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RESUMO 

 
O estudo a seguir apresentado teve como principal objectivo, através da incorporação 

de finos de betão resultantes da trituração de betão demolido nas argamassas, permitir a redu-
ção do teor de cimento das mesmas, continuando a garantir um bom desempenho das suas 
funções. As vantagens, caso os resultados sejam positivos, são ambientais e económicas: por 
um lado, reduz-se o consumo de energia no fabrico de cimento e, por outro, os custos das 
argamassas também são inferiores. 

Para avaliar as eventuais características aglomerantes dos finos de betão incorporados 
nas argamassas, e assim permitir um menor consumo de cimento nestas, foram realizados 
vários ensaios normalizados sobre essas de forma a avaliar as suas propriedades mais impor-
tantes (resistência mecânica, comportamento à água, susceptibilidade à fissuração, retracção, 
entre outras) e compará-las com as de uma argamassa de referência, sem qualquer adição de 
finos de betão e redução do teor de cimento. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Numa argamassa tradicional, constituída por água, areia e cimento, o constituinte mais 

caro e com maior consumo de energia desta mistura é o cimento. Este tem como função pro-
mover a coesão dos agregados no estado fresco da mistura, a sua aderência inicial à base do 
revestimento e o endurecimento da pasta, conferir resistência mecânica e reduzir a permeabi-
lidade dos revestimentos à passagem de água (Miranda et al., 2006). 

Têm-se realizado vários estudos sobre a forma de reduzir o teor de cimento das arga-
massas e consequentemente o seu custo total, sem comprometer o seu comportamento e a 
função a que se destinam. 

Pretendeu-se com este estudo, tal como em outros já realizados em argamassas mas 
com outros agregados, analisar de que forma, ao reduzir-se o teor de cimento nas argamassas 
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e ao incorporar-se simultaneamente determinada percentagem de agregados finos reciclados 
de betão, estas se iriam comportar, avaliando se os agregados finos permitem compensar a 
redução da quantidade de cimento adicionada às argamassas. Admite-se que possa ainda exis-
tir algum cimento por hidratar nos agregados reciclados de betão utilizados que lhes conferem 
algumas propriedades ligantes. 

As principais vantagens, caso os resultados sejam positivos, são, por um lado, a dimi-
nuição dos custos de fabrico e do consumo de energia das argamassas e, por outro, a criação 
de alternativas para os resíduos provenientes das construções e demolições, ao invés de serem 
transportados para aterro. 

Em paralelo com este estudo, foi realizado outro, complementar, que permitiu verificar 
a percentagem de substituição óptima de areia por agregados finos de betão de maneira a 
manter ou mesmo melhorar as principais características das argamassas, tirando partido do 
efeito de fíler provocado pelas partículas mais finas. A percentagem de substituição óptima a 
que se chegou no trabalho referido foi a utilizada nas argamassas deste estudo. 
 
 
2. ESTADO DA ARTE 

 
A investigação publicada relacionada com a utilização da parcela fina de resíduos de 

construção e demolição em argamassas, ao contrário do que acontece em betões, restringe-se 
praticamente a publicações em Português fora das revistas internacionais referenciadas e da 
autoria de investigadores brasileiros. Apesar de tal representar uma dificuldade na compara-
ção dos resultados, mostra também quão inovadora é a investigação aqui apresentada. 

Tem-se verificado que a substituição de cimento por finos até 10% não afecta muito a 
resistência à compressão nos betões convencionais (Alves, 1983) e que a própria substituição 
de agregados finos naturais por agregados finos de betão triturado pode também não ter um 
efeito negativo sobre a resistência à compressão do betão, por um efeito combinado de 
hidraulicidade e de fíler (Evangelista e Brito, 2007). O recurso a superplastificantes pode até 
melhorar essa propriedade em betões com agregados finos reciclados versus betões conven-
cionais (Pereira et al., s.d.). 

Oliveira et al. (2004) concluíram, em estudo realizado sobre as potencialidades de um 
caulino calcinado como material de substituição parcial do cimento portland em argamassas, 
que a resistência à compressão é muito beneficiada quando se substitui parte do cimento por-
tland por caulino calcinado a 700 ºC e em taxas até 30%. 

Silva et al. (2008) concluíram, no seu estudo com finos cerâmicos, que os resultados 
obtidos nos ensaios em argamassas com redução do teor de cimento (de um traço 1:4 para 1:5 
e 1:6) são aceitáveis. Os mesmos autores demonstraram ainda o potencial do efeito de fíler 
dos finos cerâmicos (2009) e a possibilidade de substituição da areia natural por resíduos 
finos cerâmicos mantendo a curva granulométrica (2010). 

As argamassas feitas com material reciclado têm uma economia de 30% no consumo 
de cimento, em média, quando comparadas com as argamassas convencionais (1997). 

