículas reduzindo o atrito interno. Outro aspecto a ser observado é que os agregados 

angulosos reduzem a trabalhabilidade, o que não é usual neste tipo de material. 

O traço utilizado para a elaboração dos provetes neste estudo foi o adoptado noutros traba-

lhos permitindo uma comparação de resultados. 

As conclusões dos autores no trabalho foram [160]: 

• o comportamento mecânico de compósitos de madeira e cimento, utilizando o 

pó de madeira como agregado, levou a resultados positivos; 

• o pó de madeira foi caracterizado (madeira moída), com módulo de finura infe-

rior a sete; 

• comparando os resultados obtidos com os de outros trabalhos, observou-se 

que os valores da resistência à compressão foram superiores, atribuindo o 

aumento à granulometria das partículas (outros investigadores usaram granu-

lometria mais grossa); 

• outro aspecto que possibilitou demonstrar tal facto foi que a farinha com a gra-

nulometria mais fina conduziu a melhores resultados; 

• a observação referida foi comprovada (mais uma vez) analisando a relação da 

resistência à compressão com a relação água / cimento, onde a farinha mais 

fina teve o melhor comportamento; 

• deverá desenvolver-se um trabalho complementar, efectuando ensaios de trac-

ção, para testar a hipótese de que menores granulometrias levam a uma maior 

homogeneidade do compósito que, por sua vez, beneficia as suas propriedades 

físico - mecânicas. 

Outros investigadores em França [161] referem que a madeira é um recurso renovável e 

uma possível fonte para agregados quando preparados especialmente a partir de plantas 

perenes, como o cânhamo. 

Segundo os autores, a utilização de betões com madeira tem apresentado uma variedade 

de características técnicas que se poderão considerar como questionáveis. 

O trabalho desenvolvido pelos investigadores referidos consistiu na utilização de madeira 

em matriz argilosa, com vista ao desenvolvimento de materiais de isolamento, com a utiliza-

ção dos recursos locais e reutilização de resíduos minerais industriais. As propriedades 

mecânicas e térmicas desses materiais dependem fortemente da sua micro-estrutura e, em 

particular, da sua estrutura porosa. 
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Estes agregados à base de plantas apresentaram uma classificação comparável à dos 

agregados convencionais, mas com menores limites de aglomeração, no caso dos agrega-

dos mais grossos. 

Esta abordagem foi reforçada pelas conclusões durante o Segundo Seminário Internacional 

de Pesquisa de Materiais de Construção, citadas por Bouguerra et al. [161], onde se subli-

nhou a necessidade de projectar materiais de isolamento, utilizando recursos locais. Tam-

bém foi influenciada pela necessidade de valorizar os co-produtos argilosos. As proprieda-

des macroscópicas de um material estão intimamente ligadas à sua porosidade. 

Os agregados utilizados no estudo, com dimensões compreendidas entre 3 e 8 mm, foram 

previamente submetidos a tratamentos térmicos, físicos e químicos. O cimento utilizado foi o 

CEM I 52,5 (EN 196-1). A argila utilizada era essencialmente constituída por caulinite. 

A porosidade de betões com madeira resulta de diversas fontes. Primeiro que tudo, não foi a 

água utilizada na hidratação do cimento a responsável pela porosidade da matriz. Este 

fenómeno é, na realidade, complexo, quer devido à troca de humidade, tanto da matriz e 

dos agregados de madeira, quer devido à estrutura porosa. 

As imagens microscópicas revelaram uma micro-estrutura homogénea e compacta da matriz 

de argila e cimento com forte agregação à madeira. Com esta constatação, confirmou-se 

que a macro porosidade é devida aos agregados de madeira e que a porosidade média 

localizada é essencialmente na matriz. 

Este betão com madeira é, portanto, uma estrutura porosa complexa, que deve ser identifi-

cada com precisão antes de se estudar a sua relação com as propriedades mecânicas e 

propriedades térmicas. 

Refere-se na bibliografia outro trabalho relevante com aplicação de resíduos de madeira 

como agregados [162]. 

 

3.3.19 Resíduos de cortiça 

A recolha de resíduos de cortiça não é economicamente viável porque existem poucos pro-

dutos residuais e, quando existem, a sua utilização como material de construção é imediata, 

devido fundamentalmente às características de isolamento que estes materiais naturais 

apresentam. 

A sua utilização no betão prejudica a resistência mecânica e em argamassas confere-lhe 

características de isolamento [3]. 
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Na indústria de processamento de produtos de cortiça, formam-se resíduos sob a forma de 

pó e outros. Os resíduos de pó têm vindo a ser queimados pela indústria corticeira para for-

necimento de calor. 

Durante este trabalho, não foi encontrado nenhum trabalho relevante com aplicação do resí-

duo de pó ou sob outras formas resultantes do processamento de cortiça. 

 

3.3.20 Resíduos de pilha de zinco - carvão 

As pilhas de zinco - carvão são, devido à sua facilidade de utilização, ao seu razoável 

desempenho ou à sua relação (característica da pilha) / preço, bastante utilizadas. O 

aumento significativo do uso deste tipo de pilhas, nos últimos dez anos, pode-se atribuir ao 

facto de este tipo de pilha não utilizar metais pesados como o mercúrio e introduzir o concei-

to de “baterias livres de metais pesados”, referido por Coimbra e Morelli [163]. 

Os resíduos destes produtos foram incorporados como aditivos em argamassas e betões no 

estudo realizado no Brasil por Coimbra e Morelli [163]. Estes investigadores pretendiam no 

trabalho resolver uma questão ambiental, potenciando a reutilização destes materiais em 

argamassas e betões. Recolheram pilhas para serem caracterizadas através de diferentes 

parâmetros, tais como densidade real e área específica. Utilizaram nas avaliações referidas 

a técnica de difracção de raios X, pH e microscopia electrónica de varrimento em simultâneo 

com espectroscopia dispersiva de energia por raios X. 

As conclusões mais relevantes neste estudo foram [163]: 

• a utilização de resíduos de pilhas zinco - carvão produziram betões com dife-

rentes características; 

• na análise dos resultados, verificaram a viabilidade de algumas adições ao 

betão observando a melhoria da resistência mecânica à compressão (amostra 

com 1% em peso de adição) e a diminuição da deformabilidade; 

• o betão com adição de resíduo de pilha zinco - carvão representa uma atraente 

classe de materiais para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnoló-

gicas, essencialmente devido à necessidade de estudos para o controle das 

inúmeras variáveis que regem as características finais deste tipo de material. 

Não foram encontrados outros trabalhos relevantes com a utilização deste resíduo. 
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3.3.21 Cal de carbureto da produção do acetileno 

Este material residual, resultante da produção do acetileno, é constituído essencialmente 

por hidróxido de cálcio, Ca(OH)2. Esta cal residual foi usada por investigadoras em São Pau-

lo, Carvalho e Cincotto [164], como aglomerante em argamassas, comparando as suas pro-

priedades com as da cal industrial para melhor avaliar a sua aplicabilidade. 

Da análise dos resultados dos ensaios realizados no âmbito do estudo, as autoras do traba-

lho referem que [164]: 

• embora a cal de carbureto tenha uma retenção de água superior à da cal indus-

trial, quanto maior for o seu teor na argamassa, menor será a contribuição para 

a retenção de água da mesma; 

• a resistência da cal de carbureto foi inferior à da cal industrial, tomando-se 

como base a idade de 28 dias - a percentagem de redução na resistência, 

variou com a proporção de cal na mistura e com o método de ensaio, entre 4% 

(ASTM, proporção 1: 0.25: 3) e 40% (ASTM, proporção 1: 1: 6). 

Não foram encontrados outros trabalhos relevantes com a utilização deste resíduo. 

 

3.3.22 Resíduo de EVA ( Ethylene Vinyl Acetate ) 

O resíduo de EVA (Acetato Vinil de Etileno), resultante da indústria de calçado (muito utili-

zado nas solas de sapatos), pode causar problemas ambientais. 

A pesquisa realizada por Martins et al. [165] teve como objectivo avaliar as propriedades 

mecânicas e a durabilidade de betões fabricados com uma mistura de resíduo de EVA 

(agregado leve) como agregado convencional, agregado graúdo, visando a sua utilização 

em escala industrial. Foram estudadas composições diferentes, variando o teor de substitui-

ção dos agregados convencionais por agregado leve, nas proporções de 60 e 70% e a rela-

ção água / cimento em 0.46, 0.60 e 0.68. Os resultados obtidos mostraram que a incorpora-

ção de EVA em betão é uma alternativa viável para a construção civil, não só tecnicamente, 

mas também economicamente, considerando os resultados satisfatórios. 

Não foram encontrados outros trabalhos relevantes com a utilização deste resíduo. 

 

3.3.23 Lama da produção de estireno 

Este resíduo é proveniente da produção de etil-benzeno. Foram realizados ensaios em São 

Paulo, por Carvalho e Cincotto [166], utilizando uma mistura deste resíduo, com cal hidrata-

da e com cimento, cujos resultados indicaram potencial emprego. 
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As misturas deste resíduo com cal hidratada cálcica ou cimento apresentam endurecimento. 

Concluiu-se também que em qualquer aplicação o teor de cloretos deve ser controlado, de 

maneira a evitar riscos de corrosão de peças metálicas em contacto com o produto. 

Não foram encontrados outros trabalhos relevantes com a utilização deste resíduo. 

 

3.3.24 Resíduos da indústria da cana-de-açúcar e do  álcool 

Investigadores no Brasil, Silva et al. [167] desenvolveram um estudo visando a aplicação de 

um resíduo, resultante de uma indústria da região onde vivem e onde se produz este mate-

rial em quantidade elevada. 

Visando contribuir para o aparecimento de novas tecnologias que incorporassem tais resí-

duos, a pesquisa teve como objectivo estudar a sua utilização como material de construção. 

Os resíduos eram resultantes da produção de açúcar e álcool sendo posteriormente quei-

mados em caldeiras ou utilizados como adubos na própria cultura da cana-de-açúcar. 

A utilização com sucesso do bagaço (subproduto da indústria) como meio de obtenção de 

energia, juntamente com a dificuldade em reduzir a absorção de água destas fibras, dimi-

nuiu a potencialidade de utilização deste resíduo como material de construção. As cinzas 

das caldeiras apresentaram um grande potencial de utilização como material aglomerante, 

sendo necessário a realização de mais estudos para viabilizar a incorporação deste resíduo 

no sector produtivo da construção civil. Segundo os autores, não houve ainda estudos de 

utilização deste produto como material de construção, como forma de agregar outros produ-

tos a este subproduto, podendo deste modo contribuir para o desenvolvimento sustentável 

da região. 

 

3.3.25 Resíduos de argila expandida 

São conhecidos já alguns estudos realizados no LNEC, incorporando resíduos de produção 

de argila expandida no fabrico de argamassas de cal aérea. Estes resíduos são materiais de 

cor cinza, finos, com superfície específica Blaine de 9100 cm²/g, superior à das cinzas 

volantes e de alguns materiais pozolânicos naturais [168]. 

