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Resumo 

 

A evolução e o crescimento populacional são uma realidade há vários anos por todo o mundo 

onde Portugal não é excepção. A construção é uma das actividades humanas que tem crescido mais com 

a evolução da população para assim tentar cobrir as deficiências na construção por via do aumento do 

nível de vida da população. Pode então entender-se que a indústria da construção é responsável pelo 

consumo de muitos recursos naturais assim como pela produção de resíduos de construções e 

demolições (RCD). 

Além de se saber que é um bem necessário à evolução da raça humana, a construção tem 

provocado ao longo dos anos vários danos a nível ambiental, pois quer em Portugal como a nível 

mundial os resíduos de construções e demolições (RCD) são depositados em aterros que provocam 

grandes impactes ambientais para o Planeta. 

É portanto essencial estudar-se alternativas viáveis a esta deposição generalizada. Foi com base 

nesta ideia que esta dissertação foi elaborada, tendo como objectivo procurar novas alternativas ao 

depósito dos RCD em aterros, tendo como principal foco a reutilização/reciclagem destes resíduos. É 

bom não esquecer que é importante salvaguardar a gestão dos RCD de acordo com o já publicado 

também no Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, que estipula um regime de operações de gestão de 

RCD, salvaguardando a prevenção e reutilização assim como a recolha, transporte, armazenamento, 

triagem, tratamento, valorização e só finalmente a eliminação. 

Na elaboração desta dissertação, teve-se o cuidado de começar a interagir desde logo com o 

mercado, pois é para ele que esta dissertação foi totalmente direccionada. Partindo com este princípio, 

começou-se desde logo em contacto com a empresa SecilMartingança S.A., que se mostrou empenhada 

na ajuda e desenvolvimento do estudo. Esta dissertação, em concordância com a empresa, apresenta-se 

assente sobre um grande pilar, sendo ele a reutilização de RCD para a produção de novas argamassas de 

betonilha com uma maior incidência nas betonilhas de enchimento, estudando-se assim o seu 

desempenho a todos os níveis com a finalidade de avaliar a viabilidade desta solução para o mercado 

das argamassas. 

Para se estudar toda esta vertente, foram realizados vários ensaios experimentais normalizados 

de uma argamassa de pavimento, com incorporação de um tipo de RCD. Para se proceder a esta 

incorporação, teve-se de obter os RCD, e para tal contou-se com a total ajuda da empresa SGR 

Ambiente, sendo esta a empresa líder de mercado na recolha, tratamento e valorização deste tipo de 

material. Deste modo, contactou-se a empresa e recolheu-se junto da mesma, uma das granulometrias 

de RCD com maior dificuldade de escoamento no mercado dos resíduos – 0 a 12 mm. Tendo em conta a 

granulometria recolhida em fábrica, compreendeu-se desde logo que esta era demasiada para o seu uso 

nesta indústria das argamassas, pelo que se teve de recorrer a uma britagem de todo o material de 

modo a reduzi-lo para uma granulometria inferior a 4 mm. Após o primeiro contacto com o material 

verificou-se ainda que este apresentava um elevado nível de contaminação, pelo que se optou por 

utilizar estes dois tipos de material reciclado que se seguem na preparação das misturas: 
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1. Tal e qual como se obteve o material após a britagem e se ter reduzido a 

granulometria até que esta fosse inferior a 4 mm; 

2. E retirando-se ao material obtido em (1.) todos os finos, ficando-se com uma 

granulometria não inferior a 0,125 mm. 

 

Após todos os ensaios laboratoriais realizados a partir destes dois tipos de material reciclado, 

efectuou-se também uma aplicação no exterior desta nova argamassa, para se perceber qual a sua 

trabalhabilidade e facilidade de aplicação manualmente. 

 

Palavras-chave: 

Mercado; reciclagem; reutilização; RCD; propriedades; desempenho; 
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Abstract 

 

In the world, the development of population and their evolution has been a visible reality for 

many years. Portugal is no exception. The construction is part of a human activity that has grown more 

with the evolution of the population. These construction activities help to cover the insufficiencies, in 

order to improve the population lives. Justified by the construction activities, can then be understood 

that this industry is responsible for the consumption of many natural resources, as well as the 

production of construction and demolition waste (CDW). 

Besides knowing that is a add value needed for the human race, the construction has caused 

over the years, a lot of Environmental damage.  Not only in Portugal but also around the world, the CDW 

are disposed of in landfills, causing major environmental impacts to the planet. 

It is therefore essential to consider viable alternatives to this widespread deposition. Based on 

this reality and studies revised, this dissertation has as aiming to find new alternatives to the filing of 

CDW in landfills, with the primary focus on the reuse / recycling of waste. It must not forget what is truly 

important to safeguard the management of CDW according to Decree-Law No 46/2008 of 12 March, 

which establishes a system of management operations CDW thus helps the prevention and reuse well as 

collection, transportation, storage, sorting, treatment, recovery and finally disposal only. 

In preparing of this dissertation, it was need to immediately start to  interact with the market. 

Starting with this principle it was a pleasure to work with Secil Martingança SA Company, which 

immediately proved to be committed to the study and development aid.  

This dissertation, in accordance with Secil, is presented mainly structured in a large pillar, being the 

reuse of CDW for the production of new mortar screed with a higher incidence in of filling screed, 

thereby studying their performance at all levels in order to assess the viability of this solution to market 

mortars. 

To study this entire strand various experimental tests were performed in a standardized mortar 

floor, embedding a type of CDW. To make this incorporation was to get the CDW, the company SGR 

Ambiente collaborate on this study giving some waste for labor tests. SGR is the market leader in the 

collection, treatment and recovery of this type of material. Thus the company was contacted and 

supports this work providing one of granulometry of CDW more difficult to market outlets wastes – 0-12 

mm. After to collect this materials and after starting the tests on SECIL, it was verified that these CDW 

had a excessive size for the probable use on screed, and had to resort to a crushing of all the material in 

order to reduce it to a particle size less than 4 mm. 

After the first contact with the material it was found that it showed a high level of 

contamination and it was decided to use these two types of recycled material in the preparation of 

mixtures: 

 

1. Just like the material was obtained after crushing and having reduced particle size until 

it was less than 4 mm; 
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2. And removing the material obtained in (1). All thin, being with a particle size of not less 

than 0.125 mm. 

 

It's important to consider for this study that, after the work done on laboratory, it was also 

applied an sample on outside; in order to understand  if , in the future,  the conclude study could be 

workable. 

 

Keywords: 

market; recycling; reuse; CDW; properties; performance. 
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Gráfico 1.1 – Crescimento populacional a nível mundial 

1. Introdução 

 

 Considerações gerais 1.1.

 

A tendência da população mundial tem vindo a apresentar um grande crescimento nas últimas 

décadas como pode ser visualizado no gráfico 1.1 apresentado. Para combater este crescimento 

populacional, assim como o aumento do nível de vida da população, o sector da construção tem-se 

igualmente expandido a passos largos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aumento significativo da construção acarretou alguns problemas de cariz mundial no que 

respeita ao impacte ambiental, na medida em que o consumo de recursos naturais aumentou 

exponencialmente, para combater as necessidades da população e a produção e deposição de resíduos 

também aumentou sem meios capazes de lhes dar outro caminho mais sustentável. Uma boa 

perspectiva deste impacte é a de Ehrlich, Holdren e Commoner, onde os impactes ambientais são 

facilmente retratados numa simples fórmula que tudo diz acerca desta temática, onde os Impactes (I) 

dependem da População (P), do estilo de vida (A de affuence em inglês) e da Tecnologia (T): I=PAT 

(Ehrlin e Holdren, 1971; Commoner, 1972). Na perspectiva deste modelo, pode ainda verificar-se que 

nos últimos anos a população duplicou assim como em muitos casos o nível de vida da população 

também duplicou, pelo que, nos casos em que a evolução tecnológica não foi significativa, pode estar-se 

a falar de uma quadruplicação do impacte nesse período. (PINHEIRO, 2006). 

Infelizmente, no mundo global em que nos inserimos, este problema começa a ser um 

problema de todos e só recentemente começaram a surgir preocupações com o destino a dar aos 

resíduos provenientes do sector da construção (AICOPA, 2007). 

Todo o interesse demonstrado por esta área é pouco, pois é estimado que só na União 

Europeia são geradas anualmente cerca de 180 milhões de toneladas de resíduos de construção e 

demolição com potencial de serem aproveitados e reciclados. Todos estes resíduos causarão grandes 

impactes ambientais, assim como o consumo excessivo de recursos naturais que, na construção civil, 
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chega a atingir os 75% (JOHN, 2000; LEVY, 1997; PINTO, 1999). É portanto necessário um correto 

tratamento para estes problemas, procurando assim uma diminuição de todo este impacte ambiental; 

actualmente a percentagem de resíduo aproveitado para ser reutilizado é de cerca de 28% de todos os 

resíduos, sendo o restante incinerado e depositado em aterros. Em Portugal, esta percentagem não 

chega aos 5% de material que segue para reaproveitamento/reciclagem de todo o resíduo gerado 

(BÁRRIA, 2006). 

Além do desenvolvimento dos países necessitar de obras de construção e de demolição, 

proporcionando assim uma maior produção de resíduos, não podemos deixar que isto aconteça e tem 

de se partir, não só em Portugal mas em todo o Mundo, para uma intervenção rápida de forma a acabar 

e a resolver todos estes problemas. Para tal, é urgente não só reavaliar e organizar os métodos de 

deposição final desses resíduos como, mais importante que isso, promover a análise do seu ciclo de 

vida, tendo em vista o seu máximo reaproveitamento/valorização (AICOPA, 2007). Até há pouco tempo, 

era impensável a existência de um Decreto-Lei que regulamentasse as operações de gestão dos 

resíduos, pois há 20 anos atrás o resíduo era algo não desejável, que ocupava espaço e sem utilidade 

futura à vista. Agora, é de esperar que os resíduos sejam tratados como um recurso onde são 

apresentadas leis concretas para uma intervenção e gestão mais cuidada e rigorosa. 

Deste modo, e para que os resíduos passem a ser tratados como algo “bom” e não como 

simplesmente “lixo”, é necessário que os estudos e investigações desta área continuem, para que se 

comprove que a reutilização destes resíduos de construções e demolições é uma mais-valia para todos. 

É neste âmbito que esta dissertação se insere, promovendo uma construção sustentável e um 

cuidadoso uso dos resíduos de construção e demolição na obtenção de novas argamassas capazes de 

apresentarem iguais, ou se não mesmo melhores comportamentos mecânicos e físicos do que as 

argamassas tradicionalmente fabricadas, ou seja, sem incorporação de RCD. 

 

 Objetivos 1.2.

 

Face ao exposto nos aspectos gerais, a presente dissertação tem como objectivos gerais: 

 salientar a importância dos resíduos provenientes da construção civil; 

 correta gestão dos RCD, com maior incidência na sua reciclagem; 

 perceber-se qual a dimensão a nível nacional e europeu deste tema. 

 

Além destes, esta dissertação também se irá focar no estudo dos vários comportamentos de 

novas argamassas com incorporação de RCD, para se perceber qual a utilidade das argamassas, tais 

como: 

 ensaios a 7 e 28 dias das novas argamassas; 

 resistência à flexão das novas argamassas; 

 resistência à compressão das novas argamassas; 

 verificação do módulo de elasticidade no estado endurecido; 
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 verificação da massa volúmica no estado endurecido; 

 análise de Custos na produção das argamassas de betonilha. 

 

Todos estes estudos serão efectuados com incorporações doseadas em diversas taxas de 

substituição dos agregados naturais utilizados correntemente neste tipo de argamassas por 10%, 15% e 

30% de RCD. 

 

 Metodologia geral 1.3.

 

Tendo em conta os objectivos traçados para esta dissertação, a organização desta terá os 

seguintes moldes. 

Numa primeira fase, apresentar-se-ão alguns esclarecimentos sobre o estado da arte após 

algum estudo e pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão, relatando o ciclo de vida das 

construções, passando por uma fase de maior aprofundamento da gestão dos resíduos e relatando 

também a importância dos RCD e as suas diversas aplicações. Foram também estudadas as 

características das argamassas em geral e mais profundamente as argamassas de betonilha, tendo em 

conta os trabalhos até então realizados. Toda esta pesquisa foi feita para se perceber melhor a 

metodologia a adoptar nos ensaios laboratoriais/experimentais, com vista a se retirarem as melhores 

conclusões. 

Numa segunda fase, são elaborados todos os ensaios experimentais estabelecidos para a 

elaboração desta dissertação, tendo em conta os resultados que pretendemos alcançar. Aqui são 

apresentados de forma cuidada e precisa todos os ensaios e todos os valores obtidos nestes ensaios. 

Na terceira fase, são analisados e discutidos todos os valores obtidos tendo como base de 

comparação os valores reais das argamassas de betonilha em todos os ensaios efectuados. 

Por último, tiram-se conclusões de todo o trabalho realizado, esperando que estas sejam as 

melhores e que o estudo tenha chegado a uma conclusão benéfica para o uso dos RCD. 

 

 Organização do trabalho 1.4.

 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco grandes capítulos. 

No primeiro capítulo, encontra-se a introdução, onde se apresenta uma breve explicação de 

todos os aspectos gerais a ter em conta assim como a objectividade e estruturação da dissertação. 

O segundo grande capítulo é aquele que apresenta maior desenvolvimento, pois é aqui que se 

relata todo o estado da arte para que se possa perceber o que há a fazer no que diz respeito à 

reciclagem de RCD, abordando-se todos os aspectos fulcrais relacionados com a reutilização de RCD em 

argamassas, bem como é feito um estudo das argamassas actualmente comercializadas. 

Num terceiro capítulo, é estruturada e apresentada toda a parte experimental tendo em conta 

os objectivos traçados, descrevendo-se toda a metodologia utilizada. 
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O quarto capítulo é aquele onde são apresentados todos os resultados obtidos na parte 

experimental e onde em seguida são discutidos e analisados com o intuito de se perceber o porquê 

desses resultados experimentais. 

Por último, é apresentado o quinto capítulo, onde são discutidos e analisados todos os dados 

obtidos na elaboração desta dissertação, apresentando ainda uma breve conclusão da mesma, 

relatando os principais resultados e todas as metas alcançadas na sua elaboração.  
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2. Estado da Arte 

 

 Enquadramento 2.1.

 

A população mundial tem vindo a aumentar significativamente nos últimos séculos. Desde 

1950, já duplicou, chegando quase aos 7000 milhões de habitantes actualmente. Todo este aumento 

populacional levou a um grande aumento da economia global, tendo esta quintuplicado desde 1950 

apesar de todas as crises, como é o exemplo da crise de 1997 que teve início no Este asiático. Além 

desta crise, neste ano a economia mundial expandiu-se e cresceu a uma taxa de 4,1% (UNPD). 

Estes dados levam a importantes alterações ambientais, pois com o crescimento populacional e 

com o crescimento da economia global, o uso de recursos naturais aumentou significativamente. A 

construção foi uma das actividades com maior importância neste desenvolvimento, causando efeitos 

muito negativos no meio ambiente devido ao uso excessivo de recursos naturais para satisfazer o 

aumento da qualidade de vida das pessoas e para corresponder fácil e rapidamente a esse aumento tão 

expressivo da população. 

Ao longo da História, o ser humano tem vindo a explorar de forma inadequada os recursos 

naturais para produzir os mais diversos tipos de materiais. Na verdade, durante quase todo o século XIX 

a noção dominante, era a de uma existência de recursos naturais ilimitados. A noção antropocêntrica 

era dominante e no contexto geográfico, o progresso era sinónimo de crescimento, desenvolvimento e 

conquista da natureza (VARGAS, 1998). 

Toda a exploração destes recursos naturais é levada a cabo devido à grande industrialização e 

ao grande aumento populacional e económico. Este excesso de consumo é bastante negativo para o 

ambiente, causando grandes alterações, comprometendo negativamente a qualidade do solo, ar e dos 

recursos hídricos. 

A indústria da construção civil promove diferentes alterações ou impactos no sistema 

ambiental, dentre os quais pode destacar-se a utilização de grandes quantidades de recursos naturais; a 

poluição atmosférica; o consumo de energia e a geração de resíduos. Segundo JOHN (2000), só a 

indústria da construção civil consome entre 15% a 50% de todos os recursos extraídos da natureza, 

colocando o setor em questão como o maior consumidor de recursos naturais. Pode afirmar-se que 

todo este grande consumo de recursos naturais está diretamente ligado ao grande desperdício de 

materiais que ocorre nos empreendimentos e em todos os trabalhos de construção, reparo, adaptações 

e demolição, sendo estas funções inerentes da vida útil das estruturas construídas (GAEDE, 2008). 

A indústria automobilística é uma grande consumidora de recursos naturais e ao se comparar a 

indústria da construção civil com a indústria automobilística, a primeira consome entre 100 a 200 vezes 

mais recursos naturais do que a segunda, o que alerta para a necessidade de grandes intervenções no 

sentido de se reduzir o uso destes recursos naturais na indústria da construção civil. 

Estes impactes ambientais têm de ser levados em consideração por todo o ciclo de vida de uma 

edificação. Torna-se então importante a definição do ciclo de vida de uma construção, pois todos os 
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edifícios desde o seu primeiro dia de vida até ao último dia passam por várias etapas que prejudicam, e 

muito, o nosso ambiente (Figura 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Ciclo de vida das construções (PINHEIRO, 2006) 

 

Todos estes estágios do ciclo de vida de uma edificação apresentados na figura 2.1 são 

causadores de graves impactos ambientais, pois a produção de resíduos é inevitável na criação de novas 

infraestruturas e edificações, apresentando a sua maior expressão na fase de construção propriamente 

dita e na fase de demolição. Para se perceber o ciclo de vida de uma edificação, é necessário perceber-

se também todos os passos desse ciclo de vida. Para tal, será importante começar-se por definir a 

conceção como a primeira etapa, a etapa do começo do ciclo de vida de uma construção, pois é aqui 

que todas as ideias, estudos, decisões e projetos são tomados. É aqui que o ciclo de vida apresenta 

menores impactes ambientais. De seguida é apresentada uma nova etapa que é a construção, sendo 

esta responsável pela implementação propriamente dita da construção física. Esta é uma fase muito 

devastadora para o ambiente, pois então são causados grandes impactes ambientais, como o consumo 

de muitas matérias-primas, consumo excessivo de energia e recursos naturais, emissões de gases 

poluentes, degradação ambiental, produção de resíduos, entre outras causas muito inimigas do 

ambiente. A Operação é a fase associada ao uso da construção e também à manutenção da mesma. Esta 

é uma fase que tem origem na reposição e reparação de vários componentes que acabaram o seu ciclo 

de vida, causando impactes ambientais, pois é causadora de alguns resíduos. Tendo em conta a última 

fase do ciclo de vida das construções, desativação, esta é facilmente caracterizada como a fase de 

inutilização da construção através de um processo de desmonte. Nesta etapa do ciclo de vida, são 

produzidos em bruto inúmeros resíduos provenientes da demolição, que irão causar grandes impactes 

ambientais, sendo esta a etapa que de uma só vez produz mais resíduos (DEGANI e CARDOSO, 2002). 

Em suma, e tendo em conta o ciclo de vida das construções apresentado, pode afirmar-se que 

os impactes ambientais mais relevantes provocados pelas construções são a extração e consumo de 

matérias-primas, a alteração do uso do solo, a compactação do solo e a sua possível contaminação, o 

ruído resultante das atividades construtivas e de operações, os consumos de energia e as emissões de 

Conceção 

Construção 

Operação 

Desativação 
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gases com efeito de estufa, bem como outras emissões, a afetação das espécies naturais e seus habitats 

e a intrusão visual e alteração da paisagem natural (PINHEIRO, 2006). 

Para que todos estes problemas ambientais existentes e outros inerentes à indústria da 

construção sejam reduzidos ao máximo, é necessário definir-se um plano de desenvolvimento 

sustentável capaz de desenvolver técnicas de boa sustentabilidade ambiental e de uma construção 

sustentável capaz de responder a tanta necessidade. Como definiu SJÖSTROM (1996), um 

desenvolvimento sustentável é a forma de desenvolvimento económico que “emprega os recursos 

naturais e o meio ambiente não apenas em benefício do presente, mas também das gerações futuras” 

onde a construção sustentável e a sustentabilidade ambiental têm de ser levadas muito a sério para se 

atingir todos os objetivos previstos. Pode então definir-se construção sustentável como a prevenção e 

redução dos resíduos pelo desenvolvimento de tecnologias limpas, no uso de materiais recicláveis ou 

reutilizáveis, no uso de resíduos como materiais secundários e na deposição inerte, sendo apresentada 

como o grande motor para um bom desenvolvimento sustentável (GAEDE, 2008). 