Geyer et al. (2000) demonstraram que a utilização da cinza de lodo altamente poluen-
te, proveniente de esgoto urbano, pode ser uma alternativa segura e económica, em substitui-
ção parcial de até 20% do cimento portland. 

Araújo (1995) observou uma redução do teor de ar incorporado significativa em fun-
ção do aumento da relação agregado miúdo seco / cimento e da relação água / cimento em 
argamassas com incorporação de saibro. Essa redução foi causada principalmente pelo 
aumento no consumo de saibro e de água nos traços, independente do aumento do volume de 
vazios de agregado miúdo. 

Corinaldesi et al. (2002) usaram entulho de demolição para executar argamassas e 
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concluíram que, quando conjugado com a utilização de fibras de polipropileno ou de aço ino-
xidável, as argamassas em que parte do cimento foi substituído por finos reciclados tinham 
um bom desempenho, mormente em termos de resistência à tracção por flexão. 
 
 
3. CAMPANHA EXPERIMENTAL 

 
As argamassas deste trabalho foram escolhidas com base em resultados obtidos em 

estudos anteriores (Braga, 2010), em que se determinaram as características de argamassas 
com substituição de parte da areia por vários teores de agregados finos de betão reciclados, 
para obter o teor de substituição que optimizava o conjunto das propriedades. 

Com a percentagem de substituição de areia por agregados finos reciclados de betão 
seleccionada como óptima - 15% - ensaiaram-se uma mistura de referência e ainda duas novas 
argamassas com redução do teor de cimento, de forma a analisar as eventuais características 
ligantes dos agregados finos de betão. 

Desta forma, a campanha experimental foi dividida em duas fases distintas: numa pri-
meira, de carácter eliminatório, foram ensaiadas duas argamassas diferentes aos traços 1:5 e 
1:6, ambas com 15% de finos de betão (granulometria < 0.150 mm), sendo os resultados obti-
dos comparados com uma argamassa de referência ao traço 1:4 sem qualquer adição de finos 
e com uma argamassa com o mesmo traço (1:4) mas com 15% de finos de betão na sua cons-
tituição; na segunda fase, escolheu-se entre as argamassas aos traços 1:5 e 1:6 aquela que 
melhor desempenho obteve nos ensaios já realizados e realizaram-se outros ensaios de forma 
a determinar outras características importantes das argamassas, voltando a comparar os resul-
tados com as argamassas referidas na primeira fase e com uma argamassa adicional com o 
mesmo traço do que a seleccionada nesta fase mas sem qualquer adição de finos. 

Assim, as argamassas ensaiadas durante a campanha experimental foram: 
 II(0-1:4) - 0% de incorporação - traço volumétrico 1:4 (cimento: areia siliciosa) - arga-

massa de referência; 
 II(15-1:4) - 15% de incorporação - traço volumétrico 1:4 (cimento: areia siliciosa e 

agregados finos de betão); 
 II(0-1:5) - 0% de incorporação - traço volumétrico 1:5 (cimento: areia siliciosa); 
 II(15-1:5) - 15% de incorporação - traço volumétrico 1:5 (cimento: areia siliciosa e 

agregados finos de betão); 
 II(15-1:6) - 15% de incorporação - traço volumétrico 1:6 (cimento: areia siliciosa e 

agregados finos de betão). 
As análises granulométricas da areia e dos finos de betão (antes da correcção) são 

apresentadas nas Figuras 1 e 2. As massas volúmicas aparentes dos diferentes constituintes 
das argamassas (areia, finos de betão e cimento) são apresentadas na Tabela 1. 
 
 
4. 1ª FASE 

 
Esta fase experimental permitiu fazer uma caracterização inicial das várias argamassas 

em estudo e seleccionar aquela que melhor cumpre os objectivos pretendidos. 
 
4.1 Consistência por espalhamento 

 
Este ensaio foi feito de acordo com a norma europeia EN 1015-3 (1999) e serviu para 

acertar a quantidade de água a adicionar à mistura. Neste caso, segundo a norma e para arga-
massas de reboco com massa volúmica superior a 1200 kg/m3, a consistência considerada 
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adequada é de 175 mm ± 10 mm. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 
 

 
Figura 1 - Curva granulométrica da areia 

 

 
Figura 2 - Curva granulométrica dos agregados reciclados de betão 

 
Tabela 1 - Massa volúmica aparente dos constituintes da argamassa 

 Massa volúmica aparente (kg/m3) 
Cimento 1035 

Areia 1433 
Finos de betão < 0.149 mm 842 

 
Tabela 2 - Relação água / cimento e resultados do ensaio de espalhamento 

Nomenclatura Relação água / cimento Água necessária por dm3 de argamassa (ml) Espalhamento (mm)
II(0-1:4) 1.41 220 170.8 
II(0-1:5) 2.14 234 170.5 
II(15-1:4) 1.12 183 172.0 
II(15-1:5) 1.43 192 177.5 
II(15-1:6) 1.76 201 176.0 

 
Os resultados comprovam que as argamassas mais pobres em cimento, quer tenham ou 

não finos incorporados na sua constituição, têm necessidade que se adicione uma maior quan-
tidade de água para obter o mesmo espalhamento, o que se justifica pelo aumento da superfí-
cie específica dos agregados e torna necessária uma maior quantidade de água para os molhar. 