Este trabalho realizado por Velosa e Veiga [168] consistiu na incorporação do resíduo resul-

tante do processo de fabrico de argila expandida em argamassas de cal aérea. O objectivo 

do seu uso foi proporcionar uma reacção pozolânica, permitindo a formulação de argamas-

sas com melhor prestação mecânica inicial e com endurecimento em ambiente húmido. A 
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quantidade de resíduo incorporada na argamassa teve por objectivo a obtenção de caracte-

rísticas que permitissem a sua aplicação em obras de conservação de edifícios antigos. 

As conclusões deste trabalho foram as seguintes [168]: 

• de acordo com as análises química e mineralógica, o resíduo de argila expandi-

da apresentou reactividade pozolânica, característica que proporcionou um 

melhor desempenho das argamassas com esse material face às argamassas só 

com cal aérea, tendo em conta os ensaios realizados; 

• verificou-se a possibilidade de reutilização deste material em argamassas de cal, 

no âmbito da conservação de edifícios, devido às características mecânicas e 

físicas das argamassas obtidas no estudo; 

• utilizando os mesmos materiais, seria possível formular argamassas que res-

pondessem a diferentes solicitações, com vista à sua aplicação em edifícios 

novos. 

Relativamente à aplicação destes resíduos, não foram encontrados outros trabalhos durante 

a elaboração deste relatório. 

 

3.3.26 Resíduo de calcário agrícola 

No Brasil, foi realizado um estudo [169] analisando a viabilidade técnica e económica da 

substituição parcial da areia de argamassas por um resíduo de calcário agrícola de uma 

dada região. Fabricaram argamassas com substituições de 0, 10, 20 e 30% deste material 

proveniente da britagem de calcário, com granulometrias de 0.3, 0.6 e 1.2 mm. Realizados 

os ensaios laboratoriais, os autores concluíram que este resíduo poderá ser utilizado em 

argamassas em substituição parcial do agregado natural, a areia (atendendo aos requisitos 

técnicos estabelecidos nas normas do Brasil). 

 

3.3.27 Resíduos da indústria de conservas de mexilh ão 

Os resíduos de casca de mexilhão provenientes da indústria de conservas foram objecto de 

estudo em Espanha pelos investigadores Ballester et al. [170], incorporando estes produtos 

em argamassas. 

Segundo os autores do estudo, a indústria de gestão da reutilização e reciclagem de resí-

duos de casca de mexilhão tornou-se uma das principais fontes de calcário porque mais de 

80 000 toneladas de calcário por ano são geradas na Galiza (região Noroeste), onde a 

indústria de conservas é muito importante. 
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As argamassas foram preparadas a partir de cimento, areia de sílica natural e calcário. O 

cimento usado foi Portland CEM II / A-V 42.5R. O calcário obtido de uma pedreira era um 

agregado fino com mais de 98% de Ca CO3 e o outro calcário residual resultou de cascas de 

mexilhão, que foram submetidas a três tratamentos: 

• processo de lavagem para remover componentes de sal e conchas do mar; 

• aquecimento a uma temperatura elevada para remover a água e materiais orgâ-

nicos; 

• moagem do produto calcinado. 

A análise química revelou a seguinte composição: 96% Ca CO3, 1.12% Ca Mg (CO3)2, < 

0.1% Na Cl, 95 ppm Fe2 O3 e pequenas impurezas. 

Foram preparados dois tipos de argamassas com várias formulações com os materiais refe-

ridos, segundo as normas em vigor, tendo como objectivo verificar se o novo componente 

(resíduo) permitiria a produção de argamassas com menos quantidade de cimento, manten-

do as propriedades mecânicas do material original e reduzindo o custo de produção. 

Os provetes foram ensaiados e obtiveram-se as seguintes conclusões no estudo [170]: 

• o calcário obtido como um subproduto do resíduo da indústria de conservas de 

mexilhão foi uma opção eficaz para o uso como agregado em argamassas, uma 

vez que levou à obtenção de argamassas com melhores propriedades mecâni-

cas comparativamente às fabricadas com calcário de pedreira; 

• a presença de uma fracção significativa de grandes partículas alongadas no cal-

cário de resíduo (ao invés de partículas mais arredondadas do calcário de 

pedreira) facilitou a formação de uma rede reticulada mais eficiente, devido às 

agulhas de hidróxido de silicato de cálcio formado durante a fixação de cimento; 

• a porosimetria de mercúrio revelou a presença de menores poros na argamassa 

com cascas de mexilhão, levando a um aumento da resistência à compressão; 

• os dados termogravimétricos foram estáveis, com uma cinética de melhoria da 

hidratação do cimento Portland e carbonatação quando o teor de cascas de 

mexilhão na argamassa foi aumentado; 

• melhoria nas propriedades mecânicas, através da substituição de parte do 

cimento por resíduo calcário, o que permitiu a formulação de uma nova arga-

massa com menor quantidade de ligante. 

Finalmente, o uso do calcário subproduto da indústria de conservas de mexilhão para a pro-

dução de argamassa apresentou as seguintes vantagens [170]: 

• forneceu uma nova forma de gestão destes resíduos industriais; 

• reduziu os custos de produção de argamassa; 
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• foi benéfico para o ambiente, reduzindo a necessidade de explorar novas pedrei-

ras. 

Não foram encontrados outros estudos relevantes com utilização deste resíduo. 

 

3.3.28 Resíduos de alumínio 

Um trabalho realizado em Espanha por Puertas et al. [171] teve como objectivo determinar a 

interacção física e química dos resíduos resultantes de uma indústria de refinação de alumí-

nio e uma solução saturada de Ca (OH)2, bem como os efeitos da substituição de areia sili-

ciosa por resíduos, sobre as propriedades físicas e mecânicas de argamassas. Estes mate-

riais residuais são sólidos que contém alumina reactiva, capaz de se combinar com o hidró-

xido de cálcio. 

Os materiais utilizados no trabalho foram cimento Portland, areia com um teor de 99% de 

sílica e resíduos. Os autores do trabalho referem que, em estudos anteriores, se tinha pro-

vado que a reactividade estava relacionada com o tamanho das partículas e que o máximo 

diâmetro das partículas foi de cerca de 0.149 mm. O diâmetro máximo das partículas de 

areia foi fixado em 0.160 mm, com a finalidade de estudar materiais comparáveis. Foram 

realizados dois estudos diferentes: um teste relacionado com a interacção química entre os 

resíduos e a portlandite e um segundo teste relacionado com o comportamento físico e 

mecânico de argamassas que continham os resíduos como substituição da areia. 

Para determinar as propriedades físicas e químicas das argamassas substituindo os resí-

duos por areia, prepararam-se misturas cimento / (misturas de resíduos) com uma relação 

de 1/1.5 (em peso), e de cimento / (misturas de areias) com uma relação igual. Moldaram-se 

provetes prismáticos e foram ensaiados aos 15 e 28 dias à compressão e à flexão. 

As principais conclusões extraídas pelos autores do trabalho foram [171]: 

• o resíduo continha alumina reactiva que podia combinar-se com hidróxido de cálcio 

de forma estável e insolúvel nos compostos; 

• a alumina, juntamente com a halite, reagiu quimicamente numa solução saturada de 

(Ca OH)2, obtendo-se como produto principal da reacção sal de Friedel (Ca4 Al2Cl2O6 

10 H2O); 

• outros produtos, como strätlingite e si-hydrogarnets, também foram detectados; 

• a relação cimento / (resíduos de alumínio) exigem uma maior relação (água / cimen-

to) do que usando apenas a relação cimento / (misturas de areia); 

• houve uma diminuição das características mecânicas e um aumento da porosidade 

total na relação cimento / (misturas de resíduos); 
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• a superfície específica elevada dos resíduos foi capaz de absorver uma grande 

quantidade de líquidos; 

• a presença de iões de Cl e Na no líquido modificou a actividade da solução, dimi-

nuindo a taxa de hidratação das principais fases do clínquer; 

• as curvas calorimétricas da relação cimento / (misturas de resíduos) apresentaram 

maior pico da taxa de evolução de calor do que as curvas da relação cimento / (mis-

turas de areia);  

• além do calor libertado pelas reacções de hidratação do cimento, houve uma outra 

fonte de calor adicional. 

Outros investigadores utilizaram resíduos de alumínio nos seus trabalhos de pesquisa [172] 

a [174]. 

 

3.3.29 Resíduo de tinta de poliuretano 

Os resíduos de tinta de poliuretano foram incorporados no fabrico de argamassas e blocos 

de cimento Portland pelos investigadores Marques e Tochtrop [175]. Durante a realização 

deste trabalho, não foi possível o acesso ao estudo efectuado. 

 

3.3.30 Resíduos de porcelanas 

No trabalho realizado no Brasil por Portella e Derksen [176], estes investigadores analisa-

ram a possibilidade da reciclagem e imobilização de resíduos de porcelanas eléctricas no 

betão, com substituição parcial dos agregados grossos e finos naturais. 

Em relação a estes resíduos, os autores referiram o seguinte [176]: 

• o vidrado superficial dos revestimentos de porcelana e a própria porcelana podiam 

ser potencialmente reactivos com os cimentos correntemente usados, produzindo 

reacções expansivas, fissuras e diminuição da resistência mecânica final; 

• os materiais de base podem conter ferro, cromo, manganês, zircónio, cobalto e 

níquel, nos vidrados com cores castanho e cinza, bem como outros constituintes 

como quartzo, feldspato e caulino, podendo ser reactivos ou vir a causar contamina-

ção ambiental; 

• agentes aglomerantes à base de enxofre, utilizados para fixação das ferragens aos 

revestimentos de isoladores, são componentes indesejados pela tendência em reagir 

com os álcalis do cimento e pela dificuldade em separá-los da matéria-prima, ele-

vando-se o custo final da imobilização. 
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A metodologia usada no projecto foi centrada na determinação de parâmetros para identifi-

car a contribuição dos subprodutos de enxofre presentes na argamassa ou betão, com resí-

duos de porcelanas eléctricas, vidrado e da própria porcelana. Para o desenvolvimento do 

trabalho, foram empregues os seguintes materiais [176]: 

• cimento Portland composto com adição de fíler calcário, tipo CPII-F 32;  

• cimento Portland de alta resistência inicial, tipo CPV-ARI RS (resistente aos sulfatos); 

• agregados grossos - duas britas; 

• agregados finos - areia natural lavada; 

• resíduos de porcelana moídos. 