 

 Resíduos da Construção e Demolição 2.2.

 

 Definição 2.2.1.

 

Após este pequeno enquadramento inicial, torna-se importante abordar todos os resíduos 

causados nas construções e demolições, os chamados RCD. Estes podem ser de variados tipos, volume e 

quantidades, abrangendo todas as gamas de “lixo” causado pelas construções e demolições que o ser 

humano sente necessidade de fazer para que a sua espécie cresça de uma forma fácil e cómoda. 

É importante desde já começar pela definição de Resíduo, que pela legislação vigente 

atualmente, corresponde a “quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a 

intenção ou a obrigação de se desfazer” e ainda pela definição mais precisa de Resíduo de Construção e 

Demolição (RCD), correspondendo este a “todo o resíduo proveniente de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações”. 

A atividade da construção civil é então uma das grandes causadoras e impulsionadoras do 

aparecimento de objetivos nacionais e comunitários em matéria de desempenho ambiental, e do 

aparecimento de novos Decretos-lei nacionais e europeus que estipulam a legislação específica para o 

fluxo dos RCD e sua reciclagem, como é o caso do Decreto-lei n.º 73/2011 que transpõe a Diretiva n.º 

2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, que é tomada como base para 

a elaboração desta dissertação e que impõe grandes metas a serem alcançadas por todos os Estados 

Membros da EU, onde em 2020, ficou previsto que 70% dos RCD produzidos terão de ser encaminhados 

para a reciclagem e não para o aterro. 

É sabido que a atividade da construção apresenta algumas especificidades que tornam uma boa 

fiscalização e controlo de todo o fluxo de resíduos muito difíceis, pois este setor apresenta um disperso 

carácter geográfico, assim como o tempo em que as obras são elaboradas é por vezes muito curto, 
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impossibilitando assim uma fiscalização precisa e cuidada. Torna-se então mais fácil ao empreiteiro da 

obra a deposição de resíduos sem qualquer tipo de controlo e o recurso a sistemas apoiados em 

tratamento de fim de linha, prejudicando assim mais uma vez o meio ambiente. Foi com base em todos 

estas anomalias que o Decreto-lei veio criar condições legais para a correta gestão dos RCD, procurando 

salvaguardar a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na origem, à reciclagem e 

a outras formas de valorização, prevenindo assim ao máximo o recurso à deposição de resíduos em 

aterro assim como a utilização de tantos recursos naturais levando a uma maior utilização de todos os 

materiais promovendo ainda a redução, reutilização e reciclagem dos mesmos (BRAGA, 2010). O 

decreto-lei nº 46/2008, 12 de Março veio dar um ótimo contributo para esta gestão de resíduos pois aí 

são explicados todos os regimes de gestão dos RCD, como é exemplo o ponto 1 e 4 do artigo 3.º que 

informa que a responsabilidade da gestão dos RCD é de todos os intervenientes e que essa 

responsabilidade só termina quando se transmitem os resíduos a um operador licenciado. Ainda neste 

decreto-lei nos pontos 1 e 2 do artigo 8.º são admitidas obrigatoriedades a todos os materiais 

produzidos em obra, devendo estes ser triados se não forem possíveis de reutilizar, e se mesmo assim 

não for possível uma correta triagem, estes resíduos devem ser encaminhados para um operador de 

gestão licenciado para o efeito. 

 

 Modelo estratégico para a Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (GRCD) 2.2.2.

 

Toda esta problemática levou ao aparecimento de novos modelos estratégicos capazes de 

salvaguardar uma construção sustentável, como é o caso da Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição. Como acima é referido, no que respeita à problemática de resíduos, as palavras a ter em 

conta são REDUZIR, REUTILIZAR e RECICLAR, apresentando-se a deposição de resíduos como a última 

hipótese possível. 

Para a redução do impacte ambiental, são facilmente percetíveis todos os passos que devem 

ser seguidos e quais as principais metodologias a adotar em projeto e obra pela visualização da figura 

2.2 seguinte que esquematiza e representa a pirâmide da GRCD. 
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Figura 2.2 – Pirâmide da GRCD (TCE, 2007) 

 

Após a análise desta figura, é de notar que reduzir os resíduos produzidos é a solução mais 

eficaz na gestão dos mesmos, tendo de surgir logo na fase de projeto, necessitando de um estudo e 

levantamento geológico, hidráulico e topográfico de forma a conhecer todas as características e 

limitações do local. É importante ainda em obra o uso de materiais pré-fabricados reduzindo assim a 

produção e o excesso de mercadorias. Em segundo plano encontra-se reutilizar, que é a solução mais 

amiga do ambiente logo depois de reduzir e só surge quando a redução não é possível. Este é um 

processo que implica que o material esteja limpo e em boas condições de aplicação. 

De seguida, aparece a reciclagem que está intimamente ligada à reutilização, pois quando a 

reutilização não é possível é porque o material não está em bom estado, daí necessitar de uma 

reciclagem para posterior utilização. Na base de uma boa reciclagem, encontra-se a recolha seletiva do 

resíduo que deve ser feita logo após a produção deste, sendo fundamental para uma boa qualidade do 

material reciclado e para uma segura reutilização. A reciclagem pode ser feita no local da obra ou ainda 

fora do local de obra, por falta de espaço ou de tempo para tal tarefa no local onde o resíduo se produz. 

Existem várias empresas especializadas neste ramo de recolha, transporte e deposição de resíduos, 

entre elas a líder de mercado nacional a SGR Ambiente, que assegura muitas dessas recolhas de resíduos 

(RUIVO e VEIGA, 2004). 

Por último na pirâmide de GRCD, aparece a deposição em aterro que é o exemplo menos 

apropriado e que mais impactes ambientais acarreta ao nosso meio ambiente, pois ao se resolver um 

problema, estão-se a arranjar ainda mais problemas como a criação de novo lixo, mais poluição 

ambiental e visual e ainda mais resíduos. Para que este problema da deposição e utilização de aterros 
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diminua, pode-se recorrer ao aumento significativo dos custos de deposição de resíduos em aterros, ou 

mesmo à proibição desta prática, acabando de vez com esta problemática. 

A prática ideal para uma boa reciclagem passa portanto pela proibição de aterros e por uma 

correta seleção de material, aumentando os preços à receção de material misturado face ao triado e 

manter o preço de receção do material misturado face à deposição em aterro, pois só assim o resultado 

final da reciclagem será competitivo à matéria-prima original. 

 

 Composição dos RCD 2.2.3.

 

Em todos os trabalhos de construções e demolições a produção de resíduos é inevitável, como 

já foi referido anteriormente. Estes resíduos produzidos na indústria da construção podem apresentar 

várias tipologias e classificações, podendo-se dividir em três tipos distintos: os resíduos inertes, sendo 

estes a sua maioria e os que não sofrem alterações físicas, químicas e biológicas importantes; os 

resíduos perigosos e ainda os não perigosos, sendo portanto necessária uma cuidada triagem em obra 

para que se consiga separar todos os materiais perigosos que possam contaminar os resíduos inertes 

(COSTA, 2006/07).  

Alguns dos exemplos de RCD inertes existentes podem ser apresentados de seguida para se ter 

uma ideia do número e diversidade imensa existente. São eles por exemplo o betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e outros materiais cerâmicos, a madeira, o vidro, o plástico, assim como os solos e rochas de 

escavação, lamas de dragagem, misturas betuminosas, metais (incluindo ligas), materiais de isolamento 

e mistura de RCD. Da mesma forma, alguns exemplos de RCD considerados perigosos ou potencialmente 

perigosos são por exemplo as misturas betuminosas com alcatrão, o vidro e plástico contaminado com 

substâncias perigosas, madeira tratada, tintas, vernizes, adesivos, colas, materiais de isolamento e 

construção com amianto e ainda solos contaminados com hidrocarbonetos (Fonseca, 2008). 

A composição dos RCD depende do tipo de obra e do planeamento da demolição, isto é, da 

definição de um mapa de materiais susceptíveis à recolha seletiva e à separação (é de salientar que os 

resíduos de remodelação, reabilitação e renovação contêm, numa percentagem maior que nos outros 

dois tipos, uma grande variedade de materiais constituintes, usados nos interiores). 

Segundo algumas estatísticas, na UE as operações de restauro e reabilitação cobrem cerca de 

41% da atividade total no setor da construção na União Europeia, enquanto em Portugal estas 

constituem apenas 7% (TCE, 2007/08). 

 

 Vantagens na Reciclagem de RCD 2.2.4.

 

Para que existam vantagens na reciclagem de RCD, é necessário também um correto e rigoroso 

projeto de gestão de resíduos de construção e demolição. Além de a lei apenas exigir este projeto em 

obras públicas, deve ser tomado como boa prática sempre que a obra assim o justificar, como é o caso 

de grandes obras e com características especiais. 
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Pode então afirmar-se que uma boa gestão de RCD está intimamente ligada a uma boa 

reciclagem de RCD, o que acarreta inúmeras vantagens. A reciclagem de RCD é então uma prática muito 

importante do ponto de vista da sustentabilidade quer ambiental quer construtiva. Destas inúmeras 

vantagens que a reciclagem acarreta, destacam-se as seguintes (JONH, 2000): 

 diminuição óbvia do recurso a aterros como meio de deposição de resíduos; 

 maior poupança energética; 

 preservação dos recursos naturais existentes e das suas reservas naturais; 

 minoração de todos os impactos ambientais; 

 redução da poluição emitida com o fabrico de novos materiais; 

 a geração de empregos e o aumento da competitividade com a criação de novas 

empresas desta área. 

 

Tendo em conta todas estas vantagens podemos dizer que a GRCD assim como a reciclagem em 

si assentam sob três vertentes importantíssimas de sustentabilidade sendo elas de carácter social, 

económica e ambiental. Contudo, apesar de toda a importância que é dada à GRCD e reciclagem dos 

RCD, ainda existem algumas desvantagens que estão já a ser colmatadas com o aparecimento de novos 

decretos-lei que asseguram o reaproveitamento do material, bem como o aparecimento de mais 

empresas dedicadas a esta problemática. 

Em suma, a GRCD e a consequente reciclagem / reutilização dos diferentes materiais é apenas 

possível quando existe um equilíbrio de custos e vantagens a este processo associado, na medida em 

que só quando for mais lucrativo reciclar em vez de aterrar é que se procede a uma gestão integrada 

dos resíduos, com todos os benefícios ambientais associados. 

 

 Quantidades e tipos de RCD 2.2.5.

 

 Comunidade Europeia vs. Portugal 2.2.5.1.

 

Na comunidade europeia, desde os anos 90 que são tomadas medidas estratégicas para uma 

correta gestão dos RCD. Nesta gestão de RCD só é conhecido o seu verdadeiro valor quando se perceber 

a dimensão das quantidades produzidas na Europa. É então importante, antes de mais, começar por 

analisar os principais fluxos de resíduos na União Europeia, estando eles facilmente retratados no 

gráfico 2.1, onde é visível que a produção de resíduos provenientes da construção e demolição é muito 

significativa, sendo essencial uma cuidada observação e análise deste tema, visto que é a qualidade do 

ambiente que está a ser posta em causa. 

 



Desempenho das argamassas de betonilha com incorporação de RCD 

34 
 

82,8% 

2,7% 

8.7% 

5,8% 

Construções novas

Ampliações

Restauração

Transformações

49,1% 

33,5% 

11,6% 

5,8% 

Indústria

Construção e demolição

Serviços

Agrícolas, silvícolas e outros

Gráfico 2.1 – Principais fluxos de resíduos na União Europeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a observação do gráfico 2.1, é relevante ainda perceber-se quais as origens dos resíduos 

de construção e demolição para se entender o porquê de tanto resíduo proveniente deste setor de 

mercado. No gráfico 2.2, consegue-se perceber qual a causa desta produção tão significativa de 

resíduos, pois são essencialmente as novas construções que provocam este consumo excessivo de 

matérias-primas e ainda esta produção excessiva de resíduos tão abundantes no meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo destes dados estatísticos, é importante verificar-se qual o destino que se está a dar a 

todos estes resíduos de construção e demolição, e é com base num estudo extraído da Diretiva Europeia 

DG.ENV.E.3 de 4 de Abril de 2000 intitulado “Management of Construction and Demolition Waste – 

Working Document n.º1”, que resume os dados obtidos no relatório Symmonds para os países da 

Comunidade, que se percebe facilmente a realidade existente e a capacidade que alguns países têm de 

recuperar/reciclar os seus RCD, como é o caso da Holanda, Bélgica e Dinamarca onde as suas 

percentagens de material reutilizado ou reciclado andam acima dos 80%. 

 

Gráfico 2.2 – Origem dos RCD produzidos 
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País 
Produção de RCD 

(Mton, aprox.) 
% Reutilização ou 

reciclagem 
% Incineração ou deposição 

em aterro 

Alemanha 59 17 83 

Reino Unido 30 45 55 

França 24 15 85 

Itália 20 9 91 

Espanha 13 <5 > 95 

Holanda 11 90 10 

Bélgica 7 87 13 

Áustria 5 41 59 

Portugal 3 <5 > 95 

Dinamarca 3 81 19 

Grécia 2 <5 > 95 

Suécia 2 21 79 

Finlândia 1 45 55 

Irlanda 1 <5 > 95 

Luxemburgo 0 n/d n/d 

EU-15 180 28 72 

 

Pela análise dos resultados apresentados na tabela 2.1, conclui-se que a gestão de resíduos de 

construção e demolição está muito abaixo das expectativas, pois dos 180 milhões de toneladas 

produzidos, apenas 28% são reaproveitados e os restantes 72% são encaminhados para aterros, sendo 

este o caminho menos apropriado a dar aos resíduos. 

Através da análise da mesma tabela, ainda é possível retirar o bom exemplo que existia em 

alguns dos países, onde a reciclagem de agregados é superior a 90%, demonstrando assim o grande 

potencial que estes produtos podem vir a ter. No caso da Holanda, o regulamento de estruturas de 

betão armado em vigor contemplava a possibilidade de utilização de agregados reciclados, enquanto na 

Dinamarca estes são maioritariamente usados na construção de estradas, em enchimentos e sub-bases, 

havendo no mercado um ótimo escoamento dos resíduos apresentando valores de 81% de reciclagem, 

mas mesmo assim longe dos 90% da Holanda. A Dinamarca é um país com grandes margens de 

progressão no que respeita a reciclagem, pois neste país são implementadas medidas que deveriam ser 

seguidas por todos os outros países como a obrigatoriedade de separação das diferentes frações de 

RCD, assim como a implementação de taxas elevadas para a deposição em aterro, e impostos 

específicos para a extração de material natural e ainda como é o caso das metas impostas para a 

reciclagem a nível nacional. 

Tendo em conta o exemplo destes países, é importante salvaguardar as medidas tomadas pelos 

governos desses países, dos quais a Holanda é exemplo, viso que aí foram criados incentivos fiscais à 

utilização de agregados reciclados em obras públicas em detrimento dos novos agregados, visto que 

aqui o índice de matérias-primas não é o mais aceitável, ou seja, existem poucas matérias-primas capaz 

de serem utilizadas nestes locais. Por fim, cada governo incentivou a demolição seletiva, através da 

criação de programas de investigação e demonstrações de demolição seletiva patrocinadas pelo estado. 

Tabela 2.1 – Produção de RCD, percentagens de reutilização/reciclagem e percentagens de incineração/deposição 

em aterro para os 15 países membros da União Europeia no ano 2000 
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No caso de Portugal, através da tabela anteriormente apresentada, é fácil de perceber que o 

nosso país não possuía quaisquer instrumentos legais aplicados aos resíduos de construção e demolição 

e as suas infraestruturas eram mínimas para dar destino aos resíduos como forma de serem tratados. 

Desta forma era necessário passar à planificação de todos os meios necessários para uma boa 

gestão de resíduos, e como tal foi essencial perceber a necessidade do país em questão, como é o caso 

de Portugal. Aqui foi necessário conhecer-se as quantidades e tipologias dos resíduos produzidos. Desta 

forma foram criados 3 níveis de combinações tecnologia versus resíduos, onde Portugal integrava o nível 

1 tal como a Grécia e Espanha, pois nestes países a deposição em aterro era considerada de baixo custo, 

as penalizações por infrações na deposição raramente eram aplicadas e eram de muito baixo custo e o 

custo das matérias-primas também era muito reduzido, como consta no “Construction and Demolition 

Waste Management Practices and Their Economic Impacts” (MÁLIA, 2010). 

Para que todos estes problemas sejam solucionados, é necessário que as empresas de 

construção tomem iniciativas de procurarem, aceitarem e autorizarem todo o mundo de reciclagem de 

resíduos, uma vez que a maioria das empresas ainda não o faz, fortalecendo e incentivando assim a 

deposição de resíduos em aterros em prol de uma correcta reciclagem. 

Contudo, em toda a comunidade europeia onde Portugal não é exceção, a importância da 

gestão de RCD tem vindo a ganhar força, marcando-se como um ponto de viragem neste tema o ano de 

2002, onde Portugal integrou o projeto Wambuco, em conjunto com a Alemanha, França, Espanha e 

Dinamarca. 

 

 Propriedades 2.2.5.2.

 

As propriedades dos RCD são essenciais para se produzir uma boa argamassa com estes 

mesmos agregados reciclados. É importante então definir-se as propriedades destes agregados 

reciclados, pois o material a empregar nas novas argamassas deverá ser adequado à finalidade 

específica para a qual se destina o produto final. Desta forma, é necessário compreender e estudar as 

estruturas física e química dos diversos agregados reciclados (LEVY, 2001). 

É sabido que a propriedade destes materiais reciclados é muito mais degradante e vulnerável 

do que as matérias-primas naturais. Desta forma é imprescindível verificar todas as propriedades dos 

novos agregados reciclados assim como as percentagens mais corretas na substituição para se obter no 

final argamassas de ótima qualidade (SILVA, 2006a). 

A variedade das propriedades dos agregados reciclados é elevada, pois a sua composição, o 

equipamento utilizado, assim como a granulometria, a absorção de água entre outros factores, podem 

degradar o estado final da argamassa modifica. As principais diferenças entre estes agregados e os 

convencionais são a maior absorção de água dos grãos, a heterogeneidade da composição e ainda a 

menor resistência mecânica dos grãos (LIMA, 1999). 

Seguidamente, são apresentadas, em pormenor, as propriedades mais relevantes dos RCD: 
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 composição – a composição dos reciclados pode ser bastante variada, conforme a 

região onde estes são retirados, o seu modo de extração e o período de análise. É 

portanto difícil de se fixar percentagens dos diversos constituintes dos reciclados, pois 

pode até mesmo acontecer que se retirem amostras de um mesmo local e estes não 

apresentarem valores de constituintes iguais, dificultando assim mesmo a fixação de 

limites e intervalos de percentagens dos diferentes tipos de resíduos (LIMA, 1999). 

 

 granulometria – esta é uma das propriedades mais importantes dos RCD aquando da 

incorporação destes nas argamassas, influenciando a sua compacidade, 

trabalhabilidade, resistência, quantidade de ligante, absorção de água, 

permeabilidade, entre outros. Todos os agregados reciclados apresentam diferentes 

granulometrias dependendo do seu modo de obtenção e do tipo de resíduo que se 

estuda (LIMA, 1999). 

Para se analisar de melhor forma a distribuição granulométrica de um reciclado, 

utiliza-se a curva granulometria obtida a partir da peneiração, que nos indica a mínima 

dimensão do agregado, assim como a máxima dimensão do agregado entre outros 

indicadores que facilitam a compreensão das condições desse material para o uso dele 

nas novas argamassas (MEDEIROS, 2010). 

 

 forma e textura – a forma dos RCD chegados em contentores é a mais variada, sendo 

esta definida através da geometria dos seus grãos. Deste modo, o agregado reciclado 

pode apresentar-se anguloso, arredondado, alongado, lamelar, entre outras formas 

que também os caracterizam. Cada forma do agregado confere propriedades 

diferentes às argamassas, pois como é fácil de se perceber, os agregados mais 

arredondados poderão levar a problemas de aderência, que podem ser contornados 

com o uso de menor quantidade de água sem prejuízo da trabalhabilidade do 

composto, uma vez que a forma esférica facilita a trabalhabilidade e os agregados na 

forma lamelar podem criar dificuldades no que toca à trabalhabilidade da mistura. A 

textura dos RCD pode também ser um grande problema pois estes agregados 

reciclados possuem texturas superficiais peculiares, pois ao contrário do material 

natural que apresenta uma textura lisa, o agregado reciclado apresenta uma textura 

áspera, por vezes muito áspera, conferindo assim uma maior aderência da pasta 

(Souza, 2006). 