Nas argamassas com traços iguais, necessitam de menos água as que têm na sua cons-
tituição 15% de finos de betão, em substituição da mesma quantidade em volume de areia. 
Este fenómeno acontece devido ao aumento da trabalhabilidade das argamassas com a adição 
de finos que assim exigem menor quantidade de água de amassadura. 
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4.2 Massa volúmica (argamassa em pasta) 
 
Este ensaio foi realizado de acordo com a norma europeia EN 1015-6 (1998). Os 

resultados são apresentados na Figura 3. 
 

 
Figura 3 - Massa volúmica em pasta para os diferentes traços estudados (média das 3 amostras: II(0-1:4) = 
1923.4 kg/m3; II(15-1:4) = 1975.0 kg/m3; II(0-1:5) = 1894.8 kg/m3; II(15-1:5) = 1893.2 kg/m3; II(15-1:6) = 

1875.0 kg/m3) 
 

Os resultados mostram uma tendência crescente da massa volúmica em pasta da arga-
massa quando são incorporados na sua constituição 15% de finos de betão, mantendo o traço 
constante 1:4. Este facto deve-se muito provavelmente ao efeito de fíler. Observa-se uma 
diminuição do valor da massa volúmica em pasta para a argamassa com traço 1:5, sem incor-
poração de betão relativamente à argamassa de referência ao traço 1:4 e mantendo-se pratica-
mente inalterado quando se incorpora na argamassa uma percentagem de 15% de finos de 
betão, ao mesmo traço 1:5. Essa diminuição pode ser explicada pelo aumento da quantidade 
de água, menos densa do que o cimento, que foi necessário adicionar à mistura para obter a 
mesma trabalhabilidade, aumentando assim a porosidade da argamassa e criando mais espa-
ços vazios entre os agregados, sobrepondo-se ao efeito de fíler. Ao reduzir-se o teor de cimen-
to da argamassa para o traço 1:6 mantendo a incorporação de 15% de finos de betão, a massa 
volúmica continua a apresentar uma tendência decrescente, facto que neste caso pode estar 
relacionado com a menor massa volúmica aparente dos finos de betão relativamente à do 
cimento. 
 
4.3 Massa volúmica aparente (argamassa no estado endurecido) 

 
Este ensaio foi realizado de acordo com a norma europeia EN 1015-10 (1999). Para 

este ensaio, utilizou-se uma amostra de três provetes, para cada tipo de argamassa, submetidos 
a um processo de cura de 28 dias, tendo sido ensaiados no final deste período. Os resultados 
são apresentados na Figura 4. 

Os resultados obtidos revelam um comportamento semelhante ao da argamassa em 
pasta à excepção da argamassa ao traço 1:5 com incorporação de 15% de finos de betão que 
apresentou um aumento acentuado no valor por comparação com a mistura 1:5 sem finos 
incorporados e mesmo com a 1:4 sem finos, revelando a importância do efeito fíler dos 15% 
de finos reciclados. 

O aumento da massa volúmica aparente para a argamassa com mesmo traço 1:5 com 
15% de finos de betão leva a concluir que os finos preencheram os espaços vazios existentes 
tornando a argamassa mais compacta, o que não se observou na argamassa em pasta. Esta 
argamassa também tem menos água na sua constituição o que a torna menos porosa. A arga-
massa com traço 1:6 com 15% de finos de betão apresenta também uma redução no valor da 
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massa volúmica aparente, aproximando-se muito do valor da argamassa de referência (II(0-
1:4)), o que pode ficar a dever-se à menor massa volúmica aparente dos finos de betão face à 
massa volúmica apresentada pelo cimento. A redução do teor de cimento de 1:5 para 1:6 sem 
um aumento relevante de finos diminui a compacidade e pode também explicar a diminuição 
da massa volúmica aparente. 
 

 
Figura 4 - Massa volúmica aparente no estado endurecido para os diferentes traços estudados (média das 3 amos-
tras: II(0-1:4) = 1725.8 kg/m3; II(15-1:4) = 1814.5 kg/m3; II(0-1:5) = 1667.8 kg/m3; II(15-1:5) = 1763.0 kg/m3; 

II(15-1:6) = 1719.8 kg/m3) 
 
4.4 Resistência à tracção por flexão e à compressão 

 
Este ensaio foi realizado de acordo com a norma europeia EN 1015-11 (1999). Para 

estes ensaios, utilizou-se uma amostra de três provetes, para cada tipo de argamassa, submeti-
dos a um processo de cura de 28 dias, tendo sido ensaiados no final deste período. Os resulta-
dos são apresentados nas Figuras 5 e 6. 

