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Resumo 
 

A construção civil é responsável por uma elevada produção de resíduos sólidos que, muitas vezes, não 
possuem disposição final adequada, trazendo prejuízos à natureza. Esse trabalho tem como objetivo avaliar 
a viabilidade técnica da substituição total da areia por Resíduo de Construção e Demolição (RCD), para a 
produção de argamassas de revestimento de alvenaria. A pesquisa, já concluída, envolveu uma dissertação 
de mestrado e um trabalho final de curso na Universidade Federal de Goiás. No programa experimental 
foram utilizadas duas granulometrias diferentes para o mesmo tipo de RCD passantes nas peneiras com 
abertura de 1,18 mm e 3 mm, além de areia natural passante na peneira 1,18 mm. Para a produção das 
argamassas, além dos agregados citados, foi empregado cimento CP II Z-32 RS e cal hidratada CH I. 
Foram estudadas três argamassas: uma com o RCD mais fino (ARF), uma com o RCD mais grosso (ARG) e 
uma argamassa de referência com areia natural sem RCD (REF). Foi realizada uma caracterização 
detalhada dos agregados e um estudo das argamassas no estado fresco e endurecido. No estado fresco, 
foram analisados o índice de consistência e densidade de massa. Já no estado endurecido, determinaram-
se a resistência à compressão, à resistência à tração e a retração, além da resistência de aderência do 
revestimento. O índice de consistência foi mantido fixo em 260 mm ± 10 mm. Os resultados no estado 
endurecido mostraram que a argamassa ARG apresentou os maiores valores de resistência mecânica e 
uma retração aceitável. Quanto à aderência, a argamassa ARG apresentou o maior desempenho entre os 
três tipos de argamassa estudados. Isso pode ser explicado em função das características físicas dos 
agregados empregados nas argamassas. Assim, essa pesquisa demonstra a viabilidade técnica da 
incorporação do RCD em substituição total da areia para a produção de argamassas de revestimento. 
Palavra-Chave: revestimento, argamassa, resíduo de construção e demolição (RCD). 

 

Abstract 
 

Civil construction is responsible for a high production of solid residue, which most of the time, does not have 
an adequate final destination. This paper evaluates the technical viability of total substitution of natural sand 
by recycle aggregates from construction and demolition, to produce rendering mortars. This research was 
completed and produced by a graduate and undergraduate student, both of them go to school at 
Universidade Federal de Goiás. The research studied different grain size distribution from the same type of 
recycle aggregate, passing through the sieve with opening of 1,18 mm and 3 mm and the sand passing 
through the sieve with opening of 1,18 mm. The type of materials that were used, beside the aggregates 
above, cement include CP II F-32 RS and lime CH I to produce the mortars. Three types of mortar that were 
studied include: one with the recycle aggregate (ARF), passing through the sieve with opening of 1,18 mm, 
one with recycle aggregate (ARG), passing through the sieve with opening of 3 mm, and the last one with 
natural sand without recycle aggregate (REF). The basic characteristics of the aggregates and the mortars 
were analyzed at that fresh and hardened stage. During the fresh stage, the consistency and mass density 
were studied. During the hardened stage, the value of resistance of compression, the resistance flexion, and 
resistance of adherence was determined. The consistency was fixed at 260 mm ± 10 mm. The results on the 
hardened stage showed that the ARG had the highest values of resistance and acceptable retraction. When 
it came to resistance of adherence, the ARG showed the highest value, among the three types, which can be 
explained due the aggregates physical characteristics. Therefore, this research proves the feasibility of 
technical viability and total substitution of natural aggregate by recycle aggregates. 
Keywords: rendering, mortar, construction and demolition waste (CDW) 

  



 

ANAIS DO 58º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2016 – 58CBC2016 5 

1. Introdução 

Um grave problema que a sociedade brasileira enfrenta no século XXI é a disposição final 
de resíduos de construção e demolição (RCD). Esta não é feita de forma inadequada e, 
como consequência, pode levar ao assoreamento de córregos, entupimento de galerias, 
poluição visual e proliferação de vetores de doenças. A elevada quantidade de resíduos é 
gerada por dois processos principais, obras de construção e reformas, que acontecem 
frequentemente por todo o país. Conforme o estudo realizado pelo SindusCon do Estado 
de São Paulo (2015), a geração dos resíduos ocorre de forma difusa nas cidades, sendo 
que a maior parcela é proveniente de reformas e da autoconstrução – cerca de 70% do 
volume gerado. Esses dados fazem da construção civil uma das indústrias que mais 
poluem no Brasil. Sendo necessário criar mecanismos para redução de material que volta 
para a natureza em forma de resíduo, por meio de racionalização e de reaproveitamento 
dos resíduos.  