 

 absorção de água – é a característica que mais diferença apresenta em relação à 

matéria-prima utilizada na produção de argamassas. Esta absorção excessiva de água é 

causada pelo excesso de porosidade proveniente das argamassas, componentes de 

alvenaria, entre outros composto que aparecem nos materiais reciclados (LIMA, 1999). 
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É então sabido que a absorção do reciclado é tanto maior quanto maior for a 

porosidade dos componentes do resíduo, ou seja, se o agregado for de alvenaria, este 

apresenta maior absorção que o obtido através do betão. 

A quantidade de absorção de água pode ser prevista, pois esta depende de vários 

fatores como o estado inicial do agregado em termos de humidade apresentável, 

assim como o tempo de contacto do material com a água, entre outros (BRAGA, 2010).  

 

 massa volúmica – esta é uma propriedade dos agregados reciclados que apresenta 

valores significativamente mais baixos que os agregados naturais. O estudo de vários 

autores levou à determinação de tal conclusão, como é o caso de Hansen (1992), que 

estudou esta propriedade e definiu que a massa volúmica dos agregados reciclados é 

em média 10% mais baixa que os agregados pétreos. Todos estes valores de massa 

volúmica mais baixos devem-se à composição porosa do material reciclado em 

detrimento da matéria-prima (NENO, 2010). 

 

 Classificação dos RCD 2.2.5.3.

 

A classificação dos RCD de forma homogénea é deveras importante, tendo em conta o excessivo 

aumento de produção deste tipo de resíduos. Desta forma, foi definida uma Lista Europeia de Resíduos 

(LER) a nível europeu, para que estes sejam tratados e identificados de uma forma mais objetiva. A Lista 

Europeia de Resíduos divide-se em 20 classes distintas sendo a 17º classe aquela que nos interessa para 

este trabalho, uma vez que é nesta classe que se encontram os RCD, como é demonstrado na tabela 2.2. 

 

 

 

Código Ler Designação 
17 01 00 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 02 00 Madeira, vidro, plástico 

17 03 00 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

17 04 00 Metais (incluindo ligas) 

17 05 00 
Solo (incluindo solos escavados de locais contaminados), 
rochas e lamas de dragagem 

17 06 00 
Materiais de isolamento e materiais de construção, 
contendo amianto 

17 07 00 Mistura de resíduos de construção e demolição 

17 08 00 Materiais à base de gesso 

17 09 00 Outros resíduos de construção e demolição 

  

 

Os RCD são normalmente classificados como sendo não perigosos. No entanto existiram sempre 

alguns RCD considerados perigosos, ou seja, contêm componentes considerados perigosos, como é o 

caso do amianto e do chumbo. 

Tabela 2.2 – Códigos LER dos RCD (Adaptado de [Decreto-Lei nº 209/2004]) 

 

 



Desempenho das argamassas de betonilha com incorporação de RCD 

39 
 

Os RCD apresentados na tabela 2.2 da classe 17 não são os únicos existentes, uma vez que 

podem existir outros RCD que entram noutras classes da LER, como é o caso dos seguintes resíduos e 

das seguintes classes apresentadas na tabela 2.3.   

 

 

Classe Resíduos 

Classe 8 
resíduos de fabrico de formulação, distribuição e 
utilização de revestimentos (vernizes, tintas), colas; 

Classe 13 
óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos 
(excepto óleos alimentares e classes 5, 12, 19) 

Classe 14 
resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases 
propulsores orgânicos (excepto 07 e 08) 

Classe 15 
resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, 
materiais filtrantes e vestuário de protecção não 
anteriormente especificados 

Classe16 
resíduos não especificados noutras classes desta lista 
(ex: pilhas, equipamento eléctrico e electrónico; etc..) 

 

 

Esta classificação é analisada e reforçada pela Agência Portuguesa do Ambiente no seu parecer 

referência 579/08/DFEMR-DEGMR. Segundo este parecer, é definido que o RCD é o resíduo proveniente 

de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada 

de edificações. Torna-se ainda percetível neste parecer que é considerado um RCD qualquer resíduo 

proveniente do tipo de obras anteriormente relatado, incluindo os fluxos específicos de resíduos nele 

contidos. Mas também aí se descreve que os resíduos urbanos, a mistura de resíduos provenientes da 

obra com outros resíduos de origem distinta, não entram no universo dos RCD. 

 
 Localização 2.2.5.4.

 

As empresas de recolha, tratamento, valorização e posterior venda de resíduos de Construção e 

Demolição são variadas por todo o país, mas mesmo assim não tantas como o desejável para Portugal. 

O mercado de RCD é contemplado no Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, onde são 

apresentados métodos que consigam combater a procura e a oferta de resíduos de forma organizada 

onde até então não existia. Em concordância com este Decreto-Lei, todo o mercado tem de obedecer às 

normas destinadas à proteção do ambiente e da saúde pública. Após o aparecimento deste Decreto-Lei, 

foi lançado um despacho nº 24 672/2006, de 30 de Novembro onde é criado um grupo de trabalho do 

Mercado Organizado dos Resíduos (GTMOR), que apresenta como funções a conceção de modelos 

corretos e precisos, assim como regras aplicáveis para que a indústria se possa desenvolver (APA, 2009). 

Mais recentemente saiu o Decreto-Lei nº 210/2009, de 3 de Setembro, que além de todas as 

particularidades apresentadas nos antigos Decretos-Lei, vem ainda suprimir as necessidades de 

regulação no âmbito do acompanhamento dos resíduos por parte da administração, das atividades das 

Tabela 2.3 – Classes da Lista Europeia de Resíduos com RCD 
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entidades gestoras de mercados organizados de resíduos, assim como da articulação entre as 

plataformas eletrónicas dos mercados organizados e a plataforma SIRAPA (CHAVES, 2009). 

Tendo em conta o mercado de resíduos acima resumidamente apresentado, as empresas 

especializadas nesta área são parte importante neste desenvolvimento mais sustentável como é o caso 

da SGR Ambiente S.A., REVALOR Lda., Ecomais S.A. e Ambilei S.A.. Todas estas empresas são apenas 

alguns dos exemplos das empresas espalhadas por todo o país. 

Como termo de comparação, pode-se referir a Ambilei, Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos S.A. constituída em 2006, que deu início à sua atividade em Junho de 2009, sedeada em Leiria. 

Surgiu com o propósito de ajudar a construção civil a encontrar soluções para o problema dos resíduos, 

contando assim com uma unidade de receção, triagem e valorização de resíduos. Esta empresa tem 

como principal missão assegurar a correta gestão de resíduos, de forma a garantir a sustentabilidade 

ambiental da atividade da construção civil numa lógica de ciclo de vida, reduzindo assim a quantidade 

deste tipo de resíduos depositados em aterro. 

Outra empresa dirigida à recolha, tratamento e valorização de resíduos de construção e 

demolição é a SGR Ambiente, estando esta sediada no Seixal e sendo atualmente a líder de mercado 

neste ramo de negócio. É uma empresa que se insere num grupo empresarial, que atuando em 

conjunto, contribui para uma sociedade mais racional e sustentável. A empresa SGR Ambiente assenta 

essencialmente na estratégia nacional imposta pela publicação do decreto-lei nº 46/2008, de 12 de 

Março, uma vez que esta é uma empresa com credenciais para se conseguir atingir todos os objetivos 

impostos a nível nacional. 

Para se perceber a dimensão a nível nacional das empresas já existentes no ramo das reciclagens 

de resíduos, é de seguida apresentada a tabela 2.4 de empresas, sua localização, volume de negócios, 

tendo em conta a sua avaliação empresarial e o seu sector, e tendo em atenção a localização da 

SecilMartingança S.A., que se situa no concelho de Leiria. 
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 Custos 2.2.5.5.

 

Segundo o decreto-lei em vigor nº 73/2011, de 17 Junho, são implementados valores de taxas de 

gestão de resíduos que acarretam custos às entidades gestoras de sistemas de gestão de fluxos 

específicos de resíduos, individuais e coletivos. Tendo em conta o Artigo 58.º, estas taxas de gestão de 

resíduos possuem periodicidade anual e incidem sobre a quantidade de resíduos geridos pelas 

entidades, sendo estas de seguintes valores: 

 2 €/Ton de resíduos urbanos e equiparados e resíduos inertes de resíduos de 

construção e demolição depositados em aterro; 

 5 €/Ton de resíduos de construção e demolição inertes depositados em aterro. 

Os custos na obtenção de RCD para posterior utilização como agregados reciclados é de zero 

euros, de acordo com várias empresas questionadas, como foi o caso da empresa SGR ambiente e da 

empresa TRIANOVO Reciclagem, sendo a primeira uma das maiores empresas de produção deste 

produto final em Portugal, o mais apropriado para este trabalho de investigação e suposta reutilização 

numa via mais industrial. 

Para a deposição deste material nas empresas gestoras de sistemas de gestão de fluxos 

específicos de resíduos, existem vários meios de recolha de RCD como é o caso de BIG-BAG’S com 1m
3
 

Empresa Localização 
Volume de negócios 

(PME) 
Sector 

Ambilei S.A. 
Leira 

Castelo Branco 
- 

Construção civil – Gestão 
de RCD 

Ecomais S.A. Leiria 
PME Líder 

PME Excelência 
Ambiente 

Revalor Alcobaça PME Líder Comércio e serviços 

Irmãos Almeida Cabral 
Ambiente S.A. 

Viseu - 
Recolha, triagem e 
valorização de RCD 

Grupo Aníbal Cristina 
Leiria 

Madrid (Espanha) 
PME Líder 

Prevenção e valorização 
dos resíduos 

Pédecão ambiente Torres Novas - Gestão dos RCD 

SGR ambiente Seixal PME Excelência 
Recolha, Transporte, 

Triagem e tratamento de 
RCD 

Pragosa Ambiente S.A. Porto de Mós PME Excelência 
Recolha e tratamento de 

RCD 

Retria Valongo - 
Gestão e tratamento de 

RCD 

Trianovo recilcagem 
Caldas da Rainha 

Torres Vedras 
- Gestão de RCD 

EcoMania, Lda. 
S. Domingos de Rana 

- Cascais 
PME Lider Gestão de RCD 

Renascimento 
Loures 

Santa Maria da Feira 
Faro 

PME Excelência 
Triagem, processamento 

e reciclagem de RCD 

Vimajas, Lda. Pêro Pinheiro - Reciclagem de RCD 

Tabela 2.4 – Empresas de gestão de resíduos 
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de capacidade e de contentores com 6m
3
 de capacidade. De seguida, são apresentados nas tabelas 2.5 e 

2.6 os preços de todos os alugueres deste tipo de serviços praticados pela empresa TRIANOVO 

Reciclagem, sendo este apenas um exemplo concreto. 

 

Tabela 2.5 – Tabela de preços da empresa TRIANOVO de material de recolha em obra 

Meios Tipologias Capacidade (m3) Preço s/ IVA 
Big-Bag RCD sujo 1 40,00 € 

Contentor RCD 6 
40,00 €/Unidade/semana 

(Gestão de Resíduos - conforme Tabela de 
preços para receção de RCD) 

 

 

Tabela 2.6 – Tabela de preços para receção de RCD da empresa TRIANOVO 

Tipologia Densidade (ton/m3) Preço unitário (€/ton) 
RCD sujos 0,17 160,00 

RCD sujos 0,20 130,00 

RCD sujos 0,25 100,00 

RCD sujos 0,30 80,00 

RCD sujos 0,35 68,00 

RCD sujos 0,40 59,00 

RCD sujos 0,45 52,00 

RCD sujos 0,50 46,00 

RCD sujos 0,55 41,00 

RCD sujos 0,60 37,00 

RCD sujos 0,65 34,00 

RCD sujos 0,70 31,00 

RCD sujos 0,95 22,00 

RCD sujos 1,10 15,00 

RCD sujos 1,25 7,50 

RCD limpos 1,25 5,50 

Terras Limpas - 2,00 

 

Tendo em conta os preços utilizados pela líder de mercado SGR Ambiente, estes não são muito 

diferentes, pois a recolha de todo o material em contentores de capacidade de 6 m
3
 é de 130 € pelo 

aluguer de 6 dias, com a entrega e recolha do contentor em obra já incluídos. Já a obtenção dos RCD 

depois de tratados e valorizados, em fábrica a nível industrial é a custo zero, pois este é um material 

sem mercado e por isso sem escoamento possível. Recorde-se que se está a falar de um material de 

granulometria dos 0-12 mm, que é um material com propriedades muito particulares e com pouca 

capacidade de ser reutilizado, devido à presença de uma fração argilosa com grande relevância. 

 

 Argamassas 2.3.

 

Este subcapítulo tem como principal foco as argamassas e suas propriedades mais relevantes. A 

utilização de argamassas data há mais de 8000 anos, quando os antepassados utilizavam uma mistura 

de barro com água para assim poderem construir os seus novos abrigos (PEDRO, 2011). O 
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desenvolvimento desta técnica foi sofrendo grande evolução, essencialmente ao nível do tipo do ligante 

utilizado. Atualmente, apresenta-se como um material de construção constituído por uma mistura de 

um ou mais ligantes, por agregados, aditivos, produtos que conferem propriedades especiais a estas 

argamassas, sendo esta adição apenas facultativa, conforme as exigências pretendidas, e água, 

adicionada em obra, no caso das argamassas industriais secas e/ou estabilizadas, onde a água é também 

adicionada em fábrica. 

As argamassas são muito utilizadas na construção civil com finalidades diversas: ligante para 

assentamento de alvenarias, revestimento de pavimentos de alvenaria, enchimento, acabamento e 

ainda de reparação de peças de betão. Estas argamassas devem contudo apresentar inúmeras 

propriedades importantes ao seu desempenho e funcionalidade como é o caso de uma boa 

trabalhabilidade no estado fresco e uma resistência adequada à sua aplicação no estado endurecido 

(CARVALHO, 2006). 

 

 Constituintes das argamassas 2.3.1.

 

  Ligantes 2.3.1.1.

 

Os ligantes são um dos constituintes mais importantes de uma argamassa. Sem eles, a presa de 

todos os materiais constituintes de uma argamassa não seria possível, pois são os ligantes que 

proporcionam à mistura a capacidade de aglutinação. Estes apresentam-se como materiais finamente 

moídos que, devido a reações de químicas, formam uma pasta unindo todos os grãos dos agregados da 

argamassa, endurecendo e ganhando presa. A vasta categoria de ligantes até então conhecidos só foi 

conseguida devido à constante investigação à volta deste tema, existindo atualmente vários tipos de 

ligantes, criados conforme a necessidade de resistência e modo de aplicação pretendido. 

Desta forma, COUTINHO (1988), sugere uma divisão dos ligantes em três categorias, abaixo 

apresentadas:  

 

a) Hidráulicos, sendo estes constituídos por um pó muito fino que, quando em contacto com a 

água origina uma reação química provocando a presa e o endurecimento, originando assim uma pasta 

forte e coesa. Estes ligantes hidráulicos podem endurecer não só ao ar como também debaixo de água, 

devido às suas características hidráulicas; 

 

b) Aéreos, que ao contrário dos hidráulicos, não formam presa em contacto com a água, pois 

necessitam do dióxido de carbono da atmosfera para se transformarem em carbonatos. 

 

c) Orgânicos, que são por exemplo os hidrocarbonatos e as resinas sintéticas. 
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Tendo em conta as três categorias atrás apresentadas, são de seguida analisados em melhor 

detalhe os ligantes utilizados atualmente.  

 

 Cimento 2.3.1.1.1

 

O cimento é um dos ligantes mais utilizados nas argamassas em obra. Trata-se de um ligante 

hidráulico caracterizado por desenvolver resistências elevadas a curtas idades. O mais utilizado é o 

chamado cimento Portland, que tem como principais compostos o clínquer e algumas adições, sendo o 

clínquer o grande responsável pelo composto e por todas as reações que proporcionam ao cimento a 

capacidade de se desenvolver quimicamente originando a pasta tão pretendida em obra. O clínquer é 

também muito importante na resistência pretendida para o cimento, estando muito diretamente ligado 

aos Silicatos tricálcicos e os Silicatos Dicálcicos, presentes na composição do clínquer. Todas estas 

reações químicas são causadas pela presença das suas matérias-primas, que são o calcário e a argila, e 

pela presença de água (BRAGA, 2010). 

O cimento Portland apresenta propriedades físicas e químicas relevantes, apresentando 

fisicamente vários aspetos principais, como uma excelente trabalhabilidade e moldabilidade no estado 

fresco e no estado endurecido a sua alta durabilidade e resistência a cargas impostas, assim como ao 

fogo. Do ponto de vista químico, o cimento é analisado somente relativamente ao seu endurecimento 

por hidratação através de várias reações químicas patentes. É por isso o material mais utilizado pelo 

homem e isso deve-se às suas propriedades tão singulares, podendo ser definido como um pó fino, com 

propriedades aglomerantes que endurece em contacto com a água (SILVA, 1991). 

Os cimentos comuns (CEM) encontram-se normalizados pela norma EN 197-1 e os cimentos 

brancos segundo a norma NP 4326. 

 

 Cal hidráulica 2.3.1.1.2

 

Um dos ligantes artificiais mais antigos teve origem com a cozedura de uma pedra calcária, pois 

a sua abundância na natureza permitiu-lhe uma evolução mais rápida do que a outro tipo de ligante. A 

cal hidráulica apresenta a sua origem nos calcários margosos, que são uma mistura de calcário com 

argilas, sendo estas superiores a 50% de todo o composto. No entanto, para se obter uma cal hidráulica 

é apenas necessário calcário que contenha entre 8 e 20% de argila que depois de tratada termicamente 

a cerca de 1000 °C dá origem a este novo produto que endurece tanto ao ar como em água. 

A constituição de uma cal hidratada passa por conter silicatos, aluminatos de cálcio e óxido de 

cálcio. Para se obter a tão desejada cal hidráulica estes constituintes são levados a um forno até cerca 

de 1000 °C onde passa por diversas reações químicas ao longo o seu aquecimento. Após se retirar do 

forno, esta cal deve ser extinta para se eliminar a cal viva que possa ainda estar presente, assim como 

provocar a pulverização de toda a cal hidráulica, sendo este o fenómeno que distingue a cal hidráulica 

do cimento Portland (COUTINHO, 1988). 



Desempenho das argamassas de betonilha com incorporação de RCD 

45 
 

No endurecimento e presa de uma cal hidráulica, são apresentas duas reações distintas: a 

primeira é levada a cabo pela presença dos silicatos e aluminatos de cálcio que se hidratam em contacto 

com a água e ar e a segunda reação dá-se pela presença da cal apagada, que se recarbonata na presença 

de ar e não de água, pois precisa do dióxido de carbono para o efeito. A massa volúmica de uma cal 

hidráulica é mais baixa que a do cimento e a sua cor é igual à cor parda do cimento, o que pode levar a 

grandes falsificações, o que pode acarretar grandes males em obra, pois as suas resistências não são 

iguais e como a da cal hidráulica é menor, isto pode levar a consequências desastrosas (COUTINHO, 

2002). 

 

 Gesso 2.3.1.1.3

 

O gesso é um ligante muito antigo tal como a cal hidráulica. A sua utilização foi vista em 

escavações que remontam ao ano de oito mil antes da era comum, como potencial de reboco e onde se 

aplicavam os frescos decorativos. 

A produção de gesso é conseguida devido à abundancia da sua matéria-prima, sulfatos, na 

natureza. A constituição do gesso passa por conter gipsita, sendo este minério um sulfato de cálcio 

hidratado, que depois de aquecido se reduz ao pó fino que tão bem caracteriza o gesso. Após se obter o 

pó, este está pronto a ser utilizado como ligante e sendo o seu constituinte um composto hidráulico, é 

com água que este vai ganhar a capacidade de aglomeração, formando-se de antemão uma massa 

plástica que sofre uma posterior expansão e endurece em cerca de dez minutos aproximadamente. 

A sua aplicação na construção é variada como por exemplo na confeção de moldes, em 

acabamentos de rebocos e tetos de construções assim como na produção de divisórias interiores de 

edifícios. Devido ao seu comportamento térmico é também utilizado como um isolante ganhando-se 

mais com a sua utilização do que com a aplicação de somente cimento. O gesso é normalmente de cor 

branca, mas a incorporação de impurezas na sua matéria-prima pode conferir-lhe um tom mais 

acinzentado. 

O gesso é o ligante menos agressivo ao meio ambiente, pois a sua obtenção ocorre de um 

processo de calcinação a baixas temperaturas e por isso mesmo a utilização de energia é muito reduzida 

e os gazes libertados na reação química patente para a atmosfera são praticamente nulos, uma vez que 

o grande composto libertado para o ambiente é o vapor de água e este é amigo do ambiente. 