 

 
Figura 5 - Resultados do ensaio de resistência à tracção por flexão para os diferentes traços estudados (média das 

3 amostras: II(0-1:4) = 1.36 MPa; II(15-1:4) = 2.71 MPa; II(15-1:5) = 1.18 MPa; II(15-1:6) = 0.68 MPa) 
 

Os resultados obtidos para o ensaio de resistência à tracção por flexão mostram que, à 
medida que se reduz o teor de cimento, os valores da resistência diminuem como seria expec-
tável com agregados convencionais. Verifica-se que a argamassa com o traço 1:5 com 15% de 
finos de betão apresenta um valor de resistência à tracção por flexão ligeiramente inferior, em 
cerca de 13%, à da argamassa de referência que tem na sua constituição maior teor de cimento 
e não tem qualquer adição de finos de betão. Esta pequena diferença de valores deve-se, even-



 

Número 41, 2011 Engenharia Civil  UM 11 

tualmente, à presença de algum cimento ainda por hidratar nos finos de betão incorporados na 
argamassa o que confere alguma resistência e provavelmente também a algum efeito de fíler. 
A diminuição da resistência à tracção por flexão da argamassa com traço 1:6, comparativa-
mente com a argamassa de referência é de cerca de 50%, diferença bastante maior do que a 
observada na argamassa com o traço 1:5 com 15% de finos de betão. 
 

 
Figura 6 - Resultados do ensaio de resistência à compressão para os diferentes traços estudados (média das 3 

amostras: II(0-1:4) = 3.91 MPa; II(15-1:4) = 8.64 MPa; II(15-1:5) = 5.09 MPa; II(15-1:6) = 3.00 MPa) 
 
Nos resultados do ensaio de resistência à compressão, verifica-se um aumento de cerca 

de 30% na argamassa com traço 1:5 com 15% de finos de betão em relação à argamassa de 
referência. Este fenómeno é idêntico ao que sucedeu no estudo de Silva et al. (2008) para a 
argamassa com traço 1:5 e 10% de incorporação de finos cerâmicos, e pode ser explicado pelo 
aumento da compacidade da argamassa com a incorporação dos finos de betão, que mostrou 
compensar a redução do teor de cimento. 

Comparando com os resultados obtidos por Silva et al. (2008) (Figuras 7 e 8), verifica-
se que estes autores obtiveram valores superiores das características mecânicas que as obtidas 
no presente estudo. No entanto, as alterações relativas com a incorporação de finos reciclados 
e a redução de cimento são semelhantes. Com efeito, as curvas obtidas são quase paralelas. 

 

 
Figura 7 - Comparação da resistência à tracção por flexão obtida com o estudo levado a cabo por Silva et al. 

(2008) 
 
4.5 Absorção de água por capilaridade 

 
Este ensaio foi feito de acordo com a norma europeia EN 1015-18 (2002). Para o 

mesmo, utilizou-se uma amostra de três provetes (semi-prismas), para cada tipo de argamassa, 
submetidos a um processo de cura de 28 dias, tendo sido impermeabilizados lateralmente e 
ensaiados no final deste período. Os resultados são apresentados nas Figura 9. 
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Figura 8 - Comparação da resistência à compressão obtida com o estudo levado a cabo por Silva et al. (2008) 

 

 
Figura 9 - Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade para as diferentes percentagens de incorpo-

ração (média das 3 amostras: II(0-1:4) = 1.270 kg/(m2.min0,5); II(15-1:4) = 0.708 kg/(m2.min0,5); II(15-1:5) = 
0.891 kg/(m2.min0,5); II(15-1:6) = 1.001 kg/(m2.min0,5)) 

 
Observa-se, através dos resultados, que, com a mesma percentagem de incorporação 

de finos de betão (15%), ao reduzir-se o traço da argamassa de 1:4 para 1:5 e deste para 1:6, o 
coeficiente de absorção de água aumenta, como era expectável. Isto ocorre devido à redução 
do teor de cimento das argamassas e ao aumento da relação água / cimento, existindo um 
aumento dos poros capilares e do fluxo de água entre os mesmos. Mesmo com a redução do 
teor de cimento das argamassas, a argamassa que apresenta maior taxa de absorção é a de 
referência ao traço 1:4, sem incorporação de finos de betão, o que significa que a incorpora-
ção de finos de betão nas argamassas na percentagem e traços experimentados confere um 
melhor desempenho nesta propriedade. 

Estes resultados são semelhantes aos de Silva et al. (2008), que também observaram 
uma diminuição da taxa de absorção de água nas argamassas com traços inferiores à de refe-
rência, e verificaram um aumento desta propriedade da argamassa com traço 1:5 para a arga-
massa com traço 1:6. 