Paralelamente, há outro problema, o grande consumo de matéria-prima para o uso em 
diversas áreas, dentre as quais a construção civil. Segundo Agopyan apud Peres (2012), 
a construção civil é responsável pelo consumo de 40 a 75% da matéria-prima produzida 
no planeta. O consumo de cimento é maior que o consumo de alimento e, o de concreto 
(composto predominantemente por agregados – miúdo e graúdo) é inferior, apenas, ao da 
água. Conforme levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (2012), a 
demanda por agregados da construção civil partiu de 460 milhões de toneladas em 1997 
para 673 milhões de toneladas em 2011, resultando em um crescimento de 46%, em 14 
anos, na utilização de matéria-prima não renovável.  

De acordo com Guimarães et al. (2009): “A construção civil é capaz de absorver quase 
que totalmente os resíduos que produz”. Dessa forma seria capaz de reduzir a extração 
de matéria prima e minimizar os impactos causados pela destinação inadequada desse 
material, que pode ser utilizado como base e sub-base em pavimentações, aterros, 
agregado graúdo para concretos não estruturais e, a parcela mais fina (menor que 
4,8mm), pode ser incorporada às argamassas, dentre as quais a de revestimento, que é o 
objeto de estudo deste trabalho. 

As argamassas são materiais utilizados em várias etapas dentro da construção civil e 
possuem diferentes funções, como, por exemplo, execução de serviços como 
assentamento de alvenaria, revestimento (paredes, forros e pisos) e, até mesmo, 
recuperação de estruturas. Portanto, suas propriedades variam de acordo com sua 
utilização. 

De acordo com Carasek (2010), as principais funções relativas à argamassa de 
revestimento, são: 

 proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo, no caso dos 
revestimentos externos; 

 integrar o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com diversas funções, 
tais como: isolamento térmico (~30%), isolamento acústico (~50%), estanqueidade 
à água (~70 a 100%), segurança ao fogo e resistência ao desgaste e abalos 
superficiais; e 
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 regularizar a superfície dos elementos de vedação e servir como base para 
acabamentos decorativos, contribuindo para a estética da edificação. 

Com base nas funções que a argamassa irá desempenhar, algumas propriedades 
tornam-se de extrema importância, como trabalhabilidade, retração, aderência, resistência 
mecânica etc. No entanto, dependendo dos constituintes da argamassa pode-se ter 
grandes alterações nessas propriedades, como, por exemplo, pela incorporação de RCD. 

Existem diversos estudos que utilizaram ou analisaram o RCD como agregado para a 
produção de argamassa. Podem ser citados os seguintes estudos nacionais: Miranda 
(2000), Bavaresco (2001), Antes et al. (2014) e Calcado (2015); pode ser citado também 
os estudos internacionais Corinalddesi e Moriconi (2008), Jiménez et al. (2012) e Duan e 
Poon (2014).  

Especificamente para argamassa de revestimento de parede tem-se os trabalhos de 
Miranda (2000), Miranda (2005), Assunção, Barata e Carvalho (2007), Cabral e Oliveira 
(2011). Todos os trabalhos citados utilizaram RCD como substituição do agregado. No 
entanto, poucos estudos abordaram a utilização de 100% de agregado reciclado para a 
produção de argamassa. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade técnica da 
substituição total do agregado miúdo por Resíduo de Construção e Demolição, na 
produção de argamassas de revestimento, contribuindo, dessa forma, com a 
sustentabilidade da construção civil. Também visa avaliar a influência da granulometria do 
RCD no desempenho dos revestimentos de argamassa. 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Variáveis 

As variáveis do estudo foram o tipo de agregado, a granulometria do RCD e o traço da 
argamassa. Foram utilizados como agregados a areia natural e o RCD. Quanto à 
granulometria do RDC foram testadas duas situações: material passante na peneira de 3 
mm (G) e passante na peneira de 1,18 mm (F). Os três traços de argamassa diferentes 
para analisar a viabilidade de RCD nos revestimentos foram: um traço denominado REF, 
o qual foi utilizado como referência (contendo areia, sem RCD) e outros dois traços 
contendo RCD. Utilizou-se em um traço o RCD passante na peneira 3 mm, denominado 
ARG, e em outro o passante na peneira 1,18 mm que será identificado como ARF. 