 

 Cal aérea 2.3.1.1.4

 

Tal como a cal hidráulica, a cal aérea apresenta a sua origem também nos calcários margosos. 

Tendo em conta este princípio, a obtenção de cal aérea é exatamente do mesmo modo, mas esta cal 

aérea divide-se em duas cales distintas, sendo uma gorda e outra magra, conforme a percentagem de 

incorporação de argilas na mistura, ou seja, conforme a percentagem de impurezas patentes na cal. A 

cal aérea gorda deriva de calcários puros, com grandes percentagens de carbonatos, é de cor branca e 



Desempenho das argamassas de betonilha com incorporação de RCD 

46 
 

apresenta-se facilmente trabalhável e bastante macia. Por sua vez, a cal aérea magra deriva de calcários 

com impurezas na ordem de 5% e tem uma menor facilidade de trabalhar e é menos macia (COUTINHO, 

1988). 

Uma cal aérea é um ligante, constituída essencialmente por óxidos de cálcio ou hidróxidos de 

cálcio, que em contacto com o ar endurece lentamente devido ao dióxido de carbono existente na 

atmosfera e forma a tão desejada presa dos agregados. Esta é uma cal que não endurece em contacto 

com a água, pois tal como o nome indica as suas propriedades são aéreas e não hidráulicas como o que 

acontece na cal hidráulica. O endurecimento da cal aérea é faseado, sendo que numa primeira fase 

ocorre a evaporação de toda a humidade existente em excesso, provocando assim uma presa inicial mas 

não muito rígida e não a final, pois ainda é possível riscá-la com a unha. Numa segunda fase, ocorre a 

recarbonatação, onde se dá uma reação química muito lenta em contacto com o ar, onde o hidróxido se 

converte em carbonato de cálcio por recombinação com o dióxido de carbono existente na nossa 

atmosfera. Toda esta reação pode levar anos a estar concluída, uma vez que a velocidade de reação 

depende da temperatura, da estrutura porosa e da humidade da pasta (COUTINHO, 2002). 

A aplicação desta cal aérea é então restrita, uma vez que o seu contacto com a água é 

praticamente nulo, ou seja, a cal aérea não pode ser utilizada em obras marítimas nem hidráulicas, pois 

em contacto com água salgada ainda se torna mais solúvel do que se for aplicada em contacto com água 

doce. É portanto utilizada no fabrico de blocos sílico-calcários, no fabrico de estuques misturado com 

gesso, pode ser utilizada ainda misturada com pozolanas em ligantes hidráulicos e com cimento ou cal 

hidráulica em argamassas de reboco e ainda sob a forma de leitada na caiação de muros. 

 

 Agregados 2.3.1.2.

 

Os agregados utilizados nas argamassas são definidos, segundo a EN 998, como um material 

granular que não intervém na reação de endurecimento da argamassa. Segundo Baeur (2000), os 

agregados são matérias de diversos tamanhos reticulados, sendo um material incoesivo e que apresenta 

atividade química quase nula. 

A composição mineralógica dos agregados para a produção de uma argamassa pode ser 

variada. Desta feita, os agregados mais usados na produção destas argamassas são as areias naturais 

siliciosas, normalmente de cor muito clara e com grande dureza, retiradas dos rios e jazidas que são 

praticamente constituídas por quartzo, proporcionando assim à argamassa propriedades muito boas a 

nível de resistência mecânica e química. Além deste agregado natural, existem outros agregados 

britados utilizados na produção de argamassas, como por exemplo as areias britadas calcárias, 

graníticas, basálticas e ferruginosas. 

As areias britadas calcárias apresentam propriedades de efervescência com os ácidos muito 

significativos devido ao seu constituinte ser essencialmente a calcite. Esta areia resulta da arenização de 

rocha calcária, é normalmente de cor clara e pode apresentar também grandes frações de dolomite que 

proporcionam à areia um melhor comportamento à efervescência com os ácidos. As areias basálticas 
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são de cor muito escura e resultam da arenização dos basaltos. Tendo em conta as areias ferruginosas, 

estas são resultantes da arenização de rochas com minerais ferruginosos que por vezes se apresentam 

ricos em magnetite, ou óxidos, ou até mesmo hidróxidos de ferro que proporcionam à areia uma cor 

amarelada ou avermelhada.  

É então muito importante conhecer-se bem a granulometria dos agregados, pois estes 

influenciam o comportamento das argamassas do ponto de vista de aderência da pasta, de 

trabalhabilidade e compacidade do material endurecido (PEDRO, 2011). 

 

 Adições e adjuvantes 2.3.1.3.

 

A atividade da construção civil é todos os dias confrontada com inúmeros problemas que 

tendem a ser resolvidos com a ajuda de várias técnicas. As adições são disso exemplo. Estas ajudam a 

melhorar e a conferir propriedades específicas às argamassas que, sem a ajuda destas adições nos seria 

muito mais difícil chegar a elas (EN 13318; EN 998-2). Estas adições podem ser de várias origens e com 

diferentes objetivos. 

A utilização de adjuvantes é outra técnica usada na construção civil para melhorar algumas 

características das argamassas mas de uma forma mais intrínseca, ou seja, os adjuvantes são materiais 

orgânicos ou inorgânicos que atuam na argamassa de forma a alterar a sua composição química para lhe 

conferir outras propriedades mais satisfatórias para a prática da construção civil. Estas adições podem 

apresentar várias características e conferir à argamassa melhoria de propriedades como a aderência, 

introdução de ar, redução de água/cimento, plastificantes, retentores de água, fungicidas e pigmentos 

(SILVA, 2006a). 

A argamassa de eleição neste trabalho é uma argamassa de Pavimento – Betonilha – com uma 

formulação muito simples, que não inclui aditivos. Desta forma, torna-se mais fácil de substituir 

parcialmente os agregados, percebendo o seu comportamento, sem a interferência das adições. 

 

 Água  2.3.1.4.

 

A água para a amassadura é um dos constituintes mais importantes para uma argamassa, 

porque sem ela a pasta não se forma, pois é a água que provoca as reações químicas para o efeito. Esta 

deve ser, de preferência, água potável de forma a não existirem contaminações na amassadura e tem 

como principais funções a hidratação dos ligantes hidráulicos, a imersão dos agregados e a definição da 

trabalhabilidade da argamassa (BRAGA, 2010). 

A principal função da água é portanto, transformar a argamassa num material com 

trabalhabilidade, que no caso dos ligantes hidráulicos é imprescindível para as reações de hidratação 

destes e no caso dos ligantes aéreos facilita a trabalhabilidade. 

É então deveras importante salvaguardar a trabalhabilidade pretendida para a amassadura 

assim como a resistência da mesma e para tal é importante saber-se a quantidade de água a inserir na 
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amassadura, e segundo a EN 10915-2, esta quantidade depende da relação entre a massa volúmica e o 

índice de consistência (índice determinado pela mesa de espalhamento) (PEDRO, 2011). 

 

 Exigências funcionais das argamassas de betonilha 2.3.2.

 

A argamassa de betonilha é um tipo de argamassa que tem vindo a aumentar no seu uso e 

aplicação, sendo, neste caso de estudo um produto pré-doseado, de base cimentícia, pronto a aplicar 

uma vez que é somente necessário introduzir água no momento de aplicação. É constituído por ligantes 

hidráulicos, agregados calcários e siliciosos selecionados (SECIL, 2002). 

Estas argamassas apresentam-se na atividade da construção civil com a principal função de 

enchimento e regularização de pavimentos interiores. A argamassa de betonilha aqui estudada é então 

uma argamassa que serve única e exclusivamente como camada de enchimento de pavimentos não 

sendo portanto necessárias tantas exigências funcionais, quando comparada esta com uma argamassa 

de betonilha de acabamento. Esta é portanto uma argamassa que posteriormente será aplicado um 

qualquer revestimento final como por exemplo a madeira, cortiça, vinílico, cerâmica, entre outros 

revestimentos possíveis. 

A utilização de argamassas de betonilha industriais, apresenta inúmeras vantagens como a 

homogeneidade ao longo da obra, a sua rapidez e facilidade de aplicação, a sua baixa tendência para a 

fissuração e a resistência mecânica adequada. 

As principais exigências funcionais a ter em conta nas argamassas de betonilha são a sua 

trabalhabilidade, facilitando a obtenção de uma superfície plana e compacta, deve ainda apresentar 

uma cura e dimensionamento estável, deve apresentar-se seco e com uma boa resistência mecânica. 

Desta feita, são de seguida apresentadas algumas exigências funcionais das argamassas de betonilha em 

geral mais relevantes. 

 

 Forma 2.3.2.1.

 

A forma como a argamassa de betonilha é apresentada é fundamental para uma boa aderência 

do novo material que se possa colocar. O estado plano da amassadura é essencial e este é assegurado 

através do uso de uma régua de pelo menos 2 metros de comprimento apoiando-a sobre a argamassa 

de betonilha em todas as direções. O estado final sem rugosidades ou não da argamassa é levado a cabo 

tendo em vista o material que se queira aplicar por cima deste, visto que se o material não necessitar de 

um acabamento “perfeitamente liso” este pode ser trabalhado para apresentar rugosidades 

favorecendo assim uma melhor secagem e uma melhor aderência. Além destas exigências de forma, a 

argamassa de betonilha também deve apresentar-se bem limpa de pó, de sujidade e detritos, pois todos 

estes inconvenientes podem causar problemas de aderência do pavimento à betonilha (COUTO, 2007). 
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 Trabalhabilidade 2.3.2.2.

 

A trabalhabilidade é uma propriedade muito importante no estado fresco de uma argamassa, 

pois esta exigência funcional está relacionada com a facilidade de aplicação, aderência, manuseamento, 

compacidade da argamassa de betonilha e sucesso do trabalho a realizar. Esta propriedade das 

argamassas é a que permite à argamassa resistir às deformações que lhe são impostas e conservar esta 

tendência ao longo do tempo. A plasticidade é outra das propriedades importantes e que está 

diretamente relacionada com a trabalhabilidade e que reflete a capacidade que a argamassa tem em 

manter a deformação depois do esforço aplicado (CINCOTTO et al., 1995). 

Existem vários fatores que ajudam a melhorar a trabalhabilidade de uma argamassa mas que 

por sua vez se pode tornar difícil de conjugar com outras características das argamassas, como é o caso 

do aumento do teor de finos, ligante ou água na amassadura (VEIGA, 1998). 

Esta análise é muito dependente do equipamento de mistura e do aplicador. 

 

 Compacidade 2.3.2.3.

 

A compacidade de uma argamassa de betonilha é sem dúvida uma das propriedades mais 

relevantes a ter em conta, pois esta deve ser compacta e homogénea em toda a sua espessura e 

superfície. Quando a compactação é deficiente, podem ocorrer problemas ao nível de rutura e 

destacamento do pavimento, pois as características mecânicas foram alteradas para pior, não 

salvaguardando o bom estado do pavimento (COUTO et al., 2007). 

É então considerada uma propriedade muito importante, pois é a compacidade que nos indica 

se a argamassa está apta para uma boa aplicação do acabamento. 

Neste tipo de argamassa estudada, os ensaios para a compacidade não são relevantes, nem se 

conseguem fazer, uma fez que a argamassa de betonilha de enchimento é uma argamassa muito seca e 

o cálculo do seu espalhamento e abaixamento torna-se impossível. 

 

 Teor em água 2.3.2.4.

 

A argamassa de betonilha deve apresentar-se seca para ser possível a aplicação de pavimentos 

sensíveis à humidade assim como a aplicação de todo o tipo de material que necessite de uma 

espessura constante da argamassa. 

No que diz respeito a argamassas de betonilha tradicionais, são considerados valores de 

humidade aceitáveis por volta de 2,5%; já quando se pretende aplicar pavimentos em madeira, os 

valores do teor em água situam-se na ordem de 50% a 65%. Para o caso de aplicação de pavimentos em 

PVC, borracha ou linóleo, a percentagem de teor em água é de 2,5% a 3% de humidade. Tendo em conta 

as argamassas de betonilha em anidrite, estas devem ter um valor de humidade residual inferior a 0,5%, 

independentemente do tipo de revestimento (COUTO et al., 2007). 
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  Cura 2.3.2.5.

 

A cura de uma argamassa de betonilha em cimento é muito importante, pois todos os 

acabamentos que serão colocados sobre a argamassa devem ser colocados quando este estiver já bem 

curado e com a retração higrométrica praticamente acabada. Este procedimento é bastante importante 

para que a aplicação seja o mais correta possível e sem rotura do material e destacamento do mesmo, 

pois a falta de uma correta cura pode provocar fissuras. 

O tempo de cura capaz de prevenir tais incidentes numa argamassa de betonilha tradicional é 

mais ou menos de 7 a 10 dias por cada centímetro de espessura da argamassa. Feitas as contas, para 

uma espessura de 5 centímetros, a cura será de 35 a 50 dias, sendo este um tempo bastante longo para 

se estar à espera em obra. Para prevenir este tempo de espera, são utilizados atualmente argamassas 

pré misturadas que apresentam uma presa e uma secagem muito mais rápida (COUTO et al., 2007). 

 

 Massa volúmica 2.3.2.6.

 

A massa volúmica de uma argamassa é calculada tendo em conta todos os seus constituintes, 

sendo eles o ligante, normalmente cimento, agregados e água. Para se proceder ao cálculo 

propriamente dito, basta verificar-se a relação entre a massa de todos os constituintes e o volume dos 

mesmos, retirando o volume de todo o ar que esteja incorporado na mistura. Já a baridade é uma 

propriedade muito semelhante à massa volúmica mas com uma pequena diferença, pois na relação 

massa-volume, o volume ocupado pelo ar já é contabilizado. Todas estas determinações são calculadas 

a uma dada temperatura. 

Em obra, os pedreiros usam a massa volúmica para a produção de argamassas, convertendo 

assim o traço em massa para o traço em volume. 

 

 Resistência mecânica 2.3.2.7.

 

A resistência mecânica deve ser adequada à finalidade de uso da argamassa e, como tal, o seu 

gama de valores apresentável e aceitável é muito variado. Conforme o tipo de pavimento a aplicar, ou 

não, sobre a argamassa de betonilha assim também se apresentam diversas gamas de valores para a 

resistência mecânica mais correta. Podem ser escolhidos vários valores base para a resistência mecânica 

das argamassas de betonilha, sendo elas aplicadas em ambiente interior ou exterior, quer seja 

doméstico ou quer seja industrial. Desta feita, é aplicado de uma forma geral um valor de resistência 

mecânica de 20 N/mm
2
 para ambientes domésticos e de 30 N/mm

2
 para ambientes industriais (COUTO 

et al., 2007). 

Estes valores de resistência mecânica sofrem algumas alterações quando se trata de uma 

argamassa de betonilha de enchimento onde os valores passam a ser mais baixos do que os exigidos 

para as argamassas de betonilha de acabamento, como é o caso do relatado anteriormente. As 



Desempenho das argamassas de betonilha com incorporação de RCD 

51 
 

propriedades de resistência mecânica das argamassas de betonilha de enchimento produzidas pela 

SecilMartingança são da ordem de 12 MPa em relação à compressão e de 3 MPa em relação à flexão, 

sendo estes valores significativamente mais baixos do que os utilizados nas argamassas de 

revestimento. 

 

 Durabilidade 2.3.2.8.

 

A durabilidade de uma argamassa de betonilha é uma propriedade muito importante, pois é ela 

que define qual o comportamento da argamassa ao longo do tempo, conferindo assim a sua capacidade 

de resistir ao ataque de meios e agentes agressivos, não alterando o seu comportamento ao longo da 

sua vida de utilização. 

São vários os fatores que favorecem ou desfavorecem a degradação ao longo do tempo de uma 

argamassa, ou seja, que influenciam diretamente na durabilidade de uma argamassa de betonilha. 

Apresentam-se em seguida aqueles que mais importância possam vir a ter neste aspeto, como por 

exemplo o aparecimento de fissuras na argamassa, espessura excessiva, intrusão de microrganismos 

capazes de afetar toda a estrutura e durabilidade da argamassa, a qualidade das argamassas utilizadas e 

ainda a falta de manutenção destas mesmas argamassas no fim de aplicadas. Estes são fatores de 

produção e aplicação das argamassas, mas não são só estes que podem degradar as argamassas. 

Existem ainda outros fatores que podem ser, e muito, prejudiciais à durabilidade de uma argamassa, 

sendo fatores de carisma exterior como o clima, a localização e a topografia da obra, pois a localização 

de uma obra em zona costeira apresenta muitos maiores problemas de durabilidade que uma obra 

situada no interior, devido aos ataques químicos causados pela maresia (SANTOS, 2008). 

É então preciso salvaguardar todos os problemas que possam aparecer quando se usa uma 

argamassa não só em obra mas também em projeto para se garantir a maior durabilidade de todos os 

materiais utilizados, prolongando assim o ciclo de vida destes materiais. 

 

 Resistência à fendilhação 2.3.2.9.

 

Após a aplicação da argamassa de betonilha, esta não deve apresentar qualquer tipo de fissura 

para que seja de fácil aplicação o pavimento que posteriormente será aplicado. As fissuras podem ter 

várias causas, como o excesso de água, a presença de agregados de granulometria muito finos, assim 

como a utilização de cimento em grandes quantidades. Para que todas as fissuras sejam salvaguardadas, 

é necessário prever todas estas problemáticas e, se algo acontecer e as fissuras aparecerem, é deveras 

importante selar monoliticamente todas essas fissuras através da aplicação de resina epoxídica. É ainda 

possível aplicar-se sobre a argamassa de betonilha, uma membrana anti fissuras, caso estas existam na 

superfície da argamassa (COUTO et al., 2007). 
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 Módulo de elasticidade 2.3.2.10.

 

O módulo de elasticidade de uma argamassa está relacionado com o comportamento elástico 

desta, dando grandes informações a respeito da sua deformabilidade e rigidez. Esta é também uma 

propriedade mecânica de grande importância, pois ajuda a perceber várias patologias, como o problema 

de fissuração. 

Através do módulo de elasticidade, é também medida a qualidade e a durabilidade de uma 

argamassa que está diretamente ligada à capacidade de absorver deformações (SILVA, 2006b). 

Tendo em conta tudo isto, uma argamassa de betonilha deve apresentar facilidade de se 

deformar quando sujeita a uma dada tensão, pois esta argamassa de betonilha deve ter capacidade de 

absorver todas as deformações sem apresentar fissuras e mesmo sem romper, para que assim a 

betonilha se apresente em boas condições de utilização e desempenho. 

A tendência para a fissuração por retração apresenta valores muito grandes quando a retração 

é elevada e quando a relação módulo de elasticidade vs. resistência à tração é mais elevada (SOUZA et 

al, 2000). 

 

 Regulamentação e normalização 2.3.3.

 

Todos os tipos de argamassa existentes têm de apresentar determinadas características de 

acordo com as normas nacionais e europeias impostas. Como tal, a argamassa de betonilha não é 

exceção. Estas regulamentações e normalizações possibilitam aos fabricantes um maior controlo dos 

seus produtos e uma melhor comercialização a nível europeu, ficando mais fácil a entrada do produto 

na União Europeia. 

A marcação CE é então uma das normas mais conhecidas de todos, onde basicamente é 

garantida a conformidade dos produtos dentro de um grupo de requisitos essenciais, entre eles a 

resistência mecânica e estabilidade do material em causa, a segurança no caso de incêndio, saúde, 

segurança e ambiente, segurança para o utilizador, proteção contra o ruído e a economia de energia e 

isolamento térmico. 

A norma em vigor nas argamassas de betonilha é a EN 13813 e este documento impõe a 

verificação e avaliação de determinadas propriedades e ensaios em função do tipo de betonilha, como é 

exemplo a tabela 2.7 que é abaixo referenciada para uma argamassa de betonilha de cimento (COSTA, 

2005). 
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Betonilha de 

cimento 
O O F F - F F F F F(*) F 

Legenda: O – Ensaio Obrigatório; F – Ensaio Facultativo; (*) – apenas para argamassas de betonilha à vista 

 

Além das verificações e avaliações atrás transcritas, a marcação CE impõe também aos 

fabricantes que assumam a responsabilidade pela conformidade do produto que colocam no mercado 

com as características que declararam à norma europeia e também que o produto tenha sido submetido 

a procedimentos de avaliação e de controlo de qualidade adequados, de acordo com o estabelecido na 

norma do produto e na norma europeia. 