 
4.6 Secagem 

 
Para a realização deste ensaio não normalizado, foram utilizados os mesmos semi-

prismas do ensaio de absorção de água por capilaridade. O comportamento dos provetes 
durante a fase de secagem é apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Evolução da secagem das argamassas para as diferentes percentagens de incorporação 

 
Através da observação do gráfico de secagem, conclui-se que a redução do teor de 

cimento das argamassas, com incorporação simultânea de finos de betão, não tem uma 
influência preponderante na sua secagem, verificando-se um comportamento semelhante ao 
da argamassa de referência. 
 
4.7 Susceptibilidade à fendilhação 

 
Este ensaio, não normalizado, consiste na aplicação de uma amostra de argamassa 

numa face de um tijolo, verificando-se ao longo do tempo o aparecimento, ou não, de fissuras. 
Ao fim de 9 meses de observação, não se observou o aparecimento de fissuras em qualquer 
das argamassas estudadas (Figura 11). É preciso, no entanto, ter em conta que as condições de 
aplicação da argamassa no tijolo e em obra são diferentes e que as dimensões das superfícies 
de aplicação são também muito diferentes. Assim, os resultados deste ensaio são meramente 
indicativos de que não são esperados problemas graves de fissuração em obra. 
 

 
Figura 11 - Aspecto do ensaio de susceptibilidade à fendilhação 

 
4.8 Escolha para a segunda fase 

 
Na segunda fase de ensaios escolheu-se a argamassa II(15-1:5) visto ter sido a que 

melhores resultados obteve nas propriedades estudadas. A argamassa pela qual se optou para 
a segunda fase obteve uma maior resistência à compressão do que a argamassa de referência 
e, no ensaio de resistência à tracção por flexão, foi a que mais se aproximou do valor da de 
referência e mostrou ser mais resistente do que a argamassa II(15-1:6). No ensaio de capilari-
dade, ambas as argamassas com redução do teor de cimento obtiveram um coeficiente inferior 
de absorção de água, sendo que a argamassa II(15-1:5) foi a que menor valor alcançou. 

Desta forma, na segunda fase de ensaios, estudaram-se outras propriedades da arga-
massa II(15-1:5), de forma a caracterizá-la melhor e a adquirir informações mais concretas 
sobre o seu comportamento. 
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5. 2ª FASE 

 
Na segunda fase experimental, foram realizados ensaios sobre a argamassa de referên-

cia, a argamassa II(0-1:5) e a argamassa escolhida na primeira fase, II(15-1:5), de maneira a 
estudar outras características importantes no desempenho das argamassas e caracterizar mais 
aprofundadamente os seus aspectos positivos e negativos. 
 
5.1 Retenção de água 

 
A retenção de água é uma característica importante para o bom desempenho de uma 

argamassa de revestimento. Com efeito estas argamassas são sujeitas, logo que aplicadas, à 
sucção do suporte em toda a área de aplicação, o que pode originar a sua dessecação rápida, 
impedindo a hidratação completa do cimento. Uma boa retenção de água permite assim uma 
optimização do uso do cimento como ligante (Veiga, 1998, 2005). 

Este ensaio foi realizado de acordo com a norma europeia EN 1015-8 (1999). Para o 
mesmo, utilizaram-se três amostras para cada tipo de argamassa no estado fresco. Os resulta-
dos são apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Resultados do ensaio de retenção de água 
Nomenclatura Retenção de água (%) 

II(0-1:4) 63.8 
II(15-1:4) 79.6 
II(0-1:5) 63.9 
II(15-1:5) 72.0 

 
Verificou-se que as argamassas de traços diferentes e sem qualquer incorporação de 

finos de betão têm praticamente o mesmo valor de retenção de água, concluindo-se que a 
redução do teor de cimento não teve influência. O mesmo não sucede nas argamassas com 
incorporação de 15% de finos de betão aos traços 1:4 e 1:5 que tiveram um aumento da reten-
ção de água comparativamente às duas argamassas atrás referidas, tendo a primeira, ao traço 
1:4 com 15% de finos de betão, o maior aumento. 

O aumento da retenção de água da argamassa ao traço 1:5 com 15% de finos de betão 
face à argamassa com o mesmo traço mas sem qualquer adição, reforça a ideia de que a adi-
ção de finos tem uma influência preponderante no aumento da retenção de água pois, ao redu-
zir a dimensão dos poros, dificulta a sua circulação no interior da argamassa. 

Conclui-se que, embora se tenha verificado uma ligeira diminuição do valor da reten-
ção ao reduzir-se o teor de cimento da argamassa com finos de betão, o valor obtido continua 
a ser superior ao da argamassa de referência e, portanto, o efeito positivo da incorporação dos 
resíduos não foi anulado. 

Silva et al. (2008) verificaram um aumento da retenção de água com a redução do teor 
de cimento (Tabela 4). Este fenómeno é explicado pela excelente capacidade de retenção de 
água dos fíleres cerâmicos (Silva et al., 1999). 
 