As dosagens ideais, segundo os autores do estudo, corresponderam a substituições parciais 

de agregados naturais por resíduos de porcelana, com um limite máximo de 80%, sendo os 

mais indicados entre 20 e 50%. Neste trabalho, foram seleccionados três traços: betão (refe-

rência) contendo 100% de agregados naturais; traço com 50% de agregados artificiais 

(graúdos e miúdos) em substituição aos agregados naturais; betão com 100% de agregados 

grossos artificiais e 100% de agregados miúdos naturais. Para cada traço, foram confeccio-

nadas duas dosagens, utilizando os cimentos CPII-F32 e CPV-ARI RS, respectivamente. 

As conclusões dos autores do projecto foram [176]: 

• houve uma forte dependência com a temperatura de ensaio segundo a norma (ASTM 

C1260-94); 

• os traços utilizados no fabrico do betão poderão condicionar a utilização, apesar de 

os traços com CPV-ARI RS terem apresentado melhores resultados; 

• no período analisado e nas condições impostas, os traços do betão ensaiados não 

apresentaram redução nas respectivas propriedades mecânicas avaliadas; 

• com a continuidade do ensaio além dos 28 dias, constatou-se que a expansão quí-

mica resultante foi significativa (apesar de ser menor do que a observada para a 

composição com cimento CPII-F 32) e deve ser levada em conta aquando da fabri-

cação de estruturas que possam levar ao colapso;  

• a avaliação da potencialidade de corrosão da armadura foi efectuada na identificação 

de mecanismos de deterioração da estrutura; 

• pelas técnicas empregues, verificou-se que houve aviso de expansões químicas, em 

maior ou menor extensão, nos materiais utilizados como resíduos: a porcelana pro-

priamente dita, a camada superficial de vidrado e o enxofre utilizado como agente 

ligante. 

Os autores do estudo recomendam que o uso de betões com estes materiais residuais só se 

deverá efectuar em estruturas que não tenham problemas com expansão dimensional. O 
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uso de um agente pozolânico deverá promover resultados satisfatórios quanto à reactivida-

de potencial, mas é necessária a realização de testes preliminares de dosagens em ambos 

os casos. 

Os resíduos de porcelanas resultantes da produção de faianças e louças utilitárias são pro-

dutos cerâmicos, cuja viabilidade de incorporação em compósitos para utilização como pro-

duto de construção constitui um campo pouco explorado. Estes materiais são também 

conhecidos por cerâmica de barro branco, compreendendo um corpo branco e normalmente 

recobertos por uma camada vítrea transparente, necessária por razões estéticas e/ou eco-

nómicas. No entanto, a diferença fundamental entre os produtos cerâmicos reside na consti-

tuição da matéria-prima básica, a argila, e no teor de óxido que ela pode apresentar. 

 

3.3.31 Resíduos de carvão 

A incorporação de resíduos de carvão com substituição parcial de agregados, no fabrico de 

betões foi investigada em Londres, por Runguphan e Guthrie [177]. Durante a realização 

deste trabalho, não foi possível consultar o estudo efectuado. 

 

3.3.32 Resíduos de combustão: dióxido de carbono 

No Reino Unido, os investigadores Gunning et al. [178] realizaram um trabalho usando resí-

duos de combustão CO2, para uso como ligante reactivo na produção de agregados. 

A reciclagem de resíduos e de emissões de dióxido de carbono é o tema do desenvolvimen-

to da tecnologia concebida para fechar o ciclo do processo industrial e facilitar a reutilização 

de resíduos, por exemplo, na construção. O trabalho referido abordou uma etapa do trata-

mento que empregou carbonatação acelerada para converter dióxido de carbono, gasoso, 

em carbonato de cálcio, sólido, através de uma reacção com resíduos térmicos industriais. 

Este tratamento permitiu a elaboração de um agregado sintético a partir de resíduos de cen-

trais térmicas e resíduos finos de pedreira. Os agregados produzidos tinham uma densidade 

inferior a 1000 kg/m3 e uma elevada capacidade de absorção de água. A resistência ao 

esmagamento dos agregados variou entre 30 e 90% (maior do que os agregados leves de 

argila expandida patenteados, disponíveis no Reino Unido). Os blocos de betão moldados, 

contendo agregados transformados a partir de dióxido de carbono, atingiram resistências à 

compressão de 24 MPa, tornando-os adequados para uso em ambientes agressivos. A 

queima de energia e processos de sintetização tradicionalmente necessários para produzir 

agregados leves poderá ser reforçada por uma ligação a frio, contribuindo para a redução de 

gases de efeito de estufa. 
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3.4 COMPÓSITOS COM VÁRIOS RESÍDUOS EM MATRIZES DE CIMENTO 

Alguns investigadores nacionais e internacionais têm realizado trabalhos utilizando vários 

resíduos industriais, na preparação de compósitos para a obtenção de novos produtos da 

construção. A combinação de vários produtos permite colmatar algumas das propriedades 

menos benéficas que um deles individualmente possa apresentar, resultando materiais mais 

aliciantes do ponto de vista técnico do que apenas incorporando um resíduo, com cimento. 

 

3.4.1 Vidro, cinzas e escórias 

Um trabalho realizado na Turquia por Özkana e Yükselb [179] teve como objectivo a avalia-

ção das propriedades de argamassas à base de cimento, contendo resíduos de vidro e sub-

produtos industriais. Consistiu em avaliar as propriedades mecânicas e a durabilidade de 

três séries de amostras de argamassas preparadas com incorporação de vidro claro, vidro 

verde e castanho (WG), escória granulada de alto-forno (GBFS), cinzas (FA) e com cimento. 

Foram ainda avaliadas nas amostras de argamassa a resistência a alta temperatura e a 

resistência aos iões de cloro, através da realização de testes aos 7 e 28 dias de idade. Além 

disso, pretendia-se caracterizar as expansões causadas pela reacção álcalis-sílica (ASR) 

para estas substituições. 

As amostras de argamassa foram produzidas em três séries, de acordo com o procedimento 

descrito na norma citada (TS EN 196-1). Cada série continha três grupos de vidro com cores 

diferentes: limpo (L), verde (V), e castanho (C), para cada relação de substituição formulada. 

O cimento Portland foi substituído apenas por WG na primeira série. Na segunda série, con-

tinha GBFS com WG. A terceira série continha uma combinação de FA e WG. 

Foram ainda fabricadas amostras de referência para comparação dos resultados. 

A proporção de (cimento / areia / água) seleccionada foi (1/3/0.5) como referido na norma 

citada (TS EN 196-1). Os provetes para avaliar a força de compressão tinham dimensões de 

40 x 40 x 160 mm e foram colocados numa câmara onde a temperatura era de 20 ± 3 ºC 

durante 24 h. Depois de desmoldados, foram colocados num tanque com água onde a tem-

peratura foi de 20 ± 3 ºC, para os 6 dias seguintes. Três das amostras foram ensaiadas aos 

7 dias e as outras três aos 28 dias. A velocidade de carregamento da máquina de compres-

são foi de 1 KN/s. As conclusões extraídas do estudo foram [179]: 

• a resistência à compressão diminuiu com o aumento do teor de substituição; 

• as perdas observadas na resistência inicial das argamassas foram relativamen-

te mais elevadas do que as observadas aos 28 dias; 

• a carga residual dos grupos expostos ao ataque de cloreto de sódio diminuiu 

com o aumento da relação de substituição (atribuído à introdução GBFS); 
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• a 2ª série de provetes (com substituição de 30% de GBFS) apresentou melhor 

desempenho ao ataque de MgSO4; 

• na substituição de cimento por WG ou combinando WG com GBFS e FA, a 

durabilidade dos produtos de argamassas ao ataque de sulfatos aumentou, 

nomeadamente quando expostos em solução de Na2SO4; 

• a combinação (WG com GBFS) foi a que apresentou os melhores resultados 

para a resistência ao sulfato; 

• a cor do vidro não teve um efeito significativo na resistência aos sulfato de 

sódio e magnésio; 

• as introduções de FA e GBFS diminuíram as expansões ASR; 

• as expansões ASR foram insensíveis à cor do WG; 

• as introduções de WG (30%) sem qualquer combinação de FA ou GBFS pude-

ram substituir o cimento; 

• as amostras submetidas a diferentes temperaturas apresentaram resultados 

positivos em todas as séries, especialmente a 300 ºC, e a resistência à com-

pressão foi maior nestas amostras do que quando foram mantidas à temperatu-

ra ambiente; 

• a resistência a alta temperatura das argamassas à base de cimento contendo 

(WG, WG + FA) e (WG + GBFS) foram melhoradas. 

Os autores do estudo referem que o uso combinado de resíduos de vidro com alguns produ-

tos industriais poderá apresentar melhores benefícios do que o seu uso isolado. 

 

3.4.2 Vidro, tijolos e telhas 

O trabalho realizado por Pereira e Santos [180], na UBI, teve como objectivo a verificação 

da potencialidade pozolânica dos resíduos de garrafas, de tijolos e telhas, assim como as 

propriedades das argamassas de cimento e areia resultantes da substituição parcial do 

cimento, pelos resíduos estudados. Segundo os autores, estes resíduos possuem grande 

potencial para serem transformados em pozolanas, necessitando apenas da sua adequação 

física e do conhecimento do seu desempenho. Referem ainda, fundamentando o trabalho, 

que em Portugal os materiais pozolânicos começam a não ser suficientes para responder a 

toda a procura pela indústria de construção e que, actualmente, a indústria de construção 

civil procura alternativas para satisfazer as necessidades crescentes de utilização do cimen-

to em argamassas e betões. 

Sendo o vidro constituído por uma mistura de silicatos obtidos por fusão, tendo como ele-

mento constituinte principal a sílica ou o óxido de silício, referem os autores que o vidro e o 
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cimento são quimicamente incompatíveis. O alcalóide do cimento Portland e a sílica do vidro 

reagem na presença da humidade resultando uma reacção química denominada álcalis-

sílica (reacção de ASR). Por esta razão, estudos com o uso de vidro em betão como parte 

do agregado grosso nem sempre tiveram bons resultados devido à redução da resistência e 

à expansão excessiva [180]. 

Neste estudo, foram utilizados para a composição da argamassa, os materiais seguintes: 

cimento Portland CEM I 42.5 R, areia do Tejo, água e pó de vidro ou de cerâmica. O mate-

rial, depois de recolhido, foi limpo e posteriormente moído. As argamassas foram fabricadas 

e ensaiadas de acordo com a norma NP EN 196-1. Para cada argamassa, foram moldados 

9 provetes prismáticos de 40 x 40 x 160 mm para ensaio aos 7, 28 e 90 dias. 

Para se conhecer a influência das partículas na trabalhabilidade da argamassa, procedeu-se 

à avaliação da consistência das argamassas pelo método da mesa de espalhamento, 

segundo a EN 1015-3. O traço de argamassa utilizado para o estudo foi (1:3) e a relação 

água / cimento de 0.5. A escolha desta proporção foi devida, em primeiro lugar, ao interesse 

em avaliar o potencial pozolânico dos resíduos e, posteriormente, em trabalhar com uma 

argamassa rica em cimento, a partir da qual haveria vantagens da substituição. As percen-

tagens de substituição de cimento adoptadas foram de 10, 20, 25, 30 e 40%. Efectuaram-se 

as seguintes séries de argamassas: vidro âmbar e verde com uma determinada granulome-

tria e, para vidro incolor, tijolo e telha, foi utilizada outra granulometria. Depois da desmolda-

gem, os provetes foram conservados em água, de acordo com a norma NP EN 196-1, e reti-

rados no máximo 15 minutos antes do ensaio. 