A marcação CE é pois uma mais-valia para os produtores e consumidores destes produtos, uma 

vez que os produtores/fabricantes que estejam em conformidade com a marcação CE estão em plena 

conformidade com a lei, apresentam qualidade de produção e os seus produtos ganham uma maior 

valorização comercial. Para os consumidores além de todas as vantagens mencionadas atrás no 

produto, ainda lhes é garantida a qualidade mínima e regularidade dos produtos e informação clara 

acerca dos mesmos (COSTA, 2008). 

  

Tabela 2.7 – Ensaios a efetuar segundo a norma em vigor 
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3. Campanha experimental 

 

 Introdução 3.1.

 

A campanha experimental que se seguiu tem como objetivo principal avaliar o desempenho das 

argamassas de betonilha, com substituição parcial dos agregados por RCD. Para esta avaliação foram 

escolhidos dois vetores distintos para se começar a estudar tal desempenho, sendo o primeiro vetor a 

incorporação de RCD tal como vinham da fábrica de recolha e valorização após redução granulométrica 

menos do que 4 mm e um segundo vetor com incorporação de RCD, retirando do primeiro vetor ainda 

todos os finos menores do que 0,125 mm. Tanto no primeiro vetor como no segundo vetor, efetuou-se 

uma incorporação doseada em diversas taxas de substituição dos agregados naturais utilizados 

correntemente neste tipo de argamassas por RCD em 10%, 15% e 30%, apresentando-se para o estudo 

como as percentagens mais relevantes para se chegar a uma melhor conclusão do trabalho realizado. 

Para que os ensaios pudessem ser realizados conforme a norma em vigor, foram caracterizados 

os diferentes provetes. 

Os ensaios realizados foram efetuados a 7 e 28 dias de cura como a norma da argamassa de 

betonilha assim o exige. Nestes dias de cura, foram realizados dois ensaios de resistência à compressão 

e à flexão a 7 e 28 dias, sendo estes ensaios obrigatórios; foram ainda efetuados ensaios para 

determinação da massa volúmica e do módulo de elasticidade, mas estes só a 28 dias de cura. 

A fase experimental subdividiu-se em três grandes fases: 

 numa primeira fase, estudou-se a capacidade de utilização dos RCD nas argamassas de 

betonilha, e efetuou-se uma britagem e tratamento de todo o material para posterior 

utilização. 

 depois desta primeira fase, passou-se à elaboração de todas as misturas para a 

produção da argamassa de betonilha já com a incorporação dos RCD em diferentes 

percentagens, conforme foi estipulado de 10%, 15% e 30%. De seguida, ainda nesta 

grande fase, efetuou-se as amassaduras e a preparação de todos os provetes para os 

ensaios experimentais colocando-se estes provetes em condições de cura perfeita. 

 por último e não menos importante, na terceira fase foram realizados todos os ensaios 

abordados e que são ainda relatados mais à frente. Foi ainda aplicada uma 

amassadura da nova argamassa de betonilha no exterior para se ter uma perspectiva 

de como seria a aplicação desta nova argamassa na prática. 

Toda a fase experimental foi efetuada no laboratório da SecilMartingança, desde a britagem 

dos RCD provenientes da SGR Ambiente até aos ensaios experimentais e aplicação no exterior. 
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 Planeamento da parte experimental 3.2.

 

 Primeira fase experimental 3.2.1.

 

Na primeira fase experimental, foi feita uma cuidada gestão de todo o material recolhido na 

empresa SGR Ambiente, para que este pudesse ser usado nos ensaios laboratoriais. Como tal, efetuou-

se uma primeira britagem de todo o material para que este pudesse apresentar uma granulometria mais 

uniforme e para que a dimensão dos seus grãos diminuísse até 4 mm. Efetuou-se ainda aqui uma análise 

granulométrica e percebeu-se que se teria de efetuar uma peneiração para se trabalhar com o material 

e assim retirar toda a percentagem de grossos acima dos 4 mm. 

 

 Segunda fase experimental 3.2.2.

 

Numa segunda fase experimental, avançou-se para a preparação de todos os provetes depois 

de se ter efetuado todas as misturas com a incorporação dos RCD britados na primeira fase. Depois de 

todas as misturas amassadas e todos os provetes concluídos, estes foram dirigidos para uma câmara 

onde pudessem curar em condições ideais. 

 

 Terceira fase experimental 3.2.3.

 

Tendo em conta a terceira e última fase experimental, nela foram efectuados todos os ensaios 

laboratoriais, procedendo-se à aplicação da argamassa nova e da argamassa já produzida 

industrialmente, no exterior, necessário para se atingir os objetivos propostos. 

 

 Constituintes das argamassas de betonilha 3.3.

 

Quando se pensa em realizar uma mistura para a produção de uma argamassa de betonilha, os 

principais constituintes a serem incorporados são os agregados, o cimento e a água. Como tal, neste 

trabalho, os métodos utilizados são exatamente os mesmos mas com a incorporação de um material 

novo, os resíduos de construção e demolição, para assim se poder avaliar o seu efeito nas novas 

argamassas misturadas. 

De seguida, é descrito em pormenor cada um desses constituintes, inclusive o novo constituinte 

– RCD – e ainda são mostradas todas as imagens dos materiais. 

 

 Agregados calcários grossos  3.3.1.

 

Os agregados calcários grossos utilizados nesta campanha experimental são agregados com 

granulometrias entre 0,7 e 4 mm, como é ilustrado na figura 3.1. 
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 Agregados calcários finos 3.3.2.

 

Os agregados calcários finos apresentados na figura 3.2, são os utilizados nos ensaios 

experimentais e apresentam granulometrias menores do que 0,7 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Areia siliciosa 3.3.3.

 

A areia utilizada é uma areia siliciosa de granulometria menor do que 1,5 mm tal como é 

possível visualizar através da figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Agregados calcários grossos 

Figura 3.2 – Agregados calcários finos 

Figura 3.3 – Areia siliciosa 
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 Ligante 3.3.4.

 

O ligante utilizado para as misturas é um ligante hidráulico, tipo cimento Portland (figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agregados reciclados 3.3.5.

 

Todos os agregados utilizados na campanha experimental são agregados classificados como 

resíduos de construção e demolição, RCD, e apresentam-se como se ilustra na figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Água 3.3.6.

 

Toda a água utilizada nos ensaios foi proveniente da rede pública, onde a contaminação é a 

mínima possível, e utilizando-se ainda uma dosagem por amostra conforme o especificado mais à frente 

neste trabalho. 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Ligante hidráulico 

Figura 3.5 – Agregado reciclado  
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Figura 3.6 – Chegada dos RCD à fábrica nos 
contentores 

Figura 3.7 – Deposição de todo o material 

Figura 3.9 – Linha de produção; 
Continuação de todo o outro material 

Figura 3.8 – Linha de produção; Saída do 
material mais fino (0-12 mm e 0-32 mm) 

Figura 3.10 – Fim da linha de produção; Recolha das 
madeiras, plásticos e RCD de maiores dimensões 

 Recolha dos RCD em fábrica 3.4.

 

Após vasta pesquisa no mercado da recolha, tratamento e valorização dos RCD, verifica-se que 

este é um mercado já muito enraízado no país, ou seja, com muitas empresas do ramo, mas poucas com 

um tratamento e triagem adequados. Todo este processo de valorização dos RCD só tem algum sentido 

se o mercado o conseguir absorver, o que atualmente não acontece. A empresa com maior tradição e 

maior empenho no tratamento e valorização dos RCD é a empresa do Seixal, SGR Ambiente, que 

apresenta grandes instalações com uma linha de produção de resíduos muito complexa, a mais 

complexa nesta área em Portugal como é ilustrado de seguida nas figuras 3.6 a 3.10, tornando-a assim 

na maior empresa do país e líder de mercado na recolha, tratamento e valorização dos RCD. 
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É uma empresa que recebe diariamente inúmeros camiões com resíduos de construção e 

demolição na sua linha de produção e tratamento dos RCD. Verificando-se, através da linha de 

produção, o material que seria mais apropriado para o estudo optou-se pelo material mais fino que 

conseguem produzir, tendo este uma granulometria entre 0 e 12 mm, o que ainda o torna um material 

com granulometria muito exagerada para a produção de argamassas de betonilha e precisando ainda de 

uma britagem para ser utilizado na fase experimental, como adiante se escreve. 

Todos os materiais recolhidos na empresa SGR Ambiente, quer seja de granulometria 0-12 mm 

ou mesmo a outra gama acima desta, de 0-32 mm, podem ser recolhidos também industrialmente, pelo 

menos até à data, a custo zero, pois é um material sem escoamento possível no mercado e como tal 

fica-lhes mais barato “doar” todo este material do que a sua posterior deposição em aterro, 

preservando assim também o meio ambiente, prática muito importante na empresa. 

 

 Tratamento dos RCD em laboratório 3.5.

 

 Modo de preparação 3.5.1.

 

Após a recolha dos RCD em fábrica, como relatado, efetuou-se de seguida a receção de todo o 

material na fábrica da SecilMartingança, como é ilustrado na figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, foi analisado todo o material visualmente, constatando-se que este era um 

material muito grosso para a sua incorporação na nova mistura da argamassa de betonilha. Desta feita, 

efetuou-se uma pré-moagem em máquina própria (figura 3.12), passando todo o material pelo britador 

duas a três vezes consecutivas como é ilustrado na figura 3.13, preservando-se mesmo assim uma 

pequena percentagem desse material original, caso acontecesse algum problema com o produto moído 

apresentado na figura 3.14. 

 

 

Figura 3.11 – Receção dos RCD em fábrica 
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Depois do trabalho com o britador e recolha de todo o material já moído, efetuaram-se vários 

ensaios em laboratório para se perceber qual a qualidade do material rececionado em fábrica. Desta 

feita os ensaios efetuados foram: 

 determinação da humidade dos RCD; 

 determinação da percentagem de finos; 

 determinação da curva granulométrica. 

 

Assim sendo, começou-se por determinar a humidade da amostra colocando-se o RCD moído 

num prato devidamente pesado, como é ilustrado na figura 3.18 mesmo antes de ser colocado numa 

mufla a 105 °C (figura 3.15). Passadas 24 horas retirou-se o prato com a amostra, arrefeceu-se esta num 

exsicador (figura 3.16) e pesou-se novamente, utilizando a balança representada na figura 3.17, para 

assim se perceber qual a perda de água e se perceber também qual a percentagem de água que a 

amostra retinha. A tabela 3.1 mostra qual a percentagem de humidade contida na amostra. 

 

 

 Peso antes de seco (g) Peso depois de seco (g) % de água 

Amostra de RCD 
moído 

676,93 661,31 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1 – Percentagem da humidade da amostra 

Figura 3.12 – Britador Figura 3.13 – Moagem do RCD Figura 3.14 – RCD moído 

Figura 3.15 – mufla Figura 3.16 – exsicador 
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Após de se ter calculado a humidade da amostra, e sem mais demora, passou-se à secagem de 

todo o material moído tendo-se colocado no forno todo o material, em diversos tabuleiros, como de 

seguida é mostrado nas figuras 3.19 e 3.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final de todo o processo do cálculo da humidade da amostra e secagem da mesma, passou-

se à determinação da percentagem de finos. 

Para se efetuar este ensaio, colocou-se cerca de 300 ml da amostra moída com 300 ml de água 

numa proveta graduada (figura 3.21), misturou-se bem e deixou-se repousar durante 24 horas, e do 

mesmo modo se procedeu para a amostra não moída (figura 3.22). Após este repouso, verifica-se que 

todos os finos são arrastados para cima devido à presença da água, tornando-se assim fácil uma 

medição da percentagem de finos da amostra, sendo apresentados os resultados para ambas as 

amostras na tabela 3.2. 

 

 

Amostra Total amostra (ml) Total de argila na amostra (ml) % Argila na amostra 

Moída 300 50 16,7% 

Não Moída 320 50 15,6% 

 

 

Figura 3.19 – Forno Figura 3.20 – Forno com os tabuleiros 

Tabela 3.2 – Percentagem de finos na amostra 

Figura 3.18 – Amostra Figura 3.17 – Balança 
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Após os ensaios atrás relatados, para se dar por concluído este primeiro estudo do material 

recolhido na fábrica e do material moído, falta ainda calcular-se a curva granulométrica dos dois 

materiais. 

Esta foi calculada com a ajuda de vários materiais/equipamentos: 

 balança com precisão de 0,1g (figura 2.24); 

 peneiros de malha quadrada com aas seguintes aberturas: 4,000 mm; 2,000 mm; 

1,000 mm; 0,500 mm; 0,125 mm; base de recolha e tampa (figura 2.26); 

 aparelho de peneiração mecânica (figura 2.23); 

 bolas de borracha (figura 2.26); 

 cápsulas de pesagem (figura 2.25); 

 trincha macia (figura 2.27). 

Começou-se pela peneiração, tendo-se pesado 100 g de cada uma das amostras para as 

cápsulas de pesagem, colocou-se a base de recolha sobre o aparelho de peneiração e sobre esta os 

peneiros por ordem crescente de abertura de malha, tendo o cuidado de colocar duas bolas de borracha 

em cada peneiro; de seguida verteu-se cuidadosamente a amostra pesada sobre a malha do peneiro 

superior. Colocou-se a tampa sobre os peneiros e prendeu-se a coluna firmemente com as correias. De 

seguida procedeu-se à peneiração durante 12 minutos com amplitude de 1,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 – Provete com amostra moída Figura 3.22 – Provete com amostra não moída 

Figura 3.23 – Aparelho de peneiração Figura 3.24 – Balança Figura 3.25 – Cápsula de pesagem 
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Depois de peneirado o material, retiraram-se as correias e a tampa, e realizou-se a pesagem de 

cada peneiro com o material retido, não esquecendo de retirar as bolas de borracha, limpando-as com a 

ajuda de uma trincha. Tarou-se o peneiro com a amostra, limpou-se o peneiro com a trincha e, de 

seguida, colocou-se o peneiro vazio na balança, registando-se o valor respetivo impresso, tal como 

ilustrado nas figuras 3.28 e 3.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 – Agregado não moído retirado dos 
diversos peneiros 

Figura 3.29 – Agregado moído retirado dos diversos 
peneiros 

Figura 3.26 – Peneiros com amostra e com bolas de borracha Figura 3.27 – Trincha macia 
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Depois de se saber qual o material que ficou retido nos peneiros, traçou-se as curvas 

granulométricas apresentadas no gráfico 3.1 e, de seguida, analisou-se e verificou-se que no material 

moído a existência de grossos ainda era relevante e, como tal, optou-se por proceder a uma nova 

moagem de todo o material retido no peneiro de 4 mm. Todo este material foi sujeito a moagens 

consecutivas, intercaladas com peneiração, para que este pudesse integrar de novo o material moído 

com granulometrias inferiores a 4 mm, visto que este é um material com muito boas características de 

resistência, que podem ser muito benéficas para os ensaios. 

Como só a moagem não era suficiente para que o material passasse no peneiro de 4mm, optou-

se por moer todo o resto do material com um almofariz, figura 3.30, reproduzindo assim em laboratório 

uma possível linha de produção de uma empresa de recolha, tratamento e valorização de RCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após ter sido peneirado todo o material, como é bem ilustrado na figura 3.31, e se conseguir 

uma amostra de material abaixo de 4 mm, efetuou-se uma mistura do material final num saco (figura 

3.32) e de seguida passou-se à elaboração da curva granulométrica da amostra com corte a 4 mm como 

é visualizado no gráfico 3.2.  

Gráfico 3.1 – Curvas granulométricas do material sem moagem e com moagem 
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Legenda: 

Figura 3.30 – Almofariz Figura 3.31 – Peneiração com peneiro de 4 mm 
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Após se ter obtido a curva granulométrica da mistura de RCD preparado, verificou-se que esta 

não era assim muito discrepante em relação à forma original da curva granulométrica do material 

original utilizado na preparação de argamassas de betonilha. 

 

 Preparação dos provetes com RCD sem o material do peneiro de 4 mm 3.6.

 

Já com um estudo pormenorizado dos RCD que serão utilizados, passou-se então à 

incorporação dos RCD na mistura, ajustando-se de forma cuidada estes RCD com percentagens de 10%, 

15% e 30% na mistura dando uma massa de 200, 300 e 600 respetivamente, pois a mistura final é de 2 

kg, ajustando-se assim a massa de todos os outros constituintes da argamassa de betonilha. Após 

concluídas as medidas corretas de cada constituinte, efetuou-se a pesagem dos mesmos (figura 3.34) e 

preparação de todas as misturas das argamassas num saco, para de seguida se proceder à preparação 

das argamassas com as incorporações de RCD. 

Figura 3.32 – Saco com RCD moído e sem o material do peneiro de 4 mm. 

Legenda: 

Gráfico 3.2 – Curvas granulométricas do material sem moagem, com moagem e corte a 4 mm 
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Partindo desde princípio para a elaboração das misturas, começou-se por preparar uma mistura 

de 2 kg da betonilha padrão para servir como termo de comparação para as outras misturas das novas 

betonilhas. Assim que se efetuou a mistura da betonilha padrão, passou-se à elaboração de duas 

misturas para cada betonilha com incorporação de 10%, 15% e 30% de RCD sem o material do peneiro 

de 4 mm. 

Depois de se efetuarem as misturas e se colocarem as mesmas num saco, passou-se à 

elaboração das argamassas propriamente ditas com a ajuda de vários utensílios tais como: 

 misturadora (figura 3.33); 

 balança (figura 3.34); 

 recipiente de pesagem (figura 3.34); 

 cronómetro (figura 3.35); 

 espátula (figura 3.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elaboração das argamassas, começou por se fazer a tara do recipiente do misturador na 

balança e pesou-se a água de amassadura pré determinada para cada uma das misturas com precisão de 

0,1 g, como apresentado na tabela 3.3. 

 

Figura 3.33 – Misturador Figura 3.34 – Balança e recipiente de pesagem 

Figura 3.36 – Espátulas Figura 3.35 – Cronómetro 
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% Água amassadura Massa (g) 

Betonilha Padrão 11 220 

Betonilha com 10% de RCD 11 220 

Betonilha com 15% de RCD 11 220 

Betonilha com 30% de RCD 13 260 

 

Depois de pesada a água para a amassadura, verteu-se a mistura pré doseada num saco para o 

recipiente da misturadora, e de seguida juntou-se a água pesada anteriormente, como é ilustrado na 

figura 3.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, iniciou-se a mistura propriamente dita na misturadora, a uma velocidade lenta, 

durante 30 segundos. Logo após os 30 segundos iniciais de amassadura, retirou-se o recipiente do 

misturador e desagregou-se a argamassa do fundo do recipiente, com auxílio de uma espátula. Assim 

que no fundo não era visível mais nenhuma argamassa agarrada, colocou-se o recipiente de novo no 

misturador e reiniciou-se a mistura, na mesma velocidade lenta, mas agora durante 60 segundos (figura 

3.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 – Colocação no recipiente da mistura preparada 

Tabela 3.3 – Percentagem de água de amassadura nas amostras 

Figura 3.38 – Misturador com recipiente 
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Logo após a misturadora acabar de trabalhar, retirou-se o recipiente do misturador e testou-se 

a trabalhabilidade da argamassa, não devendo esta manter-se colada à espátula, devendo sim 

escorregar rapidamente quando a espátula é colocada na posição vertical e cair em poucos segundos 

quando a espátula se encontra na posição horizontal. Depois de analisada a trabalhabilidade, verificou-

se que esta era boa e prosseguiu-se assim na elaboração dos provetes. 

Para preparar os provetes de argamassa, foram utilizados os seguintes utensílios: 

 moldes metálicos para três provetes de 4x4x16 cm e respetiva prolonga (figura 3.41); 

 espátulas (figura 3.36); 

 régua metálica (figura 3.48); 

 martelo (figura 3.51); 

 colher de pedreiro (figura 3.40); 

 pilão mecânico de material rígido não absorvente (figura 3.39); 

 armário de ar húmido capaz de manter as seguintes condições de temperatura e 

humidade: Hr = 95% e T = 20 °C (figura 3.42); 

 máquina de ensaios de resistência à compressão e flexão de acordo com EN 196-1 

(figura 3.44); 

 sala com ambiente condicionado com as seguintes condições de temperatura e 

humidade: Hr = 65% e T = 20 °C (figura 3.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 – Pilão mecânico Figura 3.40 – Colher de pedreiro 

Figura 3.41 – Molde metálico para 3 provetes Figura 3.42 – Armário de ar húmido 
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Depois de todo o material misturado na misturadora, e com os utensílios atrás mencionados, 

passou-se para outra fase de preparação dos provetes. Assim sendo, despejou-se toda a argamassa 

misturada sobre a bancada, trabalhou-se um pouco a argamassa e separou-se a mesma argamassa em 6 

partes iguais, como o ilustrado na figura 3.45. Encheram-se logo depois os provetes metálicos até meio, 

mais ou menos e, de seguida, o molde com três provetes foi sujeito à compactação, com 60 pancadas no 

pilão mecânico tal como é ilustrado na figura 3.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final destas primeiras 60 pancadas, voltou-se a introduzir mais argamassa no molde até que 

este ficasse completamente cheio, tal como é demonstrado na figura 3.47, e de seguida colocou-se o 

pilão mecânico em funcionamento até dar as 60 pancadas para assim a argamassa poder ficar 

totalmente compactada. Utilizou-se uma régua metálica (figura 3.48) para se retirar todo o excesso de 

argamassa que estaria no molde e assim se concluiu todo o processo de preparação dos provetes de 

argamassas de betonilha. 