 As argamassas ARG e ARF tiveram proporção em massa de 1:6 (cimento:RCD). Para a 
argamassa REF adicionou-se cal para que a mesma mantivesse teor de finos equivalente 
à argamassa ARG, ficando o traço definido de 1:1:6 (cimento:cal:areia) em massa. 

2.2. Condições Fixas 

Para a realização do ensaio, manteve-se constante a composição e origem do RCD. 
Outras condições fixadas foram o índice de consistência adotado para as argamassas no 
valor de 260 ± 10 mm, a espessura dos revestimentos aplicados de 3 cm, e a base de 
blocos cerâmicos preparados com solução de cal em substituição ao chapisco 24 horas 
antes dos revestimentos e umedecidos no momento da aplicação.  
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2.3. Materiais 

2.3.1. Aglomerantes 

Os aglomerantes utilizados foram o cimento Portland composto CP II - Z 32 RS e cal 
hidratada tipo CH - I. Os resultados das caracterizações físicas e químicas desses 
materiais foram fornecidos pelos fabricantes e estão representados nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Caracterização física e química da cal 
Parâmetro Resultado Limite (NBR 7175, 2003) 

Finura peneira 0,6 mm 0,26% ≤ 0,5% 

Finura peneira 0,075 mm 9,10%  ≤ 10,0% 

Plasticidade 120,75 ≥ 110 

Anidrido Carbônico (CO2) 4,05% ≤ 5% 

Óxidos de Ca e Mg não hidratados 5,96% ≤ 10% 

Óxidos totais na base de não voláteis 97,04% ≥ 90% 

 
Tabela 2 – Caracterização física e química do cimento Portland CP II – Z 32 RS 

Propriedades Métodos de ensaio Caracterização 

da Amostra 

Parâmetros normativos da 

ABNT NBR 11578:1991 

Massa específica (g/cm³) NBR NM 23: 2001 2,98 - 

Finura Blaine (cm²/g) NBR NM 76: 1998 3,54 ≥ 2600 

 Resíduo na peneira # 200, 75 m (%) NBR 11579: 1991 2,12 ≤ 12 

 Resíduo na peneira # 325, 45 m (%) NBR 12826: 1993 10,57 - 

Tempo de início de pega (h, min) NBR NM 65: 2003 3h, 28 min ≥ 1 h 

Tempo de fim de pega (h, min) NBR NM 65: 2003 4 h, 19 min ≤ 10 h (facultativo) 

 Resistência à compressão 

3 dias (MPa) 
NBR 7215: 1996 

27,60 
≥ 10 

7 dias (MPa) 33,80 ≥ 20 

28 dias (MPa) 41,90 ≥ 32 

Teor de MgO (%) NBR NM 14: 2012 3,24 ≤ 6,5 

Teor de SO3 (%) NBR NM 14: 2012 2,34 ≤ 4,0 

2.3.2. Agregados 

Para produzir a argamassa REF, foi utilizada uma areia natural (A) quartzosa lavada 
média proveniente de rio. O RCD, proveniente de resíduo de construção 
predominantemente material cerâmico e cimentício, sendo considerado misto, produzido 
por uma indústria na cidade de Aparecida de Goiânia. Nessa indústria, é realizado, 
primeiramente, o processo de triagem onde todo o material que não pode ser utilizado 
para a produção de argamassa é retirado, como, por exemplo, gesso, vidro, metal. Logo 
depois, é feita a moagem do resíduo. O agregado reciclado foi passado por duas peneiras 
distintas, gerando o RCD grosso (G) e o RCD fino (F).  Na Figura 1(a,b,c) é possível 
observar os agregados que foram utilizados para a produção das argamassas. 
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Figura 1 – Agregados utilizados na pesquisa: (a) agregado G; (b) agregado F; (c) agregado A 

Na Tabela 3 é apresentada as características dos agregados. 

