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Resumo 
 

Atualmente, mostra-se de extrema importância adotar soluções construtivas mais sustentáveis 

no sentido de minimizar o impacto negativo no meio ambiente. A reutilização de resíduos e a 

sua incorporação como material de construção apresenta-se como um contributo na obtenção 

de uma construção mais sustentável. No sentido de contribuir para esta temática, pretende-se 

com este trabalho, estudar o potencial de aplicação do resíduo resultante da queima de folhelho 

de uva como ligante e como agregado na composição de elementos de argamassa e de betão. 

Procedeu-se à caracterização química e granulométrica do resíduo. Concluiu-se que este 

apresenta na sua composição química elementos que compõem o cimento, ainda que em 

quantidades diferentes. No que respeita à granulometria, este apresenta