 

 

 

 

Figura 3.43 – Sala com ambiente condicionado Figura 3.44 – Máquina de ensaios 

Figura 3.45 – Argamassa sobre a bancada 
dividida em 6 partes iguais 

Figura 3.46 – Molde com argamassa até 
meio depois das 60 pancadas iniciais 
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Assim que este processo foi concluído, procedeu-se ao encaminhamento dos moldes para o 

armário de ar húmido com condições de cura perfeitas (figura 3.49 e 3.50). 

Este procedimento atrás relatado foi repetido tantas vezes quantos os provetes necessários 

para os ensaios laboratoriais a 7 e 28 dias de todas as argamassas modificadas e da argamassa de 

betonilha padrão, perfazendo um total de oito amassaduras respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após 24 horas de permanência dos provetes no armário de ar húmido, efetuou-se a 

desenformagem de todos os provetes com o auxílio do martelo (figura 3.51) e estes foram colocados 

novamente no armário de ar húmido, onde permaneceram mais 24 horas para uma correta cura (figura 

3.52). De seguida, conduziram-se os provetes para uma sala de condições de cura perfeita, para ficarem 

a curar durante 7 e 28 dias, sendo este o tempo de cura pretendido para os posteriores ensaios a 

efetuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47 – Molde cheio de argamassa Figura 3.48 – Utilização da régua para 
retirar o excesso 

Figura 3.49 – Moldes compactados Figura 3.50 – Moldes dentro do armário de ar húmido 

Figura 3.51 – Desenformagem dos provetes Figura 3.52 – Colocação dos provetes no armário 
de ar húmido 
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Em seguida, optou-se por proceder-se a um outro ensaio laboratorial com outro tipo de RCD 

que se achou por bem realizar para se perceber o comportamento real das argamassas com a 

introdução de RCD sem o material do peneiro de 4 mm, e agora também sem a introdução de finos na 

mistura de RCD, para assim se poder comparar ambas as situações. 

 

 Preparação dos provetes com RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem 3.7.

finos 

 

Partindo-se do material peneirado a 4 mm, começou-se por peneirar novamente todo este 

produto para assim se retirar todo o material que ficasse no final de todos os peneiros. Desta forma, foi 

levada a cabo uma peneiração de todo o material de forma faseada no aparelho de peneiração 

mecânico, tal como ilustrado na figura 3.53 com os peneiros de 2, 0,500, 0,250, 0,125 mm e a base de 

recolha dos finos, onde todos eles seriam depositados e por fim eliminados da amostra (figura 3.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de retirados todos os finos da amostra, ficou-se com uma amostra toda ela com os seus 

grãos abaixo da malha de 4 mm e acima do peneiro de 0,125 mm, ficando-se assim com um material 

mais parecido com a matéria-prima utilizada na produção das argamassas de betonilha. Este material foi 

todo misturado num saco para se obter uma mistura homogénea deste novo RCD, como é ilustrado na 

figura 3.55. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53 – Peneiros nos aparelhos 
de peneiração 

Figura 3.54 – Finos retirados da amostra 

Figura 3.55 – Saco com RCD sem o material do peneiro de 4mm e sem finos 
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Logo depois de se juntar toda a amostra, retirou-se 100 g da mesma para se determinar a curva 

granulométrica do material sem os finos tal como se procedera para as anteriores amostras, para se 

perceber assim qual a quantidade de finos existentes ainda na amostra e para se analisar e comparar 

com melhor detalhe todas as amostras como é de seguida apresentado no gráfico 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim que se tomou conhecimento da curva granulométrica do novo agregado, efetuou-se a 

preparação da nova mistura da nova betonilha, com a incorporação de novamente 10%, 15% e 30% 

deste novo RCD, ou seja, sem o peneiro de 4 mm e sem finos. Com a integração deste material 

ajustaram-se, como anteriormente, todos os agregados constituintes da argamassa de betonilha e toda 

a água que seria introduzida na amassadura, como mostra a tabela 3.4. 

 

 

   
% Água amassadura Massa (g) 

Betonilha Padrão 11 220 

Betonilha com 10% de RCD sem finos 11 220 

Betonilha com 15% de RCD sem finos 11 220 

Betonilha com 30% de RCD sem finos 12 240 

 

A quantidade de água apresentada foi a utilizada, mas sempre com o pressuposto de a 

argamassa ficar com uma boa trabalhabilidade, podendo-se assim introduzir mais água de amassadura 

na mistura, caso a trabalhabilidade não fosse a mais indicada, o que não se sucedeu qualquer que fosse 

a mistura. 

Depois de se saber quais as quantidades de água a introduzir-se nas misturas efetuou-se, do 

mesmo modo como anteriormente para as betonilhas sem o material do peneiro de 4 mm, todos os 

procedimentos e modos de preparação dos provetes. 

  

Legenda: 
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Gráfico 3.3 – Curvas granulométricas do material sem moagem, com moagem, corte a 4mm e sem finos 

Tabela 3.4 – Percentagem de água de amassadura nas amostras sem finos 
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 Preparação da amostra de betonilha para aplicação no exterior 3.8.

 

Depois de preparados todos os provetes para os ensaios laboratoriais como descrito, passou-se 

à elaboração e preparação de uma amostra de argamassa de betonilha com a substituição de algumas 

matérias-primas pelos RCD com o corte a 4mm e sem finos para aplicação no exterior. 

Desta feita, começou-se por preparar 20 kg da mistura onde foram introduzidos 6kg de RCD 

moídos sem o material retido no peneiro de 4 mm e sem finos, o equivalente a 30% de incorporação de 

RCD. A quantidade de água introduzida foi de 12%, ou seja, de 2,4 kg como já acontecera quando se 

preparou a mistura para a preparação dos provetes, como é demostrado na tabela 3.4, mas agora em 

proporções distintas. 

Depois de se perceber quais as quantidades a misturar, juntou-se tudo num saco e de seguida 

misturou-se bem para se poder ter uma amostra homogénea de betonilha, como é ilustrado de seguida 

nas figuras 3.56 e 3.57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a aplicação da betonilha no exterior e preparação da mesma, foi utilizado: 

 misturador elétrico (figura 3.60); 

 colher de pedreiro (figura 3.61); 

 talocha (figura 3.58); 

 régua metálica (figura 3.62); 

 balde (figura 3.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.56 – A misturar-se o saco com a mistura de 
Betonilha 

Figura 3.57 – Saco com a mistura de Betonilha 

Figura 3.58 – Talocha Figura 3.59 – Balde 
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Na preparação da betonilha com a incorporação de 30% de RCD sem o material do peneiro de 4 

mm e sem finos, começou-se por juntar todo o material do saco no balde, como é visível na figura 3.63 e 

de seguida juntou-se a água de amassadura, figura 3.64, e misturou-se bem até que a argamassa ficasse 

homogénea e com boa trabalhabilidade de ser aplicada conforme de mostra na figura 3.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de misturada toda a argamassa, passou-se à colocação desta no exterior com o auxílio 

de um pedreiro da SecilMartingança especializado na colocação de argamassas. Espalhou-se toda a 

argamassa no solo, e de seguida, com a ajuda da colher de pedreiro, aplicou-se a forma final da 

betonilha e com a ajuda da régua nivelou-se toda a betonilha. Para um acabamento perfeito, atalachou-

se a argamassa com o auxílio da talocha e afagou-se a mesma com auxílio da colher de pedreiro, tirando 

breves notas acerca da trabalhabilidade, aplicação, atalochamento e afagamento daquela. 

São de seguida demostrados todos os processos, através da ilustração de várias figuras. (figura 

3.66 a 3.71) 

 

Figura 3.60 – Misturador elétrico Figura 3.61 – Colher de pedreiro Figura 3.62 – Régua metálica 

Figura 3.63 – Colocação da mistura no 
balde 

Figura 3.64 – Colocação da água de 
amassadura 

Figura 3.65 – Mistura de toda a 
pasta 
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Após a aplicação da primeira betonilha, aplicou-se de seguida a betonilha padrão 

comercializada pela SecilMartingança, para assim se perceber qual a diferença entre esta nova 

argamassa de betonilha e a já fabricada pela empresa. 

Figura 3.66 – Mistura preparada e 
pronta a ser aplicada 

Figura 3.67 – Mistura espalhada do balde 

Figura 3.68 – Aplicação da forma da 
argamassa 

Figura 3.69 – Nivelação da betonilha com 
régua 

Figura 3.70 – Atalochamento Figura 3.71 – Afagamento com colher de 
pedreiro 
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Assim, começou-se por separar 20 kg da argamassa de betonilha do saco de 30 kg, 

normalmente comercializado, figura 3.72, juntou-se a esta não 12% de água, mas sim 11% de água da 

amassadura, ou seja, 2,2 kg de água. 

Após essa pesagem, começou-se por colocar a argamassa comercializada num balde e de 

seguida juntou-se a água preparada, para logo de seguida se começar a amassar toda a mistura. Desta 

feita, misturou-se toda a argamassa utilizando para tal o misturador elétrico, como anteriormente. Feita 

toda a mistura, passou-se à colocação desta argamassa padrão no exterior. 

Colocou-se então o produto final da mesma forma, como anteriormente, sobre o pavimento tal 

como ilustrado na figura 3.73 e de seguida espalhou-se a argamassa como ilustrado na figura 3.74. De 

seguida nivelou-se a mistura com a ajuda da régua metálica (figura 3.75), atalachou-se utilizando para 

tal a talocha de pedreiro tal como na figura 3.76 e por último afagou-se toda a argamassa com o auxílio 

da colher de pedreiro, como ilustrado na figura 3.77 tal como tinha sido feito para a aplicação da 

argamassa anterior apresentada. Esta argamassa padrão foi colocada mesmo ao lado da já existente 

para assim se conseguir uma comparação mais real e mais precisa entre as duas argamassas, como se 

pode visualizar na figura 3.78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.72 – Saco de 30 kg de betonilha 
comercializada 

Figura 3.73 – Colocação da mistura sobre o solo 

Figura 3.74 – Preparação da forma da argamassa Figura 3.75 – Nivelamento com régua 



Desempenho das argamassas de betonilha com incorporação de RCD 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de concluídas as duas aplicações, foi fácil perceber-se visualmente qual das duas era a 

betonilha padrão e qual era a betonilha com incorporação de 30% de RCD moídos sem o material do 

peneiro de 4 mm e sem finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coloração diferente das duas argamassas foi a primeira grande diferença apresentada na 

aplicação do exterior, como facilmente se percebe pela visualização da figura 3.78 apresentada. Após a 

aplicação no exterior, além da diferença de cor, foi denotada outra diferença da argamassa de betonilha 

com RCD em relação à betonilha padrão, estando esta diferença relacionada com o peso, pois esta é 

mais pesada na aplicação, tornando-se assim mais complicada a sua aplicação manual e o seu 

arrastamento torna-se muito pronunciado. Além destas diferenças, esta argamassa nova apresenta 

aspetos relevantes, pois é uma argamassa com bom espalhamento, a talocha faz o efeito pretendido e 

afaga-se muito bem. 

Depois de aplicadas as duas argamassas pelo pedreiro especializado da SecilMartingança, foi-

lhe entregue uma tabela com uma escala de bom, aceitável, médio e mau para que se pudesse avaliar as 

características de aplicação da argamassa com incorporação de RCD sem o material do peneiro de 4 mm 

e sem finos. O resultado foi aquele apresentado na tabela 3.5. 

 

Figura 3.76 – Atalochamento Figura 3.77 – Depois de afagado 

Figura 3.78 – Argamassas aplicadas no exterior 

 

Betonilha padrão Betonilha com 30% RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem finos 
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Apreciação Bom Aceitável Médio Mau 

Aplicação manual   X     

Aperto com régua   X     

Sarrafar   X     

Talochar   X     

Afagar   X     

 

 Após uma leitura aos resultados na tabela 3.5, foi fácil perceber-se que a nova argamassa de 

betonilha, com a incorporação de RCD sem o material no peneiro de 4 mm e sem finos, apresenta uma 

apreciação aceitável em todos os aspetos, motivo que deixa este estudo positivo, uma vez que o 

pedreiro especializado apreciou a aplicação desta nova argamassa como sendo muito semelhante à 

aplicação da argamassa já fabricada e comercializada pela SecilMartingança, referindo ainda que a 

apreciação de uma e de outra argamassa seria igual ao apresentado para a argamassa com incorporação 

de RCD. 

 Todos estes fatores de aplicação no exterior foram um estímulo para a continuação do estudo 

em laboratório. 

 

 Ensaios experimentais 3.9.

 

 Introdução 3.9.1.

 

Os ensaios experimentais que de seguida são apresentados foram executados a 7 e a 28 dias, 

conforme a norma assim o exige, para se perceber quais as resistências e o comportamento da nova 

argamassa de betonilha com a incorporação de RCD sem o material acima do peneiro de 4 mm e sem o 

material acima do peneiro de 4mm sem finos, em comparação com a betonilha padrão já fabricada pela 

SecilMartingança. Todos os ensaios foram elaborados nas instalações da empresa na secção da 

Investigação e Desenvolvimento, no seu laboratório. 

 

 Ensaios a 7 dias 3.9.2.

 

 Betonilhas sem material do peneiro de 4 mm 3.9.2.1.

 

Assim que se procedeu à elaboração de todos os provetes no dia 24 de janeiro e após terem 

sido deixados durante 7 dias em condições de cura perfeitas, ou seja, a uma temperatura e a uma 

humidade relativa de 20 °C e 95% respetivamente, efetuaram-se no dia 31 de janeiro os ensaios 

experimentais de resistência à flexão e de resistência à compressão para todos os provetes das gamas 

Tabela 3.5 – Apreciação do pedreiro depois da aplicação da argamassa de betonilha com incorporação de RCD 
sem o material no peneiro de 4 mm e sem finos. 
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de novos produtos, isto é, com a incorporação dos RCD sem o material retido no peneiro de 4 mm em 

10, 15 e 30% e ainda com o produto base produzido pela SecilMartingança para comercialização das 

argamassas de betonilha, havendo assim um meio de comparação entre o novo produto e o já fabricado 

e comercializado por esta empresa. 

Começou-se assim a parte experimental, sendo esta uma das fases mais importantes do estudo 

apresentado. 

Para esta fase experimental, foi apenas utilizado um único utensilio, sendo ele: 

 máquina de ensaios de resistência à compressão e flexão de acordo com EN 196-1 

(figura 3.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se começar o ensaio, retirou-se da sala húmida todos os provetes marcados com 7 dias 

para se iniciar esta etapa depois de terem estado em condições de pura perfeita. Deste modo, começou-

se então a determinar as resistências à flexão dos provetes com a argamassa de betonilha padrão e de 

seguida, determinou-se a resistência à compressão da mesma betonilha como é de seguida demostrado 

nas figuras 3.80 a 3.83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.79 – Máquina de ensaios 

 

Figura 3.80 – Inicio dos ensaios à flexão 

 

Figura 3.81 – Ensaio à flexão finalizado 
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Os valores calculados de resistência à flexão e compressão são calculados da seguinte forma: 

 

 Resistência à flexão 

 

     
   

   
 

 

Sendo, 

f - resistência à flexão (MPa ou N/mm
2
); 

F - carga máxima aplicada (N); 

l - distância entre apoios (mm); 

b - largura do prisma (mm); 

d - espessura do prisma (mm). 

 

 Resistência à compressão 

 

  
 

 
 

 

Sendo, 

f- resistência à compressão (MPa ou N/mm
2
); 

F - carga máxima aplicada (N); 

A - área da zona comprimida (mm
2
). 

 

Figura 3.82 – Ensaio à compressão iniciado Figura 3.83 – Ensaio à compressão finalizado 

EQUAÇÃO 3.1 

EQUAÇÃO 3.2 
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Após estes ensaios, retiraram-se todos os valores de resistências à flexão e à compressão 

obtidos na máquina de ensaios e esquematizaram-se de forma sucinta os valores obtidos das equações 

3.1 e 3.2 em tabelas, como é seguidamente apresentado na tabela 3.6. 

 

Betonilha Padrão Média 

R. Flexão (MPa) 2,11 2,06 1,92 2,03 

R. Compressão (MPa) 
8,74 8,61 8,3 

8,48 
8,37 8,5 8,36 

 

Para se perceber melhor a relação e as perdas existentes entre as argamassas novas e a 

argamassa de betonilha já fabricada, foi essencial verificar as resistências de flexão e compressão da 

betonilha padrão como já apresentado na tabela 3.6. 

Depois de se ter os valores das resistências da betonilha padrão, procedeu-se aos ensaios de 

resistências para as novas betonilhas com incorporação de 10%, 15% e 30% de RCD como é de seguida 

ilustrado nas tabelas 3.7, 3.8 e 3.9. 

  

 

Betonilha com 10% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 1,87 1,76 1,72 1,78 

R. Compressão (MPa) 
6,94 6,71 6,96 

6,84 
6,92 6,78 6,75 

 

Betonilha com 15% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 1,69 1,65 1,72 1,69 

R. Compressão (MPa) 
6,92 6,94 6,32 

6,73 
6,91 6,65 6,61 

 

 

 

 

Betonilha com 30% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 1,03 0,99 0,95 0,99 

R. Compressão (MPa) 
3,79 3,87 3,76 

3,73 
3,79 3,51 3,64 

 

 

Tabela 3.9 – Ensaio a 7 dias da mistura com incorporação de 30 % de RCD sem o material do 
peneiro de 4 mm 

Tabela 3.8 – Ensaio a 7 dias da mistura com incorporação de 15 % de RCD sem o material do 
peneiro de 4 mm 

Tabela 3.7 – Ensaio a 7 dias da mistura com incorporação de 10 % de RCD sem o material do 
peneiro de 4 mm 

Tabela 3.6 – Ensaio a 7 dias da mistura da betonilha padrão 
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Através da visualização das tabelas atrás apresentadas, conseguem-se analisar alguns dados 

importantes tendo em conta a perda de resistência a 7 dias, quer na flexão, quer na compressão. Por 

sua vez, e para se perceber melhor todas estas perdas, o gráfico 3.4 abaixo apresentado demonstra 

todas as perdas existentes de resistência das novas misturas que proporcionam às novas argamassas 

propriedades menos corretas para uma posterior comercialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as percentagens de perdas, estas chegam a ser da ordem dos 56% na 

resistênsia à compressão, quando se utiliza uma nova mistura com incorporação de 30% de RCD, e de 

51% na resistência à flexão, chegando-se portanto a perder cerca de 4,8 MPa de resistência na 

compressão e 1 MPa na flexão, sendo estas perdas muito significativas para o estudo apresentado. 

Tendo em vista a incorporação de  10% de RCD e de 15% de RCD, as perdas não apresentam 

percentagens tão elevadas, mas mesmo assim são algo significativas, pois estas são da ordem de 20% 

para a resistência à compressão e de 15% em relação à resistência à flexão perfazendo perdas de 1,7 

MPa e de 0,3 MPa para a compressão e flexão respectivamente. 

 

 Betonilhas sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 3.9.2.2.

 

Depois de todos os ensaios efectuados para a mistura sem o material do peneiro de 4 mm, 

efectuaram-se ainda ensaios com uma mistura de RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem a 

incorporação de finos retidos no refugo da peneiração. Esta gama de novo RCD foi analisada para se 

perceber qual a influência que os finos poderiam apresentar na mistura final da betonilha, e os 

resultados a 7 dias foram mais satisfatórios para este estudo, uma vez que as perdas de resistência 
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Gráfico 3.4 – Ensaios de flexão e compressão das betonilhas 
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foram menores do que as apresentadas com a mistura de RCD sem o material do peneiro de 4 mm. São 

então de seguida apresentados todos os resultados da mistura da argamassa de betonilha sem 

incorporação do material retido no peneiro de 4mm e sem incorporação de finos. 