As conclusões referidas pelos autores do estudo foram as seguintes [180]: 

• a consistência da argamassa fresca com incorporação de resíduos de uma 

determinada fracção granulométrica não se alterou significativamente no caso 

do vidro mas, para os resíduos cerâmicos, houve uma diminuição da consis-

tência, atribuindo à sua elevada superfície específica; 

• a comparação da evolução da resistência à compressão das argamassas com 

os diferentes resíduos, em diferentes fracções granulométricas estudadas, 

levou à conclusão de que as taxas de aumento de resistência são semelhantes 

para os resíduos estudados em determinadas fracções granulométricas, 

variando entre 1.27 e 1.90 consoante a fracção utilizada e a data de ensaio; 

• as características que definem um material pozolânico, de acordo com a NP EN 

450, foram atingidas pelos resíduos de determinadas fracções granulométricas; 

• para os resíduos estudados, o índice de actividade pozolânica aumentou com a 

superfície específica; 
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• o índice de actividade pozolânica foi obtido com partículas de 45-75 mm sem 

perda significativa da resistência à compressão; 

• em termos de expansão deletéria, a argamassa com resíduos de vidro apre-

sentou resultados bastante inferiores aos considerados na norma citada ASTM 

C 1260-94, citada no estudo; 

• a realização de ensaios de argamassas com resíduos permitiu verificar que foi 

possível a fabricação de materiais pozolânicos a partir de resíduos de vidro e 

de cerâmica vermelha; 

• os resultados obtidos no estudo testemunharam a viabilidade da sua utilização 

como recurso alternativo aos materiais pozolânicos usados actualmente; 

• quando em argamassas se pretender substituir parcialmente o cimento por 

estes resíduos, dever-se-á avaliar as propriedades particulares a cada exigên-

cia de aplicação para argamassas frescas e endurecidas. 

Na bibliografia, referem-se outros trabalhos relevantes [181] a [191] com vários tipos de 

resíduos incorporados em matrizes. 

 

3.5 CONCLUSÕES DA PESQUISA  

No Quadro 3.8, apresenta-se uma síntese dos aspectos relevantes nos estudos referidos 

com incorporação de resíduos industriais em argamassas, bem como uma avaliação da via-

bilidade técnica da sua incorporação em matrizes cimentícias. 
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QUADRO 3.8 

SÍNTESE DE ASPECTOS RELEVANTES NOS ESTUDOS DE ARGAM ASSAS COM RI 

Resíduo  
Estudos em argamassas  Outros estudos 

relacionados  
Conclusões  Viabilidade técnica  

Estudos  Aspectos relevan tes 

Couro [26, 27,29] 

Desvantagens : diminuição da resistência mecânica; 
aumento da absorção de água (≈3%); contaminação com 
crómio. 
Vantagens : viabilidade técnica até 10% de incorporação. 

[28, 30, 31, 32, 33, 
34] 

È viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar: viabilidade de incorporação da água 
de lavagem do couro; caracterizar resíduos de 
couro (granulometria, absorção); estudo das 
características reológicas das argamassas 
com a incorporação dos vários tipos de resí-
duos; avaliação da durabilidade. 

Pasta de 
papel [36,37] 

Desvantagens : pouca aderência das argamassas ao 
suporte; contaminação com matéria orgânica. 
Vantagens : aumento da resistência mecânica nos 1ºs 
dias para um teor de resíduo de (5%); aumento do espa-
lhamento; possibilidade de actividade pozolânica quando 
calcinado o resíduo. 

[38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44] 

É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : a melhor percentagem de resíduo a 
incorporar; a trabalhabilidade e a aderência; a 
durabilidade das fibras do compósito. 

Lamas do 
corte de 
rochas 

[45, 46, 47, 
48, 49, 50] 

Desvantagens : a origem dos resíduos conduziu a conclu-
sões diferentes nos trabalhos; retracção acentuada. 
Vantagens : aumento da resistência à compressão para 
alguns valores de adição. 

[4, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62] 

È viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar: caracterização química, do resíduo, 
granulometria, lixiviação, solubilização; 
influência do grau de contaminação do resí-
duo; teor de resíduo mais benéfico para 
argamassas. 

Lodo de 
ETAS [65, 66, 70] 

Desvantagens : composição do resíduo muito variável. 
Vantagens : apoio nas características da argamassa 
fresca, como trabalhabilidade, retardamento da presa; 
substituição de bentonites. 

[63, 64, 67, 68, 69, 
71] 

É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar:  composição química do resíduo; 
teor de resíduo mais benéfico para argamas-
sas. 

Vidro [72, 73, 74, 
75] 

Desvantagens : possibilidade da ocorrência de reacção 
álcalis-sílica, diminuição da trabalhabilidade. 
Vantagens : possibilidade de aumentar as resistências 
mecânicas à flexão e à compressão; possibilidade de 
apresentar características pozolânicas; melhoria da resis-
tência aos sulfatos. 

[76, 77, 78, 79] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar:  influência das condições de cura da 
argamassa para avaliação das características; 
possibilidade da ocorrência de reacção álca-
lis-sílica. 

Plástico PET [80, 81] 

Desvantagens : poucos estudos em relação à aderência, à 
tenacidade, ao módulo de deformação, à trabalhabilidade 
e durabilidade. 
Vantagens : compatibilidade com a matriz cimentícia; 
eventual possibilidade de as argamassas apresentarem 
melhores características mecânicas. 

[82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89] 

È viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : o tipo de resíduo (granulado, fibras 
ou pó) e a percentagem a adicionar para 
melhorar as propriedades mecânicas e físicas 
das argamassas. 

Plástico PP [91, 92, 
93,94] 

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : bom desempenho como reforço estrutural. [90] 

È viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : gasto de energia na reciclagem e se 
existe degradação da matriz. 

 



 

LNEC - Proc. 0803/11/17793 

QUADRO 3.8 (cont.) 

SÍNTESE DE ASPECTOS RELEVANTES NOS ESTUDOS DE ARGAM ASSAS COM RI 

Resíduo  
Estudos em argamassas  Outros estudos 

relacionados  
Conclusões  Viabilidade técnica  

Estudos  Aspectos relevantes  

Borracha 
[95, 96, 97, 

98, 101, 102, 
103, 104] 

Desvantagens ; diminuição das características mecânicas. 
Vantagens : diminuição da absorção de água, absorção de 
energia de impacto e redução na exsudação. 

[99, 100,105, 106, 
107, 108, 109, 110, 

111, 112] 

È viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : Análise da microestrutura para 
melhor compreensão da ligação do pó de 
borracha com a argamassa; estudo da melhor 
granulometria do pó e avaliação da melhor 
percentagem de incorporação. 

Cerâmica 
vermelha 

[8, 113,114, 
115, 116, 
117, 118, 
119, 120, 
121, 122, 

123] 

Desvantagens : diminuição das características mecânicas 
com a substituição do cimento por resíduo 
Vantagens : possibilidade de diminuir o módulo de elasti-
cidade e melhorar o comportamento mecânico e outras 
propriedades físicas; características pozolânicas 

[124, 125, 126] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : características mecânicas, porosi-
dade, granulometria, percentagem de resíduo 
a introduzir 

Gesso [127, 128] 
Desvantagens : diminuição da resistência mecânica; 
expansão dimensional; eflorescências. 
Vantagens : reutilização dos resíduos. 

[129, 130, 131] 
É inviável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : possibilidade de combinação com 
outros resíduos. 

Escória da 
aciaria 

[132, 133, 
134, 135, 
136,137, 
138, 139] 

Desvantagens : não foram encontradas 
Vantagens : possibilidade de aumento das resistências 
mecânicas , tracção e compressão; bom desempenho em 
termos de durabilidade quando em contacto com sulfatos, 
reacção alcális-agregado  e  carbonatação. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : constituintes da escória e a possibi-
lidade de combinação com outros resíduos. 

GRFP  
Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens: peso próprio reduzido, facilidade de realizar 
várias formas. 

[140] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : a viabilidade da utilização em 
argamassas. 

Asfalto  
Desvantagens: não foram encontradas. 
Vantagens: não foram encontradas. [141, 142] A investigar A investigar 

Cinzas de 
casca de 

arroz 
[160, 162] 

Desvantagens : possibilidade de conterem cloretos e 
sulfatos 
Vantagens : pozolanicidade e substituição parcial do 
ligante. 

[159, 161, 163] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : a composição química, percenta-
gem de cinza a incorporar para cada utiliza-
ção; durabilidade do compósito; característi-
cas de isolamento térmico. 

Cinzas de 
carne e 
ossos 

[164] 

Desvantagens : os resíduos apresentam baixa friabilidade 
e absorção de água elevada. 
Vantagens : para valores de resíduo (17%) não se verifica-
ram alterações da resistência à compressão. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : a composição química; absorção de 
água, durabilidade e absorção de materiais 
pesados. 

Cascas 
vegetais [165, 166] 

Desvantagens : substâncias solúveis, degradação contí-
nua, diminuição da resistência mecânica. 
Vantagens: material leve. 

[167, 168] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : humidade das fibras, capacidade de 
absorção de água; a possibilidade de um 
tratamento prévio das fibras; durabilidade. 

Cinzas de 
cana-de-
açúcar 

 
Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : características pozolânicas quando calcinada. [169] 

É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : teor de substituição; caracterização 
das cinzas e influência na reologia das arga-
massas; durabilidade ambiental. 
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QUADRO 3.8 (cont.) 

SÍNTESE DE ASPECTOS RELEVANTES NOS ESTUDOS DE ARGAM ASSAS COM RI 

Resíduo  
Estudos em argamassas  Outros estudos 

relacionados  Conclusões  Viabilidade técnica  
Estudos  Aspectos relevantes  

Madeira  

Desvantagens : má adaptação a variações dimensionais. 
Vantagens : materiais leves, boas características térmicas 
e acústicas; possibilidade de melhoria das propriedades 
físico - mecânicas. 

[170, 171, 172] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : porosidade, características térmicas 
e acústicas, trabalhabilidade; caracterização 
do pó de madeira e influência na reologia das 
argamassas; durabilidade ambiental. 

Têxteis  
Desvantagens: não foram encontradas. 
Vantagens: não foram encontradas [35] A investigar 

Verificar : viabilidade de incorporação em 
argamassas 

Cortiça  
Desvantagens: não foram encontradas. 
Vantagens: características de isolamento térmico.  A investigar A investigar 

Pilha zinco - 
carvão [173] 

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : diminuição da deformabilidade e ligeiro 
aumento das características mecânicas para dadas condi-
ções de carga. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : Características de mecânicas e 
reológicas das argamassas. 