Tabela 3 – Resultado da caracterização dos agregados 
Ensaio Norma A F G 

Absorção (%)  

ABNT NBR NM 52 

14,00 16,89 14,35 

Massa específica (g/cm3) 2,70 2,68 2,69 

Massa unitária (g/cm3) ABNT NBR NM 45 (2006) 1,43 1,21 1,46 

Teor de finos (%) ABNT NBR NM 46 (2003) 1,62 6,58 13,96 

Módulo de finura ABNT NBR NM 248 (2003) 4,2 % 3,6 % 4,0 % 

Dimensão máxima característica ABNT NBR NM 248 (2003) 1,18 mm 1,18 mm 2,360 mm 

Índice de vazios Calculado por fórmula 0,89 1,21 0,84 
Porosidade (%) Calculado por fórmula 47,07 54,80 45,79 

 
Para calcular o índice de vazios e a porosidade utilizou-se as Equações 1 e 2, 
respectivamente. 

1
d

se



   (Equação 1) 

e

e
n




1
    (Equação 2) 

Onde: e = índice de vazios 

s = massa específica  

d = massa específica aparente seco 
n = porosidade  

A Figura 2 representa as curvas granulométrica para os três agregados utilizados. 

 
Figura 2 – Curvas granulométricas dos três agregados utilizados 
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Todas as propriedades dos agregados apresentadas na Tabela 3 possuem grande 
influência no comportamento e nas características finais da argamassa. É valido 
evidenciar que o teor de finos do agregado interfere tanto na relação água/materiais secos 
como na resistência de aderência.  

2.3.3. Bloco Cerâmico 

Os blocos cerâmicos utilizados para realizar o ensaio de aderência apresentaram 
dimensões características 9x19x29cm, com 8 furos vazados na direção longitudinal ao 
revestimento. 

Os blocos cerâmicos possuem a capacidade de absorver água através da sucção capilar. 
Quando a argamassa é aplicada ao bloco cerâmico esse fenômeno acontece e ele 
influencia diretamente no desempenho e nas características finais do revestimento. Para 
conhecer a absorção inicial dos blocos cerâmicos foi realizado o ensaio de absorção de 
água inicial. Além desse ensaio, realizou-se também o de absorção total, que serve como 
um indicador de qualidade e permite definir a quantidade de água que um bloco é capaz 
de absorver. Os dois ensaios foram de acordo com a NBR ABNT 15270-3 (2005) e os 
resultados estão apresentados na Tabela 4.   

Tabela 4 – Resultado médios dos ensaios realizados nos blocos cerâmicos 

 Absorção total (%) Taxa de sucção (193,55 g/cm²) 

Média 22,74 13,03 

Desvio padrão  0,43 1,69 

Coeficiente de variação 1,89 0,13 

 
2.3.4. Preparo e Aplicação das Argamassas 

Todas as argamassas foram misturadas em betoneira (Figura 3). Primeiramente ocorreu a 
imprimação da betoneira. Foram, então, adicionados agregado, uma quantidade parcial 
de água, o cimento e depois foi realizada gradativamente o aumento de quantidade de 
água até a obtenção da consistência desejada. Por fim, a mistura da argamassa foi 
realizada até que a mesma apresentasse uma trabalhabilidade adequada para 
revestimento de paredes. 

 
Figura 3 - Argmassa depois da mistura 
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2.4. Métodos 

2.4.1. Caracterização das Argamassas no Estado Fresco 

O ensaio de determinação da densidade de massa foi realizado segundo a norma ABNT 
NBR 13278 (2005) (Figura 4a). Para determinar o índice de consistência, foi utilizada a 
norma ABNT NBR 13276 (2005) (Figura 4b).  

 

  

       Figura 4 - Momento da realização do ensaio: (a) densidade de massa; (b) índice de consistência 

2.4.2. Caracterização das Argamassas no Estado Endurecido 

Para cada traço foram moldados três corpos de prova que foram submetidos a ensaios de 
determinação da resistência à compressão e à tração na flexão com o objetivo de avaliar 
suas resistências no estado endurecido. Depois de 28 dias realizou-se o ensaio da 
resistência à tração na flexão para cada grupo de 3 corpos de prova. De acordo com a 
norma ABNT NBR 13279 (2005), os corpos de prova utilizados para realizar o ensaio à 
compressão foram aqueles resultantes do ensaio da resistência à tração na flexão. 
Portanto, o ensaio à compressão foi realizado em 6 corpos de prova de cada traço. A 
Figura 5(a,b) ilustra os ensaios realizados. 