5.2 Variação dimensional (retracção) 

 
Este ensaio foi realizado de acordo com o Cahier 2669-4 do CSTB (1993). Utilizou-se 

uma amostra de três provetes para cada tipo de argamassa, iniciando-se o ensaio logo após a 
descofragem. Os resultados são apresentados na Figura 12. 
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Figura 12 - Tempo versus variação dimensional 

 
Como se pode observar pelos resultados, as argamassas sem incorporação de finos, 

com traços 1:4 e 1:5, apresentaram comportamentos semelhantes, tendo-se verificado um 
decréscimo da retracção de 9% na argamassa II(0-1:5) relativamente à primeira, II(0-1:4), 
com maior teor de cimento. 

As argamassas com incorporação de 15% de finos de betão apresentaram comporta-
mentos bastante similares entre si mas registaram um incremento da retracção comparativa-
mente com as duas argamassas atrás referidas. Esta situação era expectável, uma vez que a 
incorporação de finos incrementa a retracção nas argamassas. 

A argamassa com menor teor de cimento, II(15-1:5) teve, ao fim de 90 dias, uma 
menor variação dimensional, em cerca de 4%, relativamente à argamassa com traço superior, 
II(15-1:4); no entanto, a diminuição verificada é insignificante face à diferença de quase 40% 
observada para a argamassa de referência o que leva a concluir que, neste ensaio, a redução 
do teor de cimento não anulou o efeito dos finos incorporados na mistura. 
 
5.3 Aderência ao suporte 

 
Este ensaio foi feito segundo a norma europeia EN 1015-12 (2000), isto é, para cada 

tipo de argamassa sobre três provetes, cada um deles obtido por aplicação de argamassa na 
face de um tijolo que foram em seguida submetidos a um processo de cura de 28 dias, após o 
que foram ensaiados. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4. 

Existe uma diminuição da capacidade de aderência da argamassa sem adição de betão 
quando se reduz o teor de cimento do traço 1:4 para 1:5, o que está de acordo com o estudo de 
Carasek e Djanikian (1997) que concluíram que, à medida que se aumenta o teor de cimento 
da argamassa, aumenta a capacidade de aderência. Verifica-se, na argamassa com traço 1:5, 
ou seja, com menor teor de ligante, e 15% de finos de betão, que existe um incremento da 
capacidade de aderência sendo superior à da argamassa de referência em cerca de 6% e infe-
rior à argamassa com a mesma percentagem de finos de betão e traço 1:4 em cerca de 22%. 

 
Tabela 4 - Resultados do ensaio da tensão de aderência 

Nomenclatura Aderência (MPa) Tipologia de rotura predominante 
II(0-1:4) 0.33 B 
II(15-1:4) 0.45 A 
II(0-1:5) 0.16 B 
II(15-1:5) 0.35 AB 

A - rotura adesiva (no plano do revestimento - suporte); B - rotura coesiva (no seio do revestimento) 
 

Da análise dos resultados, conclui-se que a redução do teor de cimento não anulou o 
efeito da incorporação de finos de betão na mistura, obtendo-se um valor para esta proprieda-
de da argamassa, ainda que moderado, superior ao da argamassa de referência. 
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Silva et al. (2008) retiraram, dos resultados obtidos nos seus ensaios, conclusões simi-
lares às do presente estudo. Verificaram que a argamassa ao traço 1:6, com 10% de finos 
cerâmicos, continuou a apresentar uma maior aderência ao suporte do que a argamassa de 
referência, em cerca de 11%. 
 
5.4 Módulo de elasticidade dinâmico 

 
Este ensaio foi realizado de acordo com a norma francesa NF B10-511 (1975). Utili-

zou-se uma amostra de três provetes, para cada tipo de argamassa, submetidos a um processo 
de cura de 28 dias, tendo sido ensaiados no final deste período. Os resultados são apresenta-
dos na Tabela 5. 
 

Tabela 5 - Resultados do ensaio do módulo de elasticidade 
Nomenclatura Módulo de elasticidade (GPa) 

II(0-1:4) 7.11 
II(15-1:4) 10.62 
II(0-1:5) 3.80 
II(15-1:5) 7.80 

 
Da observação dos resultados apresentados na tabela, verifica-se que a redução do teor 

de cimento na argamassa tem um efeito contrário à incorporação de finos de betão provocan-
do um decréscimo do seu módulo de elasticidade: a argamassa que apresentou menor módulo 
de elasticidade foi a II(0-1:5), sem finos de betão e com menor teor de cimento. Um módulo 
de elasticidade mais baixo é um factor que pode ser favorável, já que potencia melhor a 
absorção das deformações iniciais da estrutura reduzindo as tensões instaladas e a consequen-
te tendência para a fissuração (Geyer et al., 2000) (Araújo, 1995) (Veiga, 1998, 2005). No 
entanto, não é condição única e suficiente as argamassas terem módulo de elasticidade baixo 
para não fissurarem. Miranda e Selmo (2006), no seu estudo, obtiveram, para diferentes 
argamassas, valores altos e baixos de módulo de elasticidade e nenhuns deles apresentou fis-
suras. É necessário que outros parâmetros sejam analisados em conjunto, como o nível de 
tensão desenvolvido pelo grau de restrição do revestimento, a resistência à tracção da arga-
massa (Geyer et al., 2000) (Veiga, 1998, 2005) e a distribuição do tamanho dos poros. 