Cal carbureto 
da produção 
do acetileno. 

[174] 
Desvantagens : retenção de água, diminuição da resistên-
cia com o aumento da cal. 
Vantagens : reutilização do resíduo. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : potencialidade como alternativa à 
substituição da cal cálcica. 

Resíduo de 
E.V.A.  

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : agregado leve. [175] 

É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : características das argamassas 
com incorporação do resíduo, como agrega-
do. 

Lama da 
produção de 

estireno 
[176] 

Desvantagens : possibilidade de aparecer cloro. 
Vantagens : endurecimento quando misturado com outros 
ligantes. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : potencialidade como alternativa 
substituição parcial do ligante. 

Argila expan-
dida [178] 

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : reactividade pozolânica; material de baixa 
densidade. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias 

Verificar : potencialidades de incorporação em 
argamassas de revestimento como ligante e 
como agregado leve. 

Calcário 
agrícola 

 
Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : Reutilização do resíduo com potencialidade 
de substituição do agregado. 

[179] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias 

Verificar : características das argamassas 
com incorporação do resíduo, como agrega-
do. 

Cascas de 
mexilhão [180] 

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : melhores propriedades mecânicas, menos 
porosidade; possibilidade de reduzir o teor de ligante. 

 
É viável adição dos 

resíduos em matrizes 
cimentícias. 

Verificar : trabalhabilidade da argamassa, 
porosidade, resistência mecânica, melhor teor 
de incorporação. 

Alumínio [181] 

Desvantagens : diminuição das características mecânicas 
e aumento da porosidade total; possibilidade de retardar 
as reacções de hidratação. 
Vantagens : os resíduos contêm alumina reactiva capaz 
de se combinar com o hidróxido de cálcio. 

[182, 183, 184] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : a hidratação das pastas devido 
essencialmente á presença de iões de cloro e 
de sódio; características  mecânicas e reoló-
gicas das argamassas. 
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QUADRO 3.8 (cont.) 

SÍNTESE DE ASPECTOS RELEVANTES NOS ESTUDOS DE ARGAM ASSAS COM RI 

Resíduo  
Estudos em argamassas  Outros estudos 

relacionados  
Conclusões  Viabilidade técnica  

Estudos  Aspectos relevantes  
Tinta poliure-

tana  
Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : não foram encontradas. [185] A investigar A investigar 

Porcelana  
Desvantagens : possibilidade de conterem contaminantes 
á base de enxofre; possibilidade de expansões. 
Vantagens : possibilidade de actividade pozolânica. 

[186] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : possibilidade de haver comporta-
mento reactivo do vidrado da porcelana com o 
cimento; características mecânicas e quími-
cas; influência da temperatura de ensaio nas 
características da argamassa. 

Resíduos de 
carvão  

Desvantagens :  não foram encontradas. 
Vantagens : não foram encontradas. [188] A investigar A investigar 

Combustão 
de dióxido de 

carbono 
 

Desvantagens : reduzida resistência ao esmagamento. 
Vantagens : possibilidade de obtenção de agregados 
leves. 

[189] 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : características das argamassas 
com incorporação de agregados leves. 

Vidro, cinzas 
e escórias [190] 

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : propriedades gerais melhoradas; bom com-
portamento em presença de aos sulfatos; as escórias e as 
cinzas diminuíram as reacções ASR; benéfico para a 
resistência mecânica a altas temperaturas. 

 
É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : teores de incorporação de cada 
elemento para beneficiar as características 
essenciais das argamassas. 

Vidro, tijolo e 
telhas [191] 

Desvantagens : não foram encontradas. 
Vantagens : actividade pozolânica.  

É viável a adição dos 
resíduos em matrizes 

cimentícias. 

Verificar : teores de incorporação de cada 
elemento para benefício das características 
de aplicação. 
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CAPÍTULO 4 
 
POTENCIALIDADES DOS RESÍDUOS  
 

4.1 INTRODUÇÃO 

A definição de resíduo, segundo Shmidtz e Silva (Plantier, 2003) citados por Silva [8], é todo 

o material ou substância resultante da actividade humana que não se presta para uso, con-

sumo ou reincorporação no ciclo produtivo no seu estado original. Estes produtos resultam 

de actividades da comunidade de várias origens, nomeadamente industrial, hospitalar e 

urbana. São sempre oriundos da produção de bens de consumo duráveis (pontes, estradas, 

edifícios) ou não duráveis (embalagens descartáveis). Nestas actividades, são utilizadas na 

quase totalidade matérias-primas não renováveis de origem natural. Recentemente, este 

modelo começou a apresentar problemas face à diminuição dos produtos naturais não reno-

váveis e ao aumento de pessoas incorporadas na sociedade, segundo Graça (1998) citado 

por Silva [8]. 

A indústria da construção, como se refere no subcapítulo 1.1, desenvolve uma actividade 

com elevado consumo de materiais naturais, contribuindo de maneira relevante para uma 

elevada degradação do meio ambiente. 

A utilização de agregados naturais no fabrico de argamassas e betões apresenta reconheci-

dos impactes e tende a ser cada vez mais dificultada. A extracção de areias e outros agre-

gados dos rios e linhas de água origina alterações do regime de escoamento e perturba o 

equilíbrio dos lagos e lagoas, destruindo os habitats e ecossistemas de que dependem as 

espécies ameaçadas, afectando por vezes e com gravidade, o uso das águas e a segurança 

das obras ribeirinhas. Por outro lado, os custos ambientais decorrentes da extracção de 

agregados são em grande parte desconhecidos, não sendo imputáveis a quem toma deci-

sões. O investidor ou os futuros compradores não têm uma escala de qualidade (valor) 

ambiental - económica [192]. 

Por outro lado, a exploração de pedreiras para extracção de agregados constitui uma das 

principais formas de degradação da componente geológica da qualidade do ambiente. 

A operação de extracção é quase sempre feita a céu aberto, pela elevada relação volume / 

valor e por não poder suportar grandes custos de transporte para a sua exploração ser 

lucrativa. 

Em comparação com muitos outros sectores, os potenciais danos sociais e ambientais 

associados à indústria extractiva são bastante elevados e geralmente de difícil resolução. 

O cimento é um dos produtos básicos da indústria da construção civil, utilizado em grande 
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quantidade na construção de pontes, infra-estruturas, habitação, saneamento e hidroeléctri-

cas. Segundo Matias et al. [192], Portugal é um dos países da União Europeia com maior 

consumo de cimento per capita (superior a 800 kg/habitante x ano). A maior parte desse 

cimento é aplicado na construção de habitações, sobretudo por pequenos construtores. De 

facto, uma grande fatia do cimento vendido no país é a retalho para a construção de peque-

nas habitações. 

As elevadas quantidades de cimento consumidas são utilizadas na produção de argamas-

sas e betões que são utilizados na construção [192]. 

Estas problemáticas estão na origem da construção sustentável, ou seja, ao mesmo tempo 

que se minimiza a utilização de recursos naturais e os impactes sobre o ambiente, gere-se 

adequadamente o parque construído e o “stock” de materiais acumulados na infra-estrutura 

urbana e industrial [192] [193]. 

Tendo em vista os objectivos referidos e as hipóteses colocadas, referem-se aspectos a 

usar numa metodologia de investigação de resíduos para a sua introdução no mercado da 

construção. 

 

4.2. GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS NA INDÚSTRIA 

Os resíduos industriais gerados por processos produtivos industriais ou resultantes de acti-

vidades de produção e distribuição de electricidade, gás e água são, em termos ambientais, 

inseridos num plano nacional específico, Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Indus-

triais (PESGRI). Como objectivos deste plano, podem referir-se os seguintes: 

• redução / reutilização / reciclagem: 

� com menor produção; 

� com maior valorização; 

• tratamento adequado; 

• erradicação de deposição incontrolada. 

No seguimento desta situação e da inexistência de um plano de gestão de resíduos comum 

aos Estados Membros, a resolução do Conselho de 7 de Maio de 1990, que convidava a 

Comissão Europeia a estabelecer medidas de acção ao nível da Comunidade, teve como 

resultado a criação do Programa de Fluxos de Resíduos Prioritários sobre RCD (Construc-

tion and Demolition Waste Project in the Framework of the Priority Waste Streams Pro-

gramme of the European Commission), citado por Matias et al. [203]. 

O principal objectivo deste programa foi estabelecer uma política de gestão onde se favore-

cia a prevenção ou redução de resíduos e a reutilização em detrimento da reciclagem ou da 
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recuperação (resíduos usados como fonte de energia) e que encarava o envio dos resíduos 

para aterro ou para incineração sem recuperação de energia, como última opção. 

Em qualquer plano de gestão de resíduos, utiliza-se ainda hoje uma hierarquia de objectivos 

que é a seguinte [4]: 

 1. REDUZIR a geração de resíduos na fonte; 

 2. REUTILIZAR  o resíduo; 

 2. RECICLAR  o resíduo; 

 4. INCINERAR recuperando a energia; 

 5. DEPOSIÇÃO em aterro. 

A redução dos resíduos na fonte ocupa o primeiro lugar, sendo a primeira medida a privile-

giar. No entanto, os padrões de consumo das sociedades de hoje impõem grande pressão 

sobre as indústrias que, para responderem às solicitações, o fazem à custa do consumo de 

recursos que a Natureza não tem capacidade de repor em tempo de vida útil [4]. Segundo a 

mesma fonte, a consciencialização ambiental das populações não é ainda satisfatória para 

que se torne realidade a melhor das opções. Embora os grandes grupos industriais assu-

mam grande responsabilidade pelos danos ambientais, são também eles que têm capacida-

de para poder introduzir formas de minimizar os impactes por redução dos resíduos gerados 

na fonte. 

A reciclagem, ocupando apenas a terceira posição na política da gestão de resíduos, deve 

ser uma opção quando a redução de resíduos na fonte e a reutilização dos mesmos não 

seja possível ou sustentável. A reutilização é sempre desejável face à reciclagem dado que 

elimina a etapa de processamento do resíduo, evitando os consumos de energia e eventuais 

impactes que daí poderão advir. 

A incineração é encarada como um processo de destruição térmica de resíduos6, consistin-

do numa forma de reciclagem em que a energia libertada na queima de materiais visa a 

produção de energia eléctrica e de vapor [4]. Segundo a mesma fonte, este lugar na hierar-

quia da gestão de resíduos prende-se com o facto de apresentar limitações com a geração 

de resíduos pós-combustão7, os quais exigem tratamentos e deposição. 

O quinto lugar e último nesta escala é muitas vezes a única opção para a gestão de alguns 

resíduos. 