A determinação da retração das argamassas foi realizada de acordo com a norma ABNT 
NBR 15261 (2005). Todas as amostras foram desmoldadas em 24 horas. Os corpos de 
prova foram mantidos em câmara climática, nas mesmas condições de temperatura e 
umidade com o objetivo de conseguir resultados que pudessem assumir caráter 
comparativo. As medições foram realizadas todos os dias, com exceção dos domingos, 
ou quando houve algum imprevisto. 

Para realizar o ensaio, foi utilizado o equipamento comparador de comprimento (Figura 

5c), com extensômetro de precisão de 1 m. 

   

Figura 5 – Ensaio de resistência: (a) resistência à tração na flexão da REF; (b) resistência à compressão 
da REF; (c) ensaio de retração. 
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2.4.3. Estudo da aderência do revestimento 

Para realizar a aplicação da argamassa nos blocos cerâmicos, os mesmos foram 
colocados sobre a bancada do laboratório. Com a utilização de um gabarito (Figura 6), foi 
possível garantir que a espessura de argamassa fosse a mesma para todos os blocos 3 ± 
0,5 cm. A seguir lançou-se a argamassa sobre os blocos com o auxílio da colher de 
pedreiro, após isso foi realizado o sarrafeamento e o desempeno dos revestimentos. É 
possível ver o acabamento final da argamassa ARG na Figura 7. 

  
Figura 6 – Gabarito utilizado Figura 7 – Aparência final dos corpos de prova 

Após a moldagem, os corpos de prova foram mantidos em câmara climática, com 
temperatura fixa de 23,5 ± 1 °C e a umidade de 75 ±10 %. Realizou-se esse controle com 
o objetivo de conseguir resultados que pudessem assumir caráter comparativo. 

A determinação de resistência de aderência à tração das argamassas foi realizada aos 28 
dias, de acordo com as prescrições da ABNT NBR 13528 (2010). Na Figura 8a está 
apresentado o momento que foi realizado o corte dos revestimentos. Depois de realizado 
o corte do revestimento (Figura 8b), as pastilhas foram aplicadas com a utilização da cola 
plástica universal misturada com catalisador. Depois de alguns minutos de aplicação foi 
realizado o arrancamento dos corpos de prova (Figura 8c). 

   
Figura 8 – Realização do ensaio de resistência de aderência: (a) corte dos revestimentos com serra de copo 
cilíndrica diamantada adaptado na furadeira de bancada; (b) pastilhas coladas para a realização do ensaio; 

(c) revestimento após o arrancamento. 

3. Resultados e Discussões 

3.1. Caracterização das Argamassas no Estado Fresco 

Os resultados médios obtidos para as argamassas no estado fresco estão apresentados 
na Tabela 5. 

Tabela 5 – Resultados médios dos ensaios nas argamassas no estado fresco 

Argamassa Relação a/c Relação água/materiais secos (%) Índice de consistência (mm) Densidade (g/cm3) 

REF 1,73 21,6  267 2,01 

ARG 1,57 22,5 258 1,95 

ARF 1,79 25,5 258 1,83 
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Analisando os resultados acima é possível discernir que a relação água/materiais secos 
aumenta nas argamassas com RCD. O comportamento encontrado era esperado devido 
a maior absorção de água dos agregados reciclados quando comparados à areia natural.  

O elevado teor de finos na composição do RCD, 6,58% no agregado F e 13,96% no 
agregado G, também influenciou diretamente na quantidade de água adicionada na 
mistura e, consequentemente, nos valores encontrados para a relação água/materiais 
secos. Comprovando que com o aumento do teor de finos e consequentemente a 
superfície específica, uma maior quantidade de água é necessária para chegar na 
consistência desejada. 

O valor de densidade da argamassa ARF foi 9% menor em relação a argamassa REF. 
Isto ocorreu devido à baixa massa unitária do RCD utilizado (1,21 g/cm3) quando 
comparada com a massa unitária da areia (1,43 g/cm3).   

Os valores de índice de consistência encontrados estavam dentro da variação que foi 
estabelecida, 260 ± 10 mm.   

3.2. Caracterização das Argamassas no Estado Endurecido 

Os resultados médios obtidos nessa caracterização estão apresentados na Tabela 6. 