 

 

 

Betonilha com 10% de RCD sem finos Média 

R. Flexão (MPa) 1,63 1,86 1,94 1,81 

R. Compressão (MPa) 
7,08 7,33 7,18 

7,21 
6,52 7,59 7,53 

 

 

 

 

Betonilha com 15% de RCD sem finos Média 

R. Flexão (MPa) 1,67 1,95 1,69 1,77 

R. Compressão (MPa) 
6,4 6,58 6,38 

6,57 
6,65 6,69 6,7 

 

 

 

Betonilha com 30% de RCD sem finos Média 

R. Flexão (MPa) 1,20 1,12 1,31 1,21 

R. Compressão (MPa) 
5,32 5,17 5,25 

5,12 
4,96 4,75 5,26 

 

Após breve análise de todos estes dados, torna-se percetivel que as perdas são mais reduzidas  

neste ensaio do que com a incorporação de RCD sem o material do peneiro de 4 mm. 

Este ensaio foi realizado para verificar se a redução é menor, e como tal é percetivel que as 

piores percentagens de resistência são da ordem dos 40% quer para a resistência à flexão quer para a 

resistência à compressão, sendo portanto 10% mais reduzidas as perdas do que na anterior betonilha 

analisada com incorporação de 30% de RCD. Estas perdas de resistência com incorporação de 30% de 

RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos são da ordem dos 3,6 MPa e dos 0,8 MPa para a 

compressão e flexão respectivamente. Analisando as incorporações de 10% e de 15% do novo RCD sem 

o material do peneiro de 4mm e sem finos, é também fácil de se perceber que as percentagens de 

perdas são mais reduzidas, apresentando valores da ordem dos 15% e 20% a menos para a resitência à 

compressão perfazendo umas perdas de 1,3 MPa e de 1,9 MPa respectivamente, e para a resistência à 

flexão tendo as mesmas percentagens de incorporação, as perdas são da ordem dos 10% e 13% 

Tabela 3.10 – Ensaio a 7 dias da mistura com incorporação de 10 % de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem incorporação de finos 

Tabela 3.11 – Ensaio a 7 dias da mistura com incorporação de 15 % de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem incorporação de finos 

Tabela 3.12 – Ensaio a 7 dias da mistura com incorporação de 30 % de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem incorporação de finos 
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respectivamente, o que na realidade faz reduzir a resistência à flexão para 1,8 MPa, quando, com a 

betonilha padrão, essa resistência apresentava o valor de 2 MPa. 

 

Uma forma fácil de analisar todos estes valores e de se perceber as perdas existentes entre um 

e outro material é a apresentação gráfica de todos os ensaios realizados como é demostrado no gráfico 

3.5 apresentado anteriormente. Este é um gráfico muito parecido com o gráfico 3.4 mas com pequenas 

alterações nos declives das retas, pois é aqui que estão patente as perdas existentes estre a betonilha 

padrão e as novas betonilhas modificadas. 

Através da visualização gráfica, entende-se que as perdas relativamente ao ensaio anterior são 

menores, pois o declive dos gráficos é muito menor à medida que se vão incorporando mais RCD. 

 

 Ensaios a 28 dias 3.9.3.

 

Nos ensaios experimentais a 28 dias, os procedimentos foram exatamente os mesmos apenas 

com uma pequena nuance, pois a 28 dias, ou seja, no estado endurecido, foram efectuados para além 

dos ensaios de resistência, ensaios experimentais para se obter o módulo de elasticidade e a massa 

volúmica de cada provete, retirando-se assim as diferenças entre as novas argamassas e a argamassa já 

existente e fabricada. Desta feita, a 22 de fevereiro iniciaram-se no laboratório da SecilMartingança os 

ensaios experimentais de todos os provetes, depois de estes terem estado 28 dias em condições de cura 

perfeitas. 

 

Gráfico 3.5 – Ensaios a 7 dias de resistência à flexão e compressão da betonilha padrão e da betonilha 

com incorporação de RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 
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 Módulo de elasticidade (ME) e massa volúmica (MV) das amostras sem o material 3.9.3.1.

do peneiro de 4 mm 

 

Para determinar os módulos de elasticidade e as massas volúmicas dos provetes, foram 

utilizados os diferentes materiais: 

 balança com precisão de 0,1g (figura 3.84); 

 equipamento de medição de ultra-sons para determinar o módulo de elasticidade 

(figura 3.85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Começou-se pela determinação das massas volúmicas de todos os provetes a 28. Todos os 

provetes foram pesados utilizando-se a balança com precisão de 0,1 g e de seguida registaram-se todos 

os valores numa tabela. Depois de registados todos os valores, passou-se ao cálculo propriamente dito 

da massa volúmica, com a ajuda de uma folha de cálculo (Excel), utilizando-se a seguinte equação: 

 

   
 

 
 

 

Sendo, 

MV – massa volúmica (kg/m
3
); 

m – massa da amostra (kg); 

V – volume do provete (m
3
). 

 

Com a equação 3.3 acima indicada, calculou-se as massas volúmicas de todos os provetes, para 

todas as incorporações como é demonstrado de seguida na tabela 3.13. 

 

 

 

Figura 3.84 – Balança Figura 3.85 – Equipamento de medição de ultra-sons para 
determinar o módulo de elasticidade dinâmico 

EQUAÇÃO 3.3 
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Tabela 3.13 – Ensaios a 28 dias da massa volúmica da mistura com RCD sem material do peneiro de 4 mm 
 

 

Betonilha 
Padrão 

Betonilha 
10% RCD 

Betonilha 
15% RCD 

Betonilha 
30% RCD 

Massa volúmica (kg/m3) 2042 1974 1956 1940 

 

 

Depois de calculadas as massas volúmicas, passou-se ao cálculo dos módulos de elasticidade, 

começando por calibrar a máquina com o auxílio de um calibrador, como é mostrado na figura 3.87 

seguinte. Para se calibrar, e para todos os ensaios seguintes, foi necessário ainda untar todas as 

extremidades dos provetes e do calibrador com o gel próprio, conforme figura 3.86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de calibrada e ajustada toda a máquina, passou-se aos ensaios propriamente ditos do 

módulo de elasticidade, tendo sido colocados os provetes em cima de uma caixa de gel para assim ser 

poder trabalhar melhor com o provete; de seguida untou-se com gel as extremidades do provete, e 

colocou-se o mesmo provete entre os dois aparelhos da máquina, calculando-se assim o tempo de 

propagação das ondas no provete, como é de seguida ilustrado na figura 3.88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.86 – Gel para os ensaios Figura 3.87 – Calibrador 

Figura 3.88 – Cálculo do tempo de propagação das ondas 
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Tabela 3.14 – Ensaios a 28 dias do módulo de elasticidade da mistura com RCD sem material do peneiro de 4 mm 

Depois de retirados e registados em tabela todos os valores da máquina de ensaios do módulo 

de elasticidade, passou-se ao cálculo do módulo de elasticidade utilizando-se para tal a seguinte 

equação apresentada: 

 

      ⁄    
       

 
       

      

     
 

 

 

Sendo, 

ME – Módulo de elasticidade (MPa); 

c – tempo de propagação do som (µs); 

t – tempo de propagação das ondas registado (µs); 

MV – Massa volúmica (kg/m
3
); 

g – aceleração da gravidade (m/s
2
); 

ϑ – coeficiente de Poisson. 

 

Com a equação 3.4 atrás apresentada e analisada, passou-se ao cálculo do módulo de 

elasticidade para todos os provetes, como se apresenta na tabela 3.14. 

 

 

Betonilha 
Padrão 

Betonilha 
10% RCD 

Betonilha 
15% RCD 

Betonilha 
30% RCD 

Módulo de elasticidade (MPa) 25861 21351 21728 14019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.6 – Ensaio a 28 dias do módulo de elasticidade com betonilha padrão e betonilha modificada sem o 

material do peneiro de 4 mm 
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Tendo em conta as tabelas e os gráficos 3.6 e 3.7, torna-se mais fácil perceber a existência de 

perdas significativas quer no módulo de elasticidade quer na massa volúmica. No gráfico 3.7 da massa 

volúmica, as perdas são mais notórias à medida que se coloca maior percentagem de RCD na mistura, 

tornando-se cada vez mais vulnerável e por sua vez com piores características. No que diz respeito ao 

módulo de elasticidade, as perdas tornam-se mais relevantes só quando se procede à mistura com 30% 

de RCD, não apresentando grandes perdas quando se coloca na mistura pequenas percentagens de RCD, 

ou seja, de 10% e de 15% como é visível no gráfico 3.6 anterior. É ainda de salientar um acréscimo do 

módulo de elasticidade quando se inclui apenas 15% de RCD na mistura da nova argamassa como é bem 

visível no gráfico 3.6. Este comportamento poderá justificar-se pelo facto de o método utilizado para o 

calculo do módulo de elasticidade não ser o mais correcto e viável, podendo-se assim apresentar alguns 

erros de medição. A colocação de gel nos provetes pode ainda alterar os valores apresentados, sendo 

esta mais uma justificação possível para este acréscimo de módulo de elasticidade.  

 

 Módulo de elasticidade e massa volúmica das amostras sem o material do peneiro 3.9.3.2.

de 4 mm sem finos 

 

Tal como nos ensaios dos provetes anteriores, com a incorporação de RCD sem o material 

retido no peneiro de 4 mm, todos os procedimentos para o cálculo dos módulos de elasticidade assim 

como no cálculo das massas volúmicas foram os mesmos, com os mesmos utensílios utilizados, mas com 

valores finais diferentes, porém calculados da mesma forma. 

Desta feita, pegou-se nos provetes de argamassas de betonilha sem o material retido no 

peneiro de 4 mm e sem finos e pesou-se cada um com o auxílio da balança para o cálculo da massa 

volúmica, logo depois untou-se com gel ambas as extremidades dos provestes e de seguida colocaram-
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Gráfico 3.7 – Ensaio a 28 dias da massa volúmica com betonilha padrão e betonilhas modificadas sem o 

material do peneiro de 4 mm 
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Tabela 3.15 – Ensaios a 28 dias do módulo de elasticidade e massa volúmica da mistura com RCD sem 
material do peneiro de 4 mm e sem finos 

se estes provetes entre os dois aparelhos da máquina para se proceder ao cálculo do tempo das ondas a 

fim de conseguir determinar o módulo de elasticidade. 

Depois de todos os valores retirados da balança e da máquina de ensaios para o cálculo do 

módulo de elasticidade, efetuaram-se os cálculos pretendidos utilizando para isso as equações 

apresentadas anteriormente, determinando-se assim a massa volúmica e o módulo de elasticidade, 

apresentado na tabela 3.15 
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Gráfico 3.8 – Ensaio a 28 dias do módulo de elasticidade com betonilha padrão e betonilhas 

modificadas sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 
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Segundo a tabela 3.15 e com os gráficos 3.8 e 3.9, torna-se mais fácil perceber a existência de 

perdas significativas quer no módulo de elasticidade quer na massa volúmica tal como anteriormente 

demostrado quando se retirava o material do peneiro de 4 mm. No gráfico 3.9 da massa volúmica, as 

perdas são mais notórias à medida que se colocam mais RCD na mistura, tornando-se cada vez mais 

vulnerável e por sua vez com piores características, apresentando-se uma grande queda de rendimento 

assim que se coloca apenas 10% de RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos. No que diz 

respeito ao módulo de elasticidade, as perdas tornam-se relevantes à medida que se vai colocando 

maior percentagem de material reciclado não existindo como anteriormente um acréscimo quando se 

introduz 15% de RCD, notando-se portanto uma descida contínua ao longo do gráfico 3.8. 

 

 Betonilhas sem material do peneiro de 4 mm 3.9.3.3.

 

Depois de calculados os módulos de elasticidade assim como as massas volúmicas de todos os 

provetes, passou-se aos ensaios experimentais de resistência dos provetes a 28 dias, já com a cura 

completa. Deste modo, os resultados experimentais foram levados a cabo da mesma forma como nos 

ensaios a 7 dias relatado anteriormente, utilizando todos os utensílios atrás transcritos e todas as 

técnicas utilizadas. Será importante aqui perceber-se os ganhos ou perdas existentes entre estes dois 

ensaios a 7 dias para a incorporação de RCD sem o material do peneiro de 4 mm e a 28 dias com a 

incorporação do mesmo material. São abaixo apresentados nas tabelas 3.16 a 3.19 os valores obtidos 

Gráfico 3.9 – Ensaio a 28 dias da massa volúmica com betonilha padrão e betonilhas 

modificadas sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 
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nesses ensaios e voltando a ter como referência uma betonilha padrão, onde foram elaborados todos os 

ensaios experimentais. 

 

Betonilha Padrão Média 

R. Flexão (MPa) 3,150 3,630 3,430 3,40 

R. Compressão (MPa) 
14,76 14,43 14,07 

14,25 
13,97 13,91 14,35 

 

 

 

Betonilha com 10% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 3,150 2,930 2,980 3,02 

R. Compressão (MPa) 
12,17 12,56 12,03 

12,07 
12,1 11,97 11,57 

 

 

 

Betonilha com 15% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 2,990 2,440 2,930 2,79 

R. Compressão (MPa) 
12,84 12,32 13,08 

12,45 
12,2 11,83 12,4 

 

 

 

Betonilha com 30% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 2,052 2,130 1,841 2,01 

R. Compressão (MPa) 
8,2 8,25 8,33 

8,48 
8,66 8,72 8,74 

 

No que concerne aos ensaios elaborados a 28 dias, as perdas verificadas foram significativas em 

relação à betonilha padrão, mas não tão significativas como as perdas verificadas nos ensaios a 7 dias. A 

28 dias, as maiores perdas são da ordem de 40%, tanto para a resistência à flexão como para a 

resistência à compressão, perfazendo uma perda real de 5,8 MPa e de 1,3 MPa para a resistência à 

compressão e à flexão respetivamente, o que só se verifica quando se incorpora 30% de RCD na mistura 

de argamassa. Quando a incorporação de RCD é menor, ou seja, da ordem de 10% e 15% a quebra de 

resistência é muito menor, onde já existem percentagens da ordem dos 15% e 12% para a resistência à 

compressão e de 11% e 18% para a resistência à flexão, respetivamente, notando-se assim uma perda 

Tabela 3.16 – Ensaio a 28 dias da mistura da betonilha padrão. 

Tabela 3.17 – Ensaio a 28 dias da mistura com incorporação de 10% de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm 

Tabela 3.18 – Ensaio a 28 dias da mistura com incorporação de 15% de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm 

Tabela 3.19 – Ensaio a 28 dias da mistura com incorporação de 30% de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm 
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de 2,2 MPa e de 1,8 MPa na resistência à compressão e de 0,4 MPa e 0,6 MPa para a resistência à 

flexão. 

É de anotar que, com a incorporação de 15% de RCD a resistência à compressão da nova 

betonilha é superior à incorporação de apenas 10% de RCD; não sendo o facto muito significativo, mas 

mesmo assim é de salientar. Este comportamento pode dever-se ao facto de o ensaio efectuado ter 

sofrido algumas oscilações de resultados, ou seja, o ensaio pode não ter sido feito o mais corretamente 

possível. Seguidamente, é apresentado o gráfico 3.10 que ilustra o exposto acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betonilhas sem material do peneiro de 4 mm e sem finos 3.9.3.4.

 

Tal como para os ensaios a 7 dias, nos ensaios a 28 dias, depois de todos os ensaios efectuados 

para a mistura sem o peneiro de 4 mm, efetuaram-se também ensaios com uma mistura de RCD sem o 

material retido no peneiro de 4 mm e sem a incorporação de finos. Esta gama de novo RCD foi analisada 

para se perceber qual a influência que os finos poderiam apresentar na mistura final da betonilha com a 

execução dos ensaios a 28 dias. São, pois abaixo mostrados todos os resultados da mistura da 

argamassa de betonilha sem incorporação do material retido no peniro de 4 mm e sem incorporação de 

finos a 28 dias. A tabela da betonilha padrão já foi apresentada anteriormente para os ensaios com 

RCD’s sem o material do peneiro de 4mm e como tal não será apresentada de seguida. 

 

 

 

Gráfico 3.10 – Ensaios a 28 dias de resistência à flexão e à compressão da betonilha padrão e com 

incorporação de RCD sem o material do peneiro de 4 mm 
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Betonilha com 10% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 3,21 3,07 2,94 3,07 

R. Compressão (MPa) 
13,3 12,33 12,8 

12,57 
12,31 11,78 12,91 

 

 

 

Betonilha com 15% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 2,41 2,44 2,93 2,59 

R. Compressão (MPa) 
11,88 10,84 11,78 

11,66 
12,35 11,38 11,75 

 

 

 

Betonilha com 30% de RCD Média 

R. Flexão (MPa) 2,30 2,28 2,16 2,25 

R. Compressão (MPa) 
9,86 9,8 9,76 

9,79 
9,44 10,05 9,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.20 – Ensaio a 28 dias da mistura com incorporação de 10 % de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem incorporação de finos 

Tabela 3.21 – Ensaio a 28 dias da mistura com incorporação de 15 % de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem incorporação de finos 

Tabela 3.22 – Ensaio a 28 dias da mistura com incorporação de 30 % de RCD sem o material 
do peneiro de 4 mm e sem incorporação de finos 
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Gráfico 3.11 – Ensaios a 28 dias de flexão e compressão da betonilha padrão e com incorporação de 

RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 
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Após breve análise de todos os dados das tabelas, assim como do gráfico apresentado, verifica-

se que as perdas são mais reduzidas neste ensaio do que com a incorporação de RCD sem o material do 

peneiro de 4 mm, podendo-se concluir que inclusão de finos na mistura prejudica a resistência. 

Este ensaio foi feito precisamente para analisar os prós e contras da inclusão de finos na 

mistura, numa sequência do que se vinha realizado. Assim, as perdas registadas não são tão 

significativas em comparação com a primeira experiência a 28 dias, pois já são percentagens de perda 

da ordem de 34% e 31% para a resistência à flexão e compressão, respetivamente e isto com a 

incorporação de 30% de RCD sem o peneiro de 4 mm e sem finos. Estas percentagens de perdas são 

perdas reais da ordem de 1,6 MPa para a resistência à flexão e de 4,5 MPa para a resistência à 

compressão. Tendo em conta a incorporaçao de 10% e 15% do mesmo RCD, as perdas não são tão 

grandes, chegando a percentagens de 10% e 23% para a flexão e de 12% e 18% para a compressão, 

respectivamente. Em termos de valores expecificos de resistência, existem perdas de 1,7 MPa e 2,6 MPa 

para a compressão e de 0,3 MPa e de 0,8 MPa para a flexão quando se utilizam as incorporações de 10% 

e 15% de RCD, respectivamente. 

Verifica-se então que as perdas não foram significativas quando se incorporou apenas 10% de 

RCD ou até mesmo 15% de RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos. Os declives 

apresentados no gráfico mostram-no, pois são declives muito reduzidos e, como tal, com perdas e 

diferenças muito reduzidas também em relação à betonilha padrão. 

 

 Análise de custos 3.10.

 

Para se dar seguimento a este estudo, optou-se por fazer uma análise de custos, após as 

análises de resistências, comparando-se o custo da nova argamassa de betonilha com o custo da 

argamassa de betonilha já existente no mercado a fim de averiguar a viabilidade económica do novo 

produto. 

É importante desde já definir-se vários pontos que foram usados como base de comparação 

para uma correcta análise de custos. Os custos analisados têm como base o valor comercial do saco de 

betonilha à saída da central da SecilMartingança, Maceira, para o mercado, apresentando a empresa 

outras centrais de produção com custos diferentes. Deste modo, e tendo como base de comparação a 

argamassa de betonilha fabricada e comercializada pela SecilMartingança, começou por se definir o 

preço por quilo de argamassa de betonilha, sendo este o preço a superar pela nova argamassa de 

betonilha com incorporação de RCD. 

Também devem ser referidos os tratamentos utilizados desde a obtenção da matéria-prima, 

passando pela britagem e posterior secagem de todo o material até à sua junção como um só material. 

São apresentados vários custos conforme o material que se queira trabalhar, dividindo-se os custos do 

seguinte modo (tabela 3.23): 

 custos dos agregados grossos; 

 custos dos agregados finos; 
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 custo dos agregados siliciosos. 