                                                

 
6 Conduzindo geralmente a uma redução de 90% do volume. 
7  Cinzas e gases. 
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Actualmente, como consequência das técnicas e hábitos utilizados pela indústria em geral, a 

reciclagem surge como o primeiro degrau de uma evolução tecnológica e organizacional 

muito mais complexa e prolongada, no caminho da construção sustentável. 

 

4.3 RESÍDUOS 

4.3.1 Classificação 

A classificação dos resíduos, segundo o decreto-lei 178/2006, pode fazer-se com base nas 

categorias que se apresentam: 

• inertes  resíduo que não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas 

importantes e, em consequência, não pode ser solúvel nem inflamável, nem ter 

qualquer outro tipo de reacção física ou química, não pode ser biodegradável, 

nem afectar negativamente outras substâncias com as quais entre em contacto 

de forma susceptível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde 

humana, e cuja lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixivia-

do são insignificantes e, em especial, não põem em perigo a qualidade das 

águas superficiais e ou subterrâneas; 

• perigoso  é o resíduo que apresente, pelo menos, uma característica de perigo-

sidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como 

tal na Lista Europeia de Resíduos; 

• não perigoso é o resíduo que não tem nenhuma característica de perigosidade 

para a saúde pública ou para o ambiente. 

Quanto à origem, podem ainda ser classificados em: 

• resíduos hospitalares  é todo o resíduo resultante de actividades médicas desenvol-

vidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em actividades de preven-

ção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres 

humanos ou animais, em farmácias, em actividades médico-legais, de ensino e em 

quaisquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como acupunctura, 

piercings e tatuagens; 

• resíduos industriais é todo o resíduo gerado em processos produtivos industriais, 

bem como os que resultam das actividades de produção e distribuição de electricida-

de, gás e água; 

• resíduos urbanos  é todo o resíduo proveniente de habitações bem como outro resí-

duo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente 

de habitações. 
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Em matéria de identificação e classificação de resíduos, para facilitar um conhecimento 

pelos agentes económicos do regime jurídico a que estão sujeitos, foi aprovada a Portaria 

n.º 209/2004, de 3 de Março, assegurando a harmonização do documento normativo em 

vigor. Aparece então publicada a Lista Europeia de Resíduos (código LER), onde os diferen-

tes tipos de resíduos nela incluídos são definidos por um código de seis dígitos. 

 

4.3.2 Regulamentação 

O enquadramento legal para os resíduos em geral é realizado com base no Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resí-

duos (revoga o DL. N.º 239/97, de 9 de Setembro) e a directiva n.º 91/689/CEE de 18 de 

Março do Conselho (com alteração à directiva 75/442/CEE, de 15 de Julho). 

Este diploma prevê a criação do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 

(SIRER), que agrega toda a informação relativa aos resíduos produzidos e importados para 

o território nacional e as entidades que operam no sector dos resíduos. O regulamento de 

funcionamento do SIRER veio depois a ser publicado pela Portaria n.º 1408/2006, de 18 de 

Dezembro. 

Este último diploma vem revogar, entre outros diplomas, a Portaria n.º 792/98, de 22 de 

Setembro, que definia os termos do registo de resíduos industriais. 

O novo sistema de registo de resíduos obriga os seguintes intervenientes a apresentarem 

regularmente um registo [w1]: 

a) os produtores de: 

i) resíduos não urbanos que, no acto da sua produção, empreguem pelo menos 

10 trabalhadores; 

ii) resíduos urbanos cuja produção diária exceda 1100 l; 

iii) resíduos perigosos com origem na actividade agrícola e florestal (nos termos 

definidos em portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pela 

área do ambiente e da agricultura); 

iv) outros resíduos perigosos; 

b) os operadores de gestão de resíduos; 

c) as entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de resíduos; 

d) os operadores que actuem no mercado de resíduos; 

e) os operadores e as operações de gestão de resíduos hospitalares. 

 

4.3.3 Resíduos industriais  

A Lista Europeia de Resíduos, LER, substituiu o Catálogo Europeu de Resíduos (CER), com 
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aprovação pela Decisão da Comissão 2000/532/CE, de 3 de Maio. A sua publicação foi rea-

lizada através da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Trata-se de uma lista harmonizada de resíduos, para os quais é atribuída uma catalogação 

com base num código de seis dígitos para os resíduos e, respectivamente, de dois e quatro 

dígitos para os números dos capítulos e subcapítulos. 

Com base no documento referido, apresenta-se no Quadro 4.1 uma catalogação dos resí-

duos identificados no capítulo 3 do presente relatório, de acordo com o código LER. 

 

QUADRO 4.1 
CATALOGAÇÃO DOS RI IDENTIFICADOS EM 3.1 DE ACORDO C OM A LISTA “LER” 

Código  Descrição  
04 01 08 e 04 01 09 Couro 
03 03 07 e 03 03 08 Pasta de papel 

01 04 13 ou 07 Lamas do corte de rochas 
19 08 05 ou 19 08 12 ou 19 08 14 e 19 09 01 ou 19 09 02, 19 09 03 

ou 19 09 06 Lodos de ETA’s 

10 11 12 ou 10 11 03 ou 10 11 11 ou 15 01 07 ou 16 01 20 ou 17 02 
02 ou 19 12 05 ou 20 01 02 Vidro 

02 01 04 ou 07 02 13 ou 15 01 02 ou 16 01 09 ou 17 02 03 ou 19 12 
04 ou 20 01 39 Plásticos 

16 01 03 Borracha de pneus 
17 01 03 ou 17 01 07 Cerâmica vermelha 
17 08 02 ou 18 01 04 Gesso 

10 02 01 ou 10 01 15 ou 10 02 02 Escória de aciaria 

02 01 04 ou 07 02 13 
GRFP (polímeros reforçados com 

fibras) 
17 03 02 ou 19 11 02 Asfalto 

02 01 03 Cinzas de casca de arroz 
02 01 02 ou 02 02 02 Cinzas de carne e ossos 

02 01 03 Cascas vegetais 
03 01 05 ou 03 03 01 ou 15 01 03 ou 17 02 01 ou 19 12 07 ou 20 01 

38 Madeira 

02 01 03 Palha de cana-de-açúcar 
04 02 09 ou 04 02 21 ou 04 02 22 ou 15 01 09 ou 19 12 08 ou 20 01 

11 Têxteis 

03 01 03 Cortiça 
16 06 05 e 20 01 34 Pilha de zinco carvão 
03 03 09 e 10 13 04 Cal residual (CaOH)2 
12 01 01 e 17 04 05 E.V.A. (acetato de etileno e vinil) 

12 01 99 Lama da produção de estireno 
02 07 02 Cana-de-açúcar e álcool 

16 01 22 ou 16 01 99 Argila expandida 
02 01 09 Calcário agrícola 

02 01 03 e 02 02 02 Casca de mexilhão 
17 04 02  Alumínio de construção 

10 06 01 e 19 10 02 Escória de cobre 
08 01 12 ou 08 01 18 ou 20 01 28 Tinta de poliuretano 

17 01 03 ou 17 01 06 Porcelana 
10 01 02 ou 19 09 04 ou 20 02 01 Carvão 

16 05 05 ou 16 05 09 Dióxido de carbono 
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4.3.4 Origens dos RI em Portugal 

A diversidade de resíduos industriais e a forma em que se apresentam para serem encami-

nhados para reciclagem é enorme. Há resíduos líquidos, semilíquidos e sólidos. Podem ain-

da ser orgânicos e inorgânicos. 

Por sua vez, podem ser materiais residuais sob a forma de fibras, pedaços ou pó, resultan-

tes do processamento de outros materiais, como os resíduos de couro ou as lamas de 

ETA’s ou ainda resultantes de uma utilização como são as embalagens de água PET ou os 

pneus usados. 

A composição destes materiais depende fundamentalmente da sua origem e do seu grau de 

contaminação. Os lodos de ETA’s localizadas na região de Lisboa (solos calcários) não 

apresentam a mesma composição química do que os lodos de ETA’s localizadas na região 

da Guarda (solos graníticos) porque, entre outras causas, há uma utilização distinta de pro-

dutos químicos nos processos de tratamento da água nas ETA’s referidas, quer devido ao 

tipo de contaminação quer devido à natureza do solo. 

Os resíduos resultantes da indústria de curtumes, resíduos sólidos orgânicos ou líquidos das 

águas de lavagem também vão ser diferentes. As diferentes peles utilizadas para transfor-

mação (na grande maioria bovina) ou o facto de ser extraída das patas do animal ou even-

tualmente do tronco originam características físicas (e outras) diferentes. A sua incorporação 

sob a forma de pó, de fibra ou pedaços poderá também conduzir a características diferentes 

de incorporação. 

Em relação a alguns tipos de resíduos naturais, como são exemplo os resíduos de cortiça, 

sob a forma de pó, resultantes do processo referido ou outros produtos, resultantes da sua 

laboração, não se conhecem relevantes aplicações. Nas indústrias onde este pó residual é 

produzido, conhece-se a sua utilização na combustão para fornecer energia ao sistema. 

Porém, a cortiça extraída da árvore (de nove em nove anos) permanece muitas vezes arma-

zenada sem ser comercializada. Segundo informação obtida junto de produtores no Alente-

jo, não tem sido economicamente viável nos últimos anos a sua comercialização (apenas é 

comercializada cerca de 20%). Após a extracção da cortiça, são executados testes laborato-

riais para avaliação de possíveis contaminações de insectos, formigas, parasitas e outros, 

para sua comercialização. Segundo a mesma fonte, a melhor cortiça é utilizada no fabrico 

de rolhas para engarrafamento de vinhos. A restante permanece em armazém ou vai para 

refugo, muitas vezes conduzida para a construção, a baixo custo. 

Em relação a outros resíduos naturais, como os resíduos vinícolas, segundo informação dos 

produtores de vinhos no (Alentejo), o engaço resultante da extracção da uva é triturado e 
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permanece no solo para seu enriquecimento, enquanto o bagaço (resultante da pele da uva 

e grainhas) é normalmente conduzido para destilarias para produção de álcool. 

Outros resíduos naturais resultantes de colheitas agrícolas, como cascas de trigo ou centeio, 

são produzidos em pequena quantidade em Portugal porque, segundo informação obtida 

junto de produtores, a sua laboração não é economicamente viável. Com receio da crise que 

se anunciava há poucos anos, alguns produtores no Alentejo semearam trigo que hoje ainda 

não foi comercializado devido ao custo relativamente baixo, permanecendo em armazém. 

Estes são apenas alguns factores a salientar em estudos que visem a viabilização das 

potencialidades de reciclagem de alguns resíduos. 

Na quantificação das quantidades de cada tipo de resíduo, a dificuldade surge essencial-

mente em avaliar as quantidades geradas em fábrica. Relativamente a este assunto, espe-

ra-se que num horizonte próximo seja possível. 