 

 

 

 

A Figura 9 compara os valores encontrados de resistência entre os três tipos de 
argamassas utilizadas. 

 
Figura 9 - Comparação dos resultados das resistências à compressão e à tração médias, com seus 

respectivos desvios padrão.  

Quando está sendo analisado o comportamento de argamassas, geralmente é possível 
relacionar a resistência à compressão com o índice de vazios e com a massa unitária dos 
agregados utilizados, essas relações existem devido à compacidade das argamassas.  

Onde a resistência à compressão é inversamente proporcional ao teor do índice de vazios 
e diretamente proporcional à massa unitária. Porém, quando se observa a Figura 9 isto 
não ocorreu, uma vez que os agregados apresentaram valores de massa unitária 
diferentes, sendo 1,21 g/cm3, 1,46 g/cm3 e 1,43 g/cm3 para os agregados F, A e G 

Tabela 6 – Resultados médios das resistências à compressão e à tração na flexão 

Argamassa Resistência à tração na flexão (MPa) Resistência à compressão (MPa) 

REF 1,50 3,90 

ARG 1,62 5,20 

ARF 1,08 3,20 
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respectivamente. E suas resistências iguais a 3,20 MPa, 3,90 MPa e 5,2 Mpa para as 
argamassas ARF, REF e ARG respectivamente. 

Entretanto, é possível observar, nas Figuras 10 e 11, que a resistência à compressão e a 
resistência à tração na flexão são funções da relação água/cimento das argamassas. 
Com uma redução de 9% da relação água/cimento, teve um aumento de 33% na 
resistência à compressão quando comparada a argamassa REF e a ARG. A mesma 
redução da relação água/cimento resultou em um aumento de 8% na resistência à tração 
na flexão quando comparada as mesmas argamassas. 

 
Figura 10 - Relação resistência à compressão em função da relação água/cimento 

 
Figura 11 - Relação resistência à tração na flexão em função da relação água/cimento 

Esses resultados estão de acordo com aqueles obtidos por Calcado (2015), que, ao 
substituir 100% da areia natural por agregado reciclado obteve um aumento tanto a 
resistência à compressão quanto a resistência à tração na flexão. O mesmo 
comportamento também pode ser observado no estudo realizado por Cabral e Oliveira 
(2011), onde foram estudados seis tipos de argamassas, uma argamassa composta 
apenas por areia natural e cinco argamassas com substituição de areia por agregado 
reciclado de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%. As resistências à compressão e à tração na 
flexão da argamassa com agregado natural foi a menor entre todas elas. 

3.3. Desempenho do Revestimento – Determinação da aderência 

Os resultados médios obtidos na determinação da resistência de aderência à tração estão 
apresentados na Tabela 7. 
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Não foi possível realizar o ensaio na argamassa ARF que rompeu no momento do corte.  

O resultado médio apresentado pela argamassa ARG foi 21% maior que o da argamassa 
REF, o que pode ser explicado através da diferença do teor de finos dos agregados 
utilizados para a produção dos diferentes traços.  

Cabe salientar que todos os traços tiveram o mesmo teor de cimento, comprovando mais 
uma vez a influência do teor de finos dos agregados utilizados. Outro fato observado foi a 
influência positiva da granulometria do RCD passante na peneira de 3 mm na resistência 
de aderência. O que também foi esperado, uma vez que a argamassa de revestimento 
necessita de grão maiores para melhorar o seu desempenho. 

No entanto, os resultados médios obtidos das argamassas REF e ARG não atingiram o 
valor mínimo previsto na norma vigente, ABNT NBR 13749 (2013), que estabelece 0,20 
MPa, para revestimentos internos.  

O trabalho desenvolvido por Cabral e Oliveira (2011), com substituição do agregado 
natural por agregado reciclado nas porcentagens de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, 
apresentou resultados médios acima daquele que a norma estabelece. Esses valores 
foram obtidos através de um ensaio no qual foi aplicado chapisco na base antes da 
aplicação da argamassa. O chapisco tem a função, dentre outras, de aumentar a 
aderência da argamassa com a base. Portanto, a ausência de chapisco no trabalho 
realizado pode ter influenciado nas baixas resistências de aderência encontradas. 