O incremento do módulo de elasticidade observado na argamassa II(15-1:5) face à 
argamassa de referência, II(0-1:4), é de cerca de 10%, o que se pode considerar um acréscimo 
pequeno não alterando muito o comportamento da argamassa relativamente a esta proprieda-
de. Concluindo, neste aspecto a redução do teor de cimento na argamassa com incorporação 
de finos não tem consequências negativas e apresenta um valor mais favorável relativamente à 
argamassa com a mesma percentagem de betão mas maior teor de cimento, II(15-1:4). 
 
5.5 Permeabilidade ao vapor de água 

 
Este ensaio foi realizado de acordo com a norma europeia EN 1015-19 (1998). Assim, 

foram utilizados, para cada tipo de argamassa, três provetes em forma de disco que foram 
submetidos previamente a um processo de cura durante 28 dias. 

A análise dos resultados (Tabela 6) permite verificar que existe um aumento significa-
tivo da permeabilidade ao vapor de água quando se reduz o teor de cimento da argamassa de 
referência sem incorporação de betão. Este resultado está de acordo com Veiga (2005), isto é, 
para se ter uma permeabilidade ao vapor de água elevada, é necessário reduzir o teor de 
cimento. Ao acrescentar-se 15% de finos de betão à argamassa ao traço 1:5, verificou-se que o 
valor da permeabilidade diminuiu ligeiramente, observando-se um decréscimo de cerca de 3% 
face à argamassa de referência. 
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Tabela 6 - Resultados do ensaio de permeabilidade ao vapor de água 

Nomenclatura Permeabilidade ao vapor de água 
Permeabilidade 
(ng/(m.s.Pa)) 

Espessura da camada de ar de difusão equiva-
lente a 20 mm de argamassa (m) 

II(0-1:4) 22.70 0.16 
II(15-1:4) 18.62 0.20 
II(0-1:5) 27.69 0.13 
II(15-1:5) 21.97 0.17 

 
A diminuição da permeabilidade ao vapor de água é um factor desfavorável pois difi-

culta o processo de secagem da parede. No entanto, pode concluir-se que o decréscimo desta 
propriedade entre a argamassa de referência e a argamassa com redução do teor de cimento e 
incorporação simultânea de finos de betão é tão reduzido que não é significativo, o que se 
traduz na continuação de um adequado desempenho da argamassa. 

 
5.6 Susceptibilidade à fendilhação por retracção restringida 

 
Este ensaio desenvolvido no LNEC por Rosário Veiga (Veiga, 1998, 2005, 2007), 

descrito na ficha de ensaio FE Pa 37, é baseado em dois critérios: 
 S - coeficiente de abertura à 1ª fenda, dado pelo quociente entre a força de rotura de 

tracção e a força máxima durante o ensaio de retracção restringida; 
 R - coeficiente de resistência à evolução da fendilhação por retracção restringida, dado 

pelo quociente entre a energia de rotura no ensaio de tracção e a força máxima durante o 
ensaio de retracção restringida. 

A classificação das argamassas quanto à sua susceptibilidade à fendilhação é feita 
recorrendo à Tabela 7. 

Os resultados obtidos para os dois vectores são apresentados na Tabela 8. 
 

Tabela 7 - Classificação quanto à susceptibilidade à fendilhação em argamassas de revestimento (Veiga, 1998, 
2007) 

Classe de susceptibilidade à fendilhação 
1 (Fraca) * S ≥ 1 R ≥ 1 
2 (Média) * S ≥ 1 0.6 ≤ R < 1 
3 (Forte) ** S < 1 R < 0.6 
* Tem que verificar as duas condições para pertencer à classe. 
** Basta verificar uma das condições para pertencer à classe. 

 
Tabela 8 - Características das argamassas sujeitas à retracção restringida 

Nomenclatura Fr máx (N) Rt (N) G (N.mm) S R (mm) Classificação 
II(0-1:4) 56.0 266.0 54.9 4.75 0.98 Média 

II(15-1:4) 76.3 213.3 60.3 2.80 0.79 Média 
II(15-1:5) 54.8 125.8 48.2 2.30 0.88 Média 

S=Rt/Fm; R=G/Fm 
 

Por observação dos resultados, verifica-se que, não obstante a redução do teor de 
cimento, a susceptibilidade à fendilhação da argamassa II(15-1:5) continua a ser classificada 
na classe média, tal como as argamassas II(0-1:4) e II(15-1:4). No entanto, face à argamassa 
com a mesma percentagem de finos de betão mas maior traço II(15-1:4), houve um decrésci-
mo da tendência para a evolução da micro-fendilhação mantendo, ainda assim, maior propen-
são para a fissuração do que a argamassa de referência. Segundo Joisel (1965), quanto maior 
for a dosagem de cimento, maior a susceptibilidade à fendilhação da argamassa: a relaxação 
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diminui e a retracção aumenta, dando origem a maiores tensões, que o aumento da resistência 
não chega para compensar. 