Porém, no âmbito da elaboração do presente relatório, não houve possibilidade de adquirir 

informação sobre as quantidades de resíduos industriais mais abundantes em Portugal, que 

pudessem vir a ser estudados como produtos para a construção civil. Contudo, referem-se 

no Quadro 4.2, a título de exemplo, as quantidades de vários tipos de embalagens coloca-

das no mercado / recicladas em Portugal (2006), segundo dados da empresa Interfileiras. 

 

QUADRO 4.2 
CARACTERIZAÇÃO PERCENTUAL DE EMBALAGENS COLOCADAS N O MERCADO / 

RECICLADAS EM PORTUGAL (ANO: 2006) 

Embalagens 
Reciclagem nacional  

Mercado naci onal  
Toneladas (valor aproximado) 

Reciclagem nacional  
Toneladas (valor aproximado) 

Vidro 400 000 180 000 

Papel / cartão 780 000 440 000 

Plástico 360 000 60 000 

Metal 110 000 70 000 

Madeira 400.000 80 000 

Fonte: Graça Robles, “Interfileiras”, 2º. Conferência de resíduos, Lisboa, 2008 
 

Segundo dados da Sociedade Ponto Verde [W4], a reciclagem de embalagens continua a 

crescer no mercado, registando em 2009 um crescimento de 12% no volume de embala-

gens usadas, retomadas e encaminhadas para reciclagem (600 mil toneladas em 2009). 

A mesma fonte refere o seguinte em relação a 2009: 

� a reciclagem do papel cartão foi a que teve maior crescimento (18%) em relação 

ao ano anterior, com 286 488 toneladas; 
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� em termos relativos, o maior aumento (44%) de reciclagem foi nas embalagens de 

cartão para alimentos líquidos (ECAL), num total de 25 327 toneladas; 

� quanto ao vidro, foram reutilizadas 181 127 toneladas (mais 8%); 

� embalagens de plástico: foram recicladas 62 015 toneladas (mais 16%); 

� embalagens de metal: foram recicladas 36 944 toneladas (menos 2,4 %); 

� embalagens de madeira: foram recicladas 28 732 toneladas (mais 1%). 

Segundo a empresa, estes dados são um reflexo de que a população está cada vez mais 

empenhada em separar as embalagens. 

A investigação científica em parceria com a indústria procura soluções para resolver estas 

questões. 

 

4.4 REVESTIMENTOS (MODIFICADOS) COM INCORPORAÇÃO DE  RI 

As argamassas com RI podem ser uma alternativa às argamassas tradicionais porque, além 

de apresentarem uma solução para os RI, podem oferecer benefícios em termos de reologia 

da argamassa ou a nível mecânico. 

Espera-se como principais vantagens de incorporação de alguns RI sob a forma de pó o 

aumento da resistência à compressão e o comportamento à água devido ao efeito de fíler ou 

pozolânico. No entanto, especial atenção deve ser dada à fissuração já que a introdução de 

finos pode conduzir ao aumento desta ocorrência por retracção. 

Com a introdução de RI sob a forma de agregados, é também possível esperar desempe-

nhos semelhantes ou mesmo melhorados (dependendo da natureza e eventual reactividade 

desses RI), nas características mecânicas e reológicas das argamassas. Com base no 

exposto, deverão ser analisadas distribuições granulares dos RI de modo a promover uma 

melhoria na compacidade, na trabalhabilidade e ao mesmo tempo optimizar as característi-

cas físicas e mecânicas das argamassas endurecidas. 

Finalmente, a incorporação de RI sob a forma de fibras pode contribuir para melhorar a 

resistência à fissuração e ao choque. 

No entanto, estes resultados e a consequente viabilidade técnica de introdução dos RI em 

argamassas, em substituição de parte do agregado ou do ligante, ou como aditivos, têm que 

ser verificados e analisados caso a caso, para cada tipo de RI. Só a análise experimental 

permite também definir as percentagens óptimas e restantes parâmetros de incorporação. 
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CAPÍTULO 5 
 
CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As argamassas 

O consumo excessivo ou pouco eficaz de recursos naturais não renováveis pela indústria da 

construção reclama sobre si atenções especiais do ponto de vista ambiental. 

As argamassas usadas em revestimentos assumem destaque neste contexto, por um lado 

devido ao consumo de recursos naturais e energia e, por outro, devido ao facto de estes 

revestimentos não exigirem na sua preparação materiais com elevado desempenho tecno-

lógico nem tecnologia sofisticada para a sua aplicação. 

Os agregados utilizados na produção de argamassas assumem particular importância, na 

medida em que se explora intensamente recursos naturais, frequentemente em leitos e 

margens de rios, para conseguir responder às solicitações pretendidas pelo sector. 

O ligante hidráulico, porque na sua produção recorre à extracção de pedras naturais a um 

elevado consumo de energia, emite para a atmosfera elevadas quantidades de dióxido de 

carbono, despertando preocupações e a procura de soluções alternativas. 

Os resíduos 

Ao mesmo tempo, outras actividades industriais, como a indústria de curtumes, a de papel, 

a do vidro, a de pneus, entre outras, geram elevadas quantidades de resíduos e provocam 

agressões ambientais, sendo necessárias soluções, na perspectiva de ajuda da resolução 

do problema. Por outro lado, a legislação ambiental vem sendo cada vez mais apertada para 

os industriais, obrigando-os a procurar processos alternativos competitivos para a sua 

manutenção no mercado. 

A pesquisa 

Durante a pesquisa bibliográfica, foram identificados trabalhos relevantes a nível nacional e 

internacional, com incorporação de resíduos industriais em argamassas. Nestes trabalhos, 

constatou-se que a preocupação ambiental é uma questão muito pertinente em diversos 

países, verificando-se, durante a pesquisa, que os trabalhos de investigação incidiram 

essencialmente sobre a reciclagem de resíduos produzidos em quantidades elevadas e 

preocupantes, em cada um deles. 

No entanto, outros resíduos industriais como as cinzas, as escórias, as lamas de celulose, o 
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vidro, o barro vermelho, devido à quantidade gerada pelas indústrias, ou à sua composição 

química, apresentaram-se como alternativas aliciantes para a produção de agregados ou 

ligantes no fabrico de argamassas e betões, segundo investigadores em diversos países. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Conclusões técnicas 

A informação técnica obtida em cada trabalho não foi transversal para todos os resíduos em 

estudo, não permitindo averiguar o melhor teor de resíduo a incorporar em argamassas de 

revestimento, quando era possível a sua reutilização. 

A composição de um resíduo reflecte normalmente a sua origem, apresentando níveis de 

contaminação por vezes elevados, dependendo dos processos de transformação e métodos 

de acondicionamento. Verificou-se que a forma em que o resíduo se apresenta (pedaços, 

fibras ou pó) conduziu a trabalhos e conclusões diferentes. 

O processo de reutilização, com incineração do produto (reduzindo-o a cinzas), com extrac-

ção de componentes químicos ou ainda com alteração das suas características em soluções 

químicas ou trituração, é um factor a considerar, quando se analisam as potencialidades de 

reutilização / reciclagem. Não foi possível efectuar esta avaliação, no tempo em que decor-

reu este trabalho, devido quer à elevada quantidade de resíduos em estudo quer ainda à 

carência de informação obtida neste campo. 

No entanto, são referidos alguns aspectos de âmbito técnico, resultantes da informação 

obtida para vários tipos de resíduos, face às exigências funcionais exigidas a argamassas 

de revestimento e que se referem em seguida. 

Estudos com materiais residuais utilizados como agr egado 

Os estudos consultados permitiram extrair um conjunto de informações preliminares que se 

resume a seguir. 

Os resíduos de couro, utilizados nos trabalhos analisados, apresentaram viabilidade técnica 

de incorporação em matrizes cimentícias como agregados. Os teores de incorporação deste 

resíduo como substituição parcial do agregado que mostraram melhor potencial de reutiliza-

ção foram cerca de 10% do peso de cimento para o caso de serragem de couro tratada. As 

argamassas apresentaram uma diminuição das resistências mecânicas, um ligeiro aumento 

da porosidade (≈3%), da absorção de água e do índice de vazios. 

Estes resíduos contêm elevados produtos químicos devido ao processo de transformação 
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que devem ser avaliados em cada estudo. Em relação à elevada quantidade de água utili-

zada no processo (contaminada e conduzida para as ETAR’s locais), não foram encontrados 

trabalhos com a sua utilização. 

Durante a elaboração deste estudo, efectuou-se uma visita ao Centro Tecnológico da Indús-

tria de Curtumes “CTIC”, localizado em Alcanena, a fim de se obter informação sobre a ges-

tão dos resíduos produzidos, a forma como se apresentam, o tipo de pele utilizada e os tra-

tamentos efectuados durante a produção. O centro está localizado numa região onde a con-

centração de curtumes é elevada e os seus responsáveis mostraram preocupação em 

resolver as questões ambientais, referindo ser este um factor chave na competitividade das 

empresas de curtumes e na procura de estratégias das organizações para a resolução deste 

problema. Nesse sentido, disponibilizaram-se a apoiar toda a investigação científica desen-

volvida com esse objectivo. 

As lamas da produção de papel também foram objecto de estudo por alguns investigadores 

que viabilizaram a sua incorporação em matrizes cimentícias. De um modo geral, as arga-

massas, para teores de resíduo de cerca de 5%, não apresentaram alterações significativas 

em relação às propriedades mecânicas, à compressão e à tracção diametral. No entanto, 

verificou-se um aumento da absorção de água por capilaridade. Com a introdução destes 

resíduos em argamassas de revestimento, verificou-se ser importante controlar as caracte-

rísticas de aderência ao suporte e a trabalhabilidade da argamassa. 

As lamas do corte de rocha incorporadas em matrizes cimentícias como substituição parcial 

do agregado foram objecto de estudo por vários investigadores. A percentagem de resíduo 

que levou a maiores valores de resistência à compressão foi de 15 a 20%, para alguns tipos 

de resíduos. No entanto, o grau de contaminação dos resíduos, a granulometria e a massa 

específica das partículas podem influenciar as características funcionais de uma argamassa 

de revestimento. 

Os lodos de ETA’s podem apresentar características químicas muito diferentes devido aos 

produtos químicos usados: no tratamento da correcção da alcalinidade da água; como auxi-

liares de floculação ou coagulantes; na limpeza dos decantadores. Constatou-se ser funda-

mental um estudo prévio da composição química do lodo, antes do início de qualquer traba-

lho. A incorporação do lodo como substituto parcial de agregado em argamassas cimentí-

cias foi viabilizada, constatando-se nos estudos que não houve diferenças muito significati-

vas nas características mecânicas, flexão e compressão, e na retracção das argamassas. 

Os plásticos PET (termoplásticos), utilizados nos estudos de investigação experimental 

apresentaram viabilidade técnica de incorporação como agregado em matrizes cimentícias. 

As argamassas fabricadas com esta introdução na proporção volumétrica de cimento, PET e 
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água (1:2:1), apresentaram cargas de rotura superiores às argamassas fabricadas apenas 

com cimento. A introdução deste resíduo sob a forma de partículas, fibras ou pedaços pode-

rá conduzir a características reológicas interessantes, em argamassas de revestimento. 