Analisando o coeficiente de variação, que é um parâmetro útil para comparar a 
variabilidade da amostra, fica claro que a ARG teve uma menor dispersão encontrada. 
Logo, estaria sujeito a uma menor chance de manifestação de patologia, pois essa ocorre 
nos valores extremos. Além disso, valores elevados de coeficiente de variação são 
esperados da ordem de 10% a 35%, mas chegam muitas vezes à faixa de 50% a 60%. 
Esses valores são dependentes da probabilidade da existência de um defeito que seja 
capaz de iniciar uma fissura (Carasek, 2012). 

O tipo de ruptura tanto para a argamassa REF quanto para a ARG foi do tipo adesiva, ou 
seja, ocorreu na interface do sistema. Os valores apresentados por esse tipo de ruptura 
são muito preocupantes, pois esse tipo de ruptura pode apresentar patologias futuras.  

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Resultados médios das resistências de aderência 

Argamassa Resistência de Aderência 

(MPa) 

Tipo de Ruptura Desvio Padrão 

(MPa) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

REF 0,14 100% Substrato/ argamassa 0,07 50 

ARG 0,17 100% Substrato/ argamassa 0,05 33 

ARF - - - - 
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A Figura 12 representa o ensaio de retração das argamassas. 

 

Figura 12 - Ensaio de retração das argamassas 

A retração está relacionada, principalmente, à saída de água no processo de secagem. 
Então, pode-se dizer que as relações água/materiais secos mais elevadas irão resultar 
em maiores retrações. A Figura 12 mostra que a argamassa ARF, ARG e REF 
apresentaram a maior, a intermediária e a menor retração, respectivamente. Esse fato era 
esperado, pois a relação água/materiais secos da ARF foi de 25,52%, da ARG de 22,47% 
e da REF  21,60%. A maneira na qual as argamassas se comportaram ao longo do 
período apresentado está de acordo com o que Jiménez et al. (2012) obteve nos seus 
ensaios realizados. As argamassas com substituição do agregado natural pelo agregado 
reciclado apresentaram uma maior retração do que a argamassa referência. 

Outro comportamento observado foi de que as retrações das argamassas ARG e REF 
foram crescentes até 12 dias de idade, atingindo 88% da retração máxima nesta idade. 
Após esse período houve uma estabilização na retração. 

4. Conclusões 

Esse estudo avaliou a viabilidade técnica da substituição total da areia por Resíduo de 
Construção e Demolição (RCD), para a produção de argamassas de revestimento de 
alvenaria. Três tipos de argamassas foram preparadas, uma com areia natural (REF), 
outra com RCD passante na peneira de 1,18 mm (ARF) e outra com RCD passante na 
peneira de 3 mm (ARG). 

As curvas granulométricas mostraram que os agregados (A, F e G) estão dentro da região 
de zona utilizável, o que permite sua utilização para a produção de argamassas. No 
ensaio de teor de finos verificou-se que o valor encontrado no agregado G foi bem 
superior ao agregado natural, o que influenciou no consumo de água e na relação 
água/materiais secos. 

Ao se avaliar o desempenho das argamassas no estado fresco, observou-se que a 
substituição da areia pelo agregado G resultou em uma demanda maior de água para se 
obter a mesma trabalhabilidade. 
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Na avaliação do desempenho das argamassas no estado endurecido, em relação à 
resistência à compressão e à tração na flexão a argamassa com resíduo ARG obteve o 
melhor desempenho, superior à referência (REF). Entretanto, a argamassa ARF 
apresentou valores muito inferiores às demais, o que pode indicar que o tamanho dos 
grãos tem grande influência no desempenho das argamassas, sendo mais relevante que 
o teor de finos dos agregados.  

Quanto a resistência de aderência à tração, apesar de nenhum dos revestimentos 
estudados atingir o valor mínimo preconizado na ABNT NBR 13749 (1996), houve uma 
melhoria significativa nesta propriedade da argamassa ARG quando comparada com a 
REF, o que demonstra a viabilidade na utilização do RCD para argamassas de 
revestimento.  

Para comprovar o potencial de utilização e as restrições de uso do RCD na composição 
de argamassas de revestimento, com substituição de 100% de areia natural, são 
necessários estudos mais aprofundados, variando-se a base e o seu preparo, com a 
utilização de chapisco e outros métodos alternativos para a produção dos revestimentos. 
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