O valor da resistência à tracção da argamassa II(15-1:5) diminuiu face às restantes 
argamassas o que se reflectiu no coeficiente de segurança à abertura da 1ª fenda (S) que teve 
um valor inferior. Por outro lado, a energia de rotura (G) não aumentou significativamente, 
reduzindo-se mesmo para a argamassa com menor teor de ligante, pelo que o coeficiente de 
resistência à evolução da fendilhação mostrou uma tendência de redução. 

Da observação dos resultados obtidos, conclui-se que a incorporação de finos de betão 
na percentagem estudada e a redução do teor de cimento na argamassa provocaram um ligeiro 
aumento da sua susceptibilidade à fendilhação sendo, no entanto, um aumento moderado e 
não se distanciando muito dos valores da argamassa de referência. 
 
 
6. CONCLUSÕES 

 
Os resultados do estudo realizado relativo a argamassas com incorporação de finos e 

simultânea redução do teor de cimento surpreenderam face às expectativas existentes. 
Relativamente ao desempenho mecânico das argamassas, e em comparação com a 

argamassa de referência (traço 1:4, sem adição de finos de betão), observou-se, na argamassa 
com redução do teor de cimento para o traço 1:5, com 15% de finos de betão, um incremento 
da resistência à compressão de 30% e da tensão de aderência de 6%. Na argamassa com redu-
ção do teor de cimento para o traço 1:6, com 15% de finos de betão, ao contrário da argamas-
sa referida anteriormente, observou-se um decréscimo na resistência à compressão, o que 
revela que a incorporação de finos nesta argamassa não foi suficiente para compensar a redu-
ção do teor de cimento. Na resistência à tracção por flexão, a redução do teor de cimento afec-
tou negativamente esta característica nas duas argamassas, com traços 1:5 e 1:6 e ambas com 
15% de finos de betão, verificando-se um decréscimo da resistência de 14 e 50%, respectiva-
mente. Se a diminuição da resistência em 50% já pode levar a questionar a garantia de um 
bom desempenho da argamassa a nível mecânico, o decréscimo observado, de 14%, na arga-
massa 1:5 com 15% de finos de betão não é muito significativo e não deverá pôr em causa o 
cumprimento das suas funções mecânicas. 

Nos ensaios de absorção de água por capilaridade e de retenção de água houve resulta-
dos positivos com a redução do teor de cimento nas argamassas. Na argamassa com traço 1:5, 
com 15% de finos de betão verificou-se uma diminuição do coeficiente de absorção de água 
por capilaridade de 30% e um aumento da retenção de água de 13%. Na argamassa com traço 
1:6, o resultado no ensaio de absorção de água por capilaridade também foi positivo, tendo 
diminuído o coeficiente de capilaridade em cerca de 21%. 

Nos ensaios de permeabilidade ao vapor de água, variação dimensional e módulo de 
elasticidade, os resultados não foram tão bons perante os obtidos para a argamassa de referên-
cia. No entanto, embora os valores obtidos nestas propriedades tenham sido afectados negati-
vamente com a incorporação de finos e redução do teor de cimento, são superiores aos alcan-
çados no estudo já realizado, mas apenas para diferentes percentagens de substituição de areia 
por finos de betão e sem qualquer redução do teor de cimento, para estas mesmas proprieda-
des. A diminuição verificada na permeabilidade ao vapor de água, na argamassa ao traço 1:5 
com 15% de finos de betão, foi apenas de 3%, o que é uma variação que, em trabalhos expe-
rimentais, em que se tem que ter em conta vários factores como os erros experimentais, se 
pode considerar quase nula. No módulo de elasticidade, para a mesma argamassa com redu-
ção do teor de cimento, o aumento foi de 10% e verificou-se um aumento da retracção na 
ordem de 40% face à argamassa de referência. 

A susceptibilidade à fendilhação foi muito ligeiramente afectada permanecendo com a 
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mesma classificação (média) do que a argamassa de referência quanto à sua tendência para 
fissurar. 

Face a todos os resultados obtidos, considerados bastantes aceitáveis para argamassas 
de revestimento e tendo melhorado significativamente algumas das suas propriedades, parece 
viável a redução do teor de cimento, para um traço de 1:5, com incorporação de finos de betão 
reciclado. 
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