 

 

   Custo 

   

€/ton €/kg 

Agregados grossos 9,5 0,0095 

Agregados finos 15 0,015 

Agregados siliciosos 8,5 0,0085 

Cimento 103 0,103 

 

 

Depois da obtenção dos custos, torna-se mais fácil o cálculo do preço final da mistura da 

argamassa de betonilha já fabricada pela SecilMartingança, como é demonstrado na tabela 3.24. O 

cálculo foi efetuado tendo em conta cada percentagem de agregado incorporado na argamassa, fazendo 

uma mistura de um quilograma, para assim se poder comparar o preço por cada quilograma que sai da 

fábrica da Maceira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depois de se obter um custo total da argamassa de betonilha padrão tornou-se mais fácil uma 

posterior análise e comparação dos custos de todas as outras argamassas em estudo. Deste modo, 

começou-se por analisar o preço da obtenção dos RCD provenientes da fábrica “SGR Ambiente” no 

Seixal, sendo muito favorável à partida para este estudo uma vez que, como já foi dito, a obtenção deste 

material em fábrica é a custo zero, tendo apenas de se considerar para o estudo o custo da deslocação 

do material até à empresa SecilMartingança. Foi então necessário averiguar-se qual o preço do 

transporte desde o Seixal, Empresa SRG Ambiente, até à Maceira, SecilMartingança, tendo-se concluído 

que este tinha um valor acrescido de 8€/kg de transporte. Analisando este custo, verifica-se que é um 

valor bastante elevado devido à distância que separa as duas grandes empresas, mas mesmo após este 

contratempo, continuou-se com a análise de custos para a preparação das novas argamassas de 

betonilha com incorporação de RCD. 

Preço final da argamassa de betonilha padrão 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0039      

Agregados finos 0,0011 

Agregados siliciosos 0,0036 

Cimento 0,0082 

Total de custo 0,0168 

Tabela 3.23 – Custos de obtenção de cada matéria-prima, com britagem e secagem. 

Tabela 3.24 – Custos final da argamassa de betonilha padrão 
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 Foi então necessário averiguar-se quais os custos de obtenção de cada matéria-prima e dos 

RCD a incorporar nas argamassas de betonilha depois de britados e secos devidamente, como é 

apresentado na tabela 3.25. 

 

   
Custo 

   

€/ton €/kg 

Agregados grossos 9,5 0,0095 

Agregados finos 15 0,015 

Agregados siliciosos 8,5 0,0085 

Cimento 103 0,103 

Agregados de RCD 12,5 0,0125 

 

 O custo dos agregados de RCD por cada quilograma, foi calculado tendo em conta o custo do 

transporte do material até à fábrica da SecilMartingança, assim como o custo da britagem e secagem de 

todo o material recolhido, calculando o preço despendido em energia para o efeito. Assim que se 

obteve este custo, foi efetuada uma análise dos custos de cada uma nova argamassa de betonilha com 

incorporação de RCD sem o material do peneiro de 4 mm como de seguida se mostra nas tabelas 3.26 a 

3.28. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo da argamassa de betonilha com 10% de RCD sem o 
material do peneiro de 4 mm 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0035 

Agregados finos 0,0010 

Agregados siliciosos 0,0031 

Cimento 0,0082 

Agregado RCD 0,0013 

Total de custos 0,0171 

Custo da argamassa de betonilha com 15% de RCD sem o 
material do peneiro de 4 mm 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0030 

Agregados finos 0,0010 

Agregados siliciosos 0,0031 

Cimento 0,0082 

Agregado RCD 0,0019 

Total de custos 0,0173 

Tabela 3.25 – Custos de obtenção de cada matéria-prima, com britagem e secagem. 

Tabela 3.26 – Custos final da argamassa de betonilha com 10% de RCD e sem o material do peneiro de 4 mm 

Tabela 3.27 – Custos final da argamassa de betonilha com 15% de RCD e sem o material do peneiro de 4 mm 
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Todas estas tabelas foram importantes para se conseguir analisar em melhor detalhe o custo 

final de cada argamassa de betonilha e para se poder assim comparar entre ambas qual a melhor 

mistura em termos de relação qualidade preço. 

Depois de calculados os custos de todas as novas argamassas de betonilha sem o material do 

peneiro de 4 mm, foi ainda importante ter em conta o custo total das betonilhas com incorporação de 

RCD sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos, para as mesmas percentagens de incorporações de 

10%, 15% e 30%. 

Nas tabelas 3.29 a 3.31, são apresentados os custos para a argamassa de betonilha sem o 

material do peneiro de 4 mm e sem finos para tornar possível a análise deste material com a betonilha 

padrão e ainda com a betonilha anteriormente apresentada.  

 

 

Custo da argamassa de betonilha com 10% de RCD sem o 
material do peneiro de 4 mm e sem finos 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0034 

Agregados finos 0,0011 

Agregados siliciosos 0,0031 

Cimento 0,0082 

Agregado RCD 0,0013 

Total de custos 0,0172 

 

 

 

 

 

 

Custo da argamassa de betonilha com 30% de RCD sem o 
material do peneiro de 4 mm 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0023 

Agregados finos 0,0005 

Agregados siliciosos 0,0029 

Cimento 0,0082 

Agregado RCD 0,0038 

Total de custos 0,0177 

Tabela 3.28 – Custos final da argamassa de betonilha com 30% de RCD e sem o material do peneiro de 4 mm 

Tabela 3.29 – Custos final da argamassa de betonilha com 10% de RCD e sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 
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Custo da argamassa de betonilha com 30% de RCD sem o 
material do peneiro de 4 mm e sem finos 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0021 

Agregados finos 0,0013 

Agregados siliciosos 0,0025 

Cimento 0,0082 

Agregado RCD 0,0038 

Total de custos 0,0178 

 

 

Após a apresentação das tabelas, torna-se mais fácil uma análise de todos os custos que daí 

advêm. Uma primeira análise a efectuar diz respeito aos custos provenientes da secagem de todos os 

agregados, pois este é um custo que tende a variar consoante o período do ano em que se extraem, ou 

seja, se o agregado for extraído nos períodos quentes do ano o custo de secagem deste mesmo material 

cai drasticamente. Uma outra análise de custo dos agregados é feita tendo em conta a conjuntura de 

crise que Portugal atravessa, uma vez que os preços dos agregados estão muito mais reduzidos devido à 

elevada concorrência e ao elevado empenho das empresas em conseguir o preço mais barato no 

mercado das argamassas. 

É pois importante salvaguardar um aspecto a ter em conta nos preços do produto final já 

fabricado pela SecilMartingança, pois o preço final por cada quilograma de argamassa de betonilha 

padrão é actualmente o mais baixo dos últimos anos, respondendo assim em melhores condições às 

exigências do mercado. Tendo em conta o custo dos agregados de RCD este também poderá variar 

muito se existir outra empresa com o mesmo produto final numa localização mais próxima da 

SecilMartingança, garantindo assim uma entrega mais eficaz e mais barata, uma vez que a distância 

entre empresas coloca um entrave muito grande no abastecimento deste produto e na utilização do 

mesmo nas argamassas de betonilha.  

 

  

Custo da argamassa de betonilha com 15% de RCD sem o 
material do peneiro de 4 mm e sem finos 

Agregados €/kg 

Agregados grossos 0,0030 

Agregados finos 0,0011 

Agregados siliciosos 0,0031 

Cimento 0,0082 

Agregado RCD 0,0019 

Total de custos 0,0173 

Tabela 3.30 – Custos final da argamassa de betonilha com 15% de RCD e sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 

Tabela 3.31 – Custos final da argamassa de betonilha com 15% de RCD e sem o material do peneiro de 4 mm e sem finos 
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 Análise e resumo dos ensaios experimentais 3.11.

 

Através da realização deste trabalho experimental, foi então mais fácil de se perceber quais as 

perdas existentes de resistência nas novas argamassas de betonilha sujeitas a análise. 

Depois de estudados e ensaiados todos os provetes apresentados, foi avaliado o 

comportamento das novas argamassas em comparação com a argamassa de betonilha já fabricada. 

Assim que foram rececionados os resíduos de construção e demolição em fábrica, foi feita uma 

britagem para que estes pudessem ser trabalhados e pudessem estar prontos a ser utilizados no fabrico 

das argamassas. De seguida, foram preparados todos os provetes com incorporações de 10%, 15% e 

30% de RCD, passando-se assim aos ensaios propriamente ditos que permitiram a elaboração de uma 

conclusão plausível para as novas argamassas. 

Os ensaios experimentais foram efetuados a 7 e a 28 dias para se perceber qual a evolução das 

resistências dos provetes ao longo do tempo, em termos das suas resistências à flexão e à compressão. 

De seguida, é apresentada a tabela 3.32 que resumirá todos os ensaios experimentais 

realizados em laboratório da SecilMartingança. 

 

Ensaio a 7 dias 

 
Padrão 10% RCD 15% RCD 30% RCD 

10% RCD 
s/ finos 

15% RCD 
s/ finos 

30% RCD 
s/ finos 

Resistência à 
flexão (MPa) 

2,03 1,78 1,69 0,99 1,81 1,77 1,21 

Ganhos/Perdas 
(MPa) 

- 0,25 0,34 1,04 0,22 0,26 0,82 

Resistência à 
compressão (MPa) 

8,48 6,84 6,73 3,73 7,21 6,57 5,12 

Ganhos/Perdas 
(MPa) 

- 1,64 1,75 4,75 1,27 1,91 3,36 

Ensaio a 28 dias 

Módulo de 
elasticidade (MPa) 

25861,25 21351,09 21728,03 14018,71 21519,93 19997,15 17081,05 

Ganhos/Perdas 
(MPa)  

4510,16 4133,22 11842,54 4341,32 5864,1 8780,2 

Massa volúmica 
(MPa) 

2042 1974 1956 1940 1957 1942 1934 

Ganhos/Perdas 
(MPa)  

68 86 102 85 100 108 

Resistência à 
flexão (MPa) 

3,4 3,02 2,79 2,01 3,07 2,59 2,25 

Ganhos/Perdas 
(MPa) 

- 0,38 0,61 1,39 0,33 0,81 1,15 

Resistência à 
compressão (MPa) 

14,25 12,07 12,45 8,48 12,57 11,66 9,79 

Ganhos/Perdas 
(MPa) 

- 2,18 1,8 5,77 1,68 2,59 4,46 

 

Tabela 3.32 – Ganhos e perdas de resistências existentes nos ensaios a 7 e 28 dias 
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Como é visível na tabela 3.32, na qual são resumidos todos os ensaios efetuados, a relação 

entre ganhos e perdas é muito nítida, pois são só apresentadas perdas de resistência quando se 

compara a argamassa de betonilha padrão com todas as outras novas argamassas de betonilha. Nos 

ensaios a 7 dias, verificou-se que estas perdas de resistência chegam aos 4,75 MPa quando se incorpora 

30% de RCD, e que quando se ensaiava a argamassa de betonilha com incorporação de 30% de RCD sem 

o material do peneiro de 4 mm e sem finos, estas perdas melhoravam para valores da ordem de 3,36 

MPa. É de realçar que estas são perdas crescentes com a incorporação de mais material reciclado, 

apresentando por isso valores de perdas menos significativas quando há incorporações na ordem dos 

10% e 15%. 

Do mesmo modo, e tendo como análise comparativa a tabela anterior verifica-se que nos 

ensaios a 28 dias o cenário é praticamente o mesmo, onde mais uma vez se constatou a existência de 

perdas de resistência em todos os ensaios efetuados. Fazendo uma análise média de todas as perdas 

existentes, é constatável que estas apresentam um valor da ordem de 3,08 MPa para a resistência à 

compressão e de 0,78 MPa para a resistência à flexão. Estas perdas podem ser bem perceptíveis quando 

se incorpora 30% de RCD sem o material do peneiro de 4 mm chegando a valores da ordem de 5,77 

MPa, sendo esta uma perda muito significativa de resistência para as novas argamassas de betonilha. 

Em última análise, pode dizer-se que em todos os ensaios efectuados as perdas de resistências 

foram notórias, apresentando-se assim como consequência primordial deste estudo. 
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4. Conclusões do trabalho 

 

Este trabalho experimental foi importante para se conhecer qual a realidade existente em 

Portugal e na Europa acerca dos RCD produzidos e qual o seu destino final. Foi também importante para 

se verificar a viabilidade da utilização dos RCD nas argamassas de betonilha e, para tal, foram efetuados 

todos os ensaios que permitiram dar as melhores indicações neste aspeto, permitindo tirar o máximo 

partido deste estudo. 

No desenrolar deste trabalho, conseguiu-se perceber que existe uma produção massiva, tanto 

em Portugal como na Europa, de resíduos de construções e demolições e que nem sempre são geridos 

da melhor forma. Com este estudo, foi também possível ficar a perceber-se que existem cerca de 180 

milhões de toneladas de resíduos produzidos anualmente na União Europeia, dos quais apenas 28% são 

reutilizados/reciclados. 

Tendo em conta a situação estudada dos resíduos de construção e demolição na União 

Europeia, o presente trabalho foi direcionado para uma resolução eficaz e rápida de todas as 

preocupações ambientais combatendo assim a fraca percentagem de reutilização existente dos RCD. 

Numa primeira conclusão deste trabalho, torna-se facilmente percetível que existem inúmeras maneiras 

de resolver a questão da reciclagem dos RCD, sendo a reutilização dos RCD nas argamassas de betonilha 

uma das formas de fazer frente à produção excessiva dos RCD. 

Iniciados os ensaios experimentais, para assim se passar ao estudo concreto da reutilização dos 

RCD, estes foram feitos a 7 e a 28 dias, tendo sido muito importante para se perceber qual o 

desempenho de resistências destes novos produtos fabricados com a introdução de diversas 

percentagens de RCD. 

No final de todos os ensaios, pôde-se concluir que os resultados não foram satisfatórios, quer 

nos ensaios a 7 dias quer nos ensaios a 28 dias, uma vez que se constataram de uma forma geral perdas 

de resistência em todos os ensaios elaborados, concluindo assim em primeira análise que a introdução 

de RCD nas argamassas de betonilha produz um efeito negativo nas resistências à flexão e à 

compressão. 

Nos ensaios elaborados, foram estudadas diversas percentagens de incorporações com duas 

gamas distintas de RCD, ou seja, uma gama sem finos e outra com finos. Esta separação dos RCD em 

duas gamas distintas permitiu perceber qual a influência que os finos apresentam nas resistências das 

argamassas de betonilha, concluindo-se assim que uma argamassa de betonilha apresenta resistências 

tanto maiores quanto menos finos apresentar na sua amostra inicial, tornando esta uma conclusão 

muito satisfatória dos ensaios realizados e que nos indica, que para se conseguir boas resistências 

mecânicas nas argamassas de betonilha, estas podem e devem conter finos mas o mínimo possível. 

A conclusão apresentada foi ótima para a resistência das argamassas de betonilha mas má na 

prática, uma vez que o custo da preparação dos resíduos de construção e demolição se torna muito 

elevado, pois para se retirar todos os finos dos RCD, são necessárias técnicas muito caras que, por sua 

vez, vão encarecer o preço da argamassa final, sendo portanto algo que não satisfaz o estudo em causa. 
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Depois de todos os ensaios de resistências, foram ainda estudados as massas volúmicas e os 

módulos de elasticidade das novas argamassas, verificando-se aqui, tal como nos ensaios de resistência 

mecânica, perdas que vão influenciar negativamente e positivamente o comportamento das novas 

argamassas de betonilha. Desde logo, pode-se retirar mais uma conclusão, pois a redução da massa 

volúmica do produto final é devida à incorporação dos resíduos de construção e demolição, uma vez 

que estes resíduos apresentam baixos valores de massa volúmica aceites e entendidos por todos, 

nomeadamente por Hansen (1992), que determinou uma relação de percentagens de perda da massa 

volúmica entre os agregados naturais e os reciclados de 10%, sendo esta uma quebra de resistência 

muito semelhante ao resultado patente no ensaio apresentado, que é em média de 6%. Já no módulo 

de elasticidade, este ensaio foi importante para ajudar a perceber a contínua perda de resistência uma 

vez que estas duas características são directamente proporcionais. Tendo em conta a sua 

deformabilidade, as perdas do módulo de elasticidade foram boas pois, segundo Neville (1997), um 

material é considerado perfeitamente elástico se surgirem e desaparecerem deformações 

imediatamente após a aplicação ou retirada de tensões, e neste tipo de argamassas em estudo, a sua 

capacidade de aderência ao suporte e a capacidade de absorver deformações são muito importantes 

para que a sua aplicação e o seu desempenho sejam salvaguardados. Conclui-se aqui que as perdas 

patentes do módulo de elasticidade provocam maior deformabilidade da argamassa de betonilha, onde 

desta forma, a incorporação de RCD é favorável, permitindo assim uma melhor aplicação da argamassa 

de betonilha, e ainda um menor risco de fendilhação. 

Todas as perdas de resistências podem ser viáveis para uma produção destes novos produtos, 

se o preço de produção for realmente muito mais favorável para o mercado que as procura. Desta feita, 

passou-se à elaboração de uma real análise de custos para a produção deste novo material, tendo sido 

elaborada uma análise exaustiva de todos custos de todas as argamassas ensaiadas, podendo-se retirar 

uma conclusão, tal como nos ensaios de resistência, não muito animadora, uma vez que o custo para se 

produzir a mesma quantidade da argamassa de betonilha, mas agora com introdução de RCD, sairia 

mais elevado. Esta conclusão só é feita devido ao elevado custo de transporte dos RCD até à fábrica da 

SecilMartingança, pois sendo este um produto com pouco escoamento no mercado da reciclagem, são 

poucas as empresas de tratamento de resíduos que conseguem apresentar o produto final de separação 

tão pequeno quanto se deseja para a produção das argamassas de betonilha. Após análise do mercado 

dos RCD, concluiu-se que existem várias empresas no país com uma linha de produção/separação de 

RCD, mas poucas com uma linha de produção/separação de RCD tão detalhada, que consegue ter os 

RCD com dimensões dos 0-12 mm para que estas possam ser reutilizadas nas argamassas de betonilha. 

A empresa SGR Ambiente S.A., situada no Seixal, foi a empresa escolhida com essa linha de 

produção/separação de RCD, necessitando portanto de transporte desde o Seixal até Leiria, sede da 

SecilMartingança, proporcionando assim um aumento direto muito significativo no valor da produção 

das novas argamassas de betonilha. 

Em suma, pode concluir-se que este estudo foi muito importante, uma vez que assim se 

percebeu quais as realidades e potencialidades dos RCD para uma reutilização nas argamassas de 
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betonilha. Este foi um estudo muito bem conseguido na medida em que se retirou uma grande 

conclusão não satisfatória no seguimento a que este estudo se propunha, uma vez que tanto as 

resistências analisadas como os custos de produção são desfavoráveis. Tendo em conta as resistências 

conseguidas, estas são muito mais reduzidas que as resistências existentes nas argamassas de betonilha 

já fabricadas e os custos associados à produção são mais elevados quando se pretende incorporar RCD 

na amostra. Por estes motivos, o estudo exposto apresenta uma conclusão desfavorável para o mercado 

das argamassas de betonilha, uma vez que a sua aplicabilidade no terreno está inviabilizada.  

 

 Trabalhos futuros 4.1.

  

Na dissertação que se apresenta, é mencionado o desempenho das argamassas de betonilha 

com a incorporação de RCD provenientes de fábricas de recolha, tratamento e valorização de resíduos. 

Este é ainda um tema não muito tratado nas investigações que se têm vindo a desenvolver, porém é um 

estudo com grande potencial a ser descoberto e aprofundado. Aqui foi aprofundado apenas um único 

dos diversos temas e investigações que ainda podem ser feitos, partindo-se do princípio que o material 

escolhido seriam RCD de granulometrias entre 0-12 mm. 

Tendo como base o exposto, é então importante começar-se a estudar, a reutilização de todos 

os RCD que diariamente chegam em toneladas às estações de recolha, tratamento e valorização deste 

tipo de material, numa perspectiva de que, com esses estudos futuros se deixe de explorar o ambiente, 

protegendo-o e preservando-o, pois é um bem único e que é muito descurado pelo Homem. 

O estudo apresentado foi então uma pequena parte daquilo que ainda pode ser feito no que 

respeita aos RCD. Como tal, diversos estudos científicos através de análises técnicas e análises 

económicas poderão ainda ser executados, apresentando-se abaixo alguns pontos que poderão ser alvo 

de análise e estudo futuros: 

 avaliar a influência da incorporação de RCD nas argamassas de betonilha com 

granulometrias maiores (exemplo: entre 12-32 mm); 

 avaliar a influência de incorporação de um único tipo de RCD (exemplo: pó de pedra) 

nas argamassas de betonilha; 

 estudar a durabilidade e outros aspectos importantes na incorporação de RCD nas 

argamassas de betonilha a médio e longo prazo; 

 através de mais ensaios experimentais, avaliar-se alguns pontos que não foram 

determinados nesta dissertação como a capacidade de aderência ao suporte; 

 estudar-se outras gamas de percentagens de substituição dos agregados naturais por 

RCD; 

 avaliar o comportamento das argamassas de betonilha quando se introduz com as 

percentagens de incorporação de RCD adições e plastificantes. 
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