A borracha de pneus, incorporada em argamassas cimentícias, favoreceu a coesão do con-

junto e uma diminuição da baridade. A borracha sob a forma de pó, com tratamento de 

sódio, levou a um aumento significativo da aderência e da trabalhabilidade. Porém, sob a 

forma de fibra, afectou negativamente as resistências mecânicas à compressão e à tracção. 

Com o uso de um superplastificante, pode haver ainda melhoria da absorção de água e da 

plasticidade. No entanto, estas argamassas apresentaram-se mais eficientes relativamente 

à absorção da energia de impacto e ao desgaste por abrasão. 

Segundo dados da empresa “Valorpneu”, no ano de 2007, o total dos pneus usados gerados 

e recolhidos em Portugal foi de 92322 toneladas, das quais foram para reciclagem 43603 

toneladas, 22897 toneladas para valorização energética, 25421 toneladas para recauchuta-

gem e não houve resíduo para aterro, podendo concluir-se que os fluxos relativamente ao 

reencaminhamento deste resíduo industrial têm sido eficientes em termos ambientais. 

O gesso residual inserido nas argamassas cimentícias prejudica as características essen-

ciais da argamassa, como aderência e resistência à compressão, podendo originar a ocor-

rência de eflorescências. A sua introdução em argamassa não apresentou bons resultados. 

O resíduo de GRFP apresentou viabilidade de utilização em matrizes cimentícias, como 

agregado para betão. No entanto, não é conhecido o seu desempenho em argamassas. 

O asfalto residual (RAP) apresentou viabilidade de reutilização como agregado em betões. 

Porém, não foram encontrados estudos em argamassas. 

A madeira residual em forma de pó, quando inserida em argamassas, conduz a boa traba-

lhabilidade e pode beneficiar de um modo geral as suas propriedades físico - mecânicas. 

As pilhas de zinco - carbono residuais, quando incorporadas em argamassas cimentícias, 

conduziram a uma diminuição da deformabilidade da argamassa e beneficiaram a resistên-

cia à compressão para determinados valores. Segundo dados da empresa “Ecopilhas”, as 

pilhas zinco - carbono representam o segundo tipo de pilhas mais comercializado no merca-

do Português, correspondente a uma percentagem de 17%, enquanto as pilhas alcalinas, 

com uma percentagem de 65%, correspondem a mais de metade do total colocado no mer-

cado entre pilhas e acumuladores. Pelo exposto, pode concluir-se que no mercado nacional 

a percentagem de utilização não é muito elevada. 

O calcário agrícola pode ser viável como substituto de agregados em argamassas cimentí-

cias mas apresenta uma grande diversidade de parâmetros a avaliar antes da sua utilização. 
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As cascas de mexilhão, após tratamentos prévios de lavagem, calcinação e moagem revela-

ram boas características para substituição do agregado em argamassas, beneficiando as 

propriedades mecânicas, diminuindo a porosidade das argamassas e a diminuição da hidra-

tação do cimento. 

As porcelanas, sendo materiais cerâmicos, podem como substituição do agregado em 

argamassas beneficiar o seu desempenho. No entanto, sobre os resíduos da produção das 

faianças, louças eventualmente vidradas, não se conhece ainda o desempenho da sua 

incorporação em argamassas. Estes materiais residuais com vidrado poderão estar conta-

minados com enxofre ou eventualmente outros produtos que poderão dar origem a expan-

sões, devendo ser estudados aquando da sua incorporação em argamassas. 

Os resíduos de argila expandida, quando introduzidos em argamassas cimentícias como 

agregados leves, podem levar a bom desempenho acústico e térmico. 

As cascas vegetais, quando incorporadas como substituição parcial do agregado em matri-

zes cimentícias, de um modo geral apresentaram grande capacidade de absorção de água. 

O dióxido de carbono gasoso pode utilizar-se como ligante reactivo na produção de agrega-

dos leves, por transformação em carbonato de cálcio sólido. 

O alumínio resultante da refinação do alumínio, contendo alumina reactiva capaz de se 

combinar com o hidróxido de cálcio incorporado em matrizes cimentícias, diminuiu as carac-

terísticas mecânicas, originou um aumento da porosidade total e retardou as reacções de 

hidratação do cimento. 

Materiais incorporados como agregados e ligantes 

As lamas da produção de papel, adicionadas em argamassas, conduziram a um ligeiro 

aumento de resistência mecânica nos primeiros dias para um baixo teor de resíduo incorpo-

rado (5%). Porém, apresentaram pouca aderência ao suporte e possibilidade de se apresen-

tarem contaminadas por matéria orgânica e cloretos. A calcinação controlada de resíduos de 

pasta de papel apresentou actividade pozolânica. 

O vidro residual, incorporado em argamassas cimentícias, pode melhorar a resistência aos 

sulfatos mas diminui a sua trabalhabilidade e pode levar à ocorrência de reacções álcalis-

sílica. Quando adicionado em compósitos com outros subprodutos industriais, como escória, 

granulado do alto-forno e cinzas, o produto apresentou boa resistência à compressão e 

resistência a altas temperaturas. O uso de resíduos de vidro combinado com outros subpro-

dutos industriais foi mais benéfico do que usá-lo sozinho como agregado ou como substitui-

ção do cimento. Os estudos realizados com a utilização de resíduos de vidro como substitui-
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ção parcial do ligante, em argamassas com cal aérea, revelaram que as condições de cura 

(húmida ou seca) das argamassas influenciaram o seu desempenho. 

A cerâmica vermelha residual, incorporada em matrizes cimentícias como substituição par-

cial do ligante, pode originar uma diminuição das características mecânicas gerais, apesar 

das suas propriedades pozolânicas. No entanto, como agregado, pode diminuir o módulo de 

elasticidade, melhorar o comportamento mecânico e outras propriedades físicas. 

As escórias de aciaria, incorporada em matrizes cimentícias, podem possibilitar um aumento 

das resistências mecânicas, à tracção e à compressão, bom desempenho em termos de 

durabilidade quando em contacto com sulfatos, reacção álcalis-agregado e carbonatação. 

As cinzas de cascas de arroz podem substituir em parte o ligante em argamassas cimentí-

cias mas, tal como os anteriores, podem conter valores excessivos de cloretos e sulfatos. 

As cinzas de carne e ossos são resíduos com baixa friabilidade e absorção de água elevada 

que, quando adicionadas como agregado em matrizes cimentícias, em teores inferiores a 

17%, não conduziram a alterações das características mecânicas. 

As cinzas de cana-de-açúcar, quando calcinadas, apresentam propriedades pozolânicas. 

As cinzas da indústria da cana-de-açúcar e do álcool apresentam potencial como material 

aglomerante. 

A cal residual da produção de acetileno (cal carbureto) apresentou retenção de água supe-

rior à da cal industrial e resistência inferior a esta cal. 

 

5.3 PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 

O trabalho que se apresenta neste relatório poderá ser útil a sectores industriais e a investi-

gadores atentos a estes problemas ambientais. Ele apenas fará sentido se for continuado 

por outros investigadores de modo a identificar com maior precisão as vantagens e desvan-

tagens de incorporação de RI em argamassas de revestimento. Todavia, será importante 

que as entidades industriais geradoras de resíduos estejam sensibilizadas para contribuir e 

apoiar os investigadores nos seus trabalhos. 

Neste estudo, houve, além da pesquisa sobre a identificação dos resíduos já incorporados 

em argamassas de cimento, uma preocupação acrescida de constatar vantagens e desvan-

tagens decorrentes de estudos anteriormente realizados que poderão contribuir para futuras 

pesquisas com incorporação de resíduos industriais em argamassas de revestimento. 

No subcapítulo anterior, abordaram-se as potencialidades dos resíduos em Portugal e con-

cluiu-se que, para alguns dos resíduos apresentados neste trabalho, havia disponibilidade 
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no mercado para investigação das suas potencialidades. As lamas do corte de rochas, os 

resíduos de GRFP, os resíduos de cerâmica vermelha e os resíduos de pneus são alguns 

resíduos para os quais investigadores nacionais quantificaram volumes e apresentaram 

potencialidades de reciclagem. Outros resíduos, como os resultantes de indústrias não exis-

tentes em Portugal, como a indústria da cana-de-açúcar e do álcool foram apresentados 

neste trabalho alertando-se para novas pesquisas. 

Propõe-se para desenvolvimento futuro a quantificação dos volumes de resíduos envolvidos 

para reciclagem, em Portugal: couro, sob a forma de pó, de fibras e de pedaços; lamas de 

papel; lodos das ETA’s, em cada região; asfaltos e telas asfálticas; vidro; PET; cortiça; óleos 

vegetais; emissões de dióxido de carbono; cinzas de carne e osso; cascas de mexilhão; 

madeira; têxteis; cascas vegetais; porcelanas; E.V.A.; cortiça; cal residual; alumínio de cons-

trução e pilhas de zinco carvão. 

A análise da documentação permitiu, adicionalmente, propor os seguintes temas para 

desenvolvimento: 

• resíduos de couro - estudos sobre: eventual potencialidade de reciclagem da 

água de lavagem do couro; características reológicas das argamassas produzi-

das com os vários tipos de resíduos sob a forma de pó, de fibras e de pedaços; 

• lamas de papel - verificar o melhor teor de incorporação, trabalhabilidade da 

argamassa, aderência e durabilidade das fibras do compósito; 

• lamas do corte de rochas - avaliação do teor de contaminação e da influência 

do grau de contaminação nas propriedades da argamassa;  

• lodos de ETA’s - verificar a composição química e a sua influência na incorpo-

ração em argamassas; 

• vidros - verificar, além da influência da dimensão e forma das partículas  nas 

propriedades da argamassa, a possibilidade de ocorrência de reacções álcalis-

sílica e a influência das condições de cura para avaliação das características 

da argamassa; 

• resíduos de PET - estudos sobre: influência da forma do resíduo (granulado, pó 

e fibras) nas propriedades; melhor teor de incorporação para melhorar as pro-

priedades físicas e mecânicas das argamassas; 

• verificação pormenorizada da actividade pozolânica dos resíduos produzidos 

em várias indústrias como a do vidro e a da cerâmica; 

• influência do teor de finos na distribuição e tamanho dos poros em algumas 

propriedades críticas como é a fissuração das argamassas de revestimento. 
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Outros estudos com os RI aqui apresentados e para os quais não foram ainda encontrados 

dados relevantes, como telas asfálticas, os resíduos de cortiça e óleos vegetais, podem ain-

da ser propostos. Propõe-se ainda a análise de matrizes compostas com vários resíduos de 

modo a colmatar insuficiências que um resíduo isolado possa apresentar. 

Lisboa e Laboratório Nacional de engenharia Civil, em Outubro de 2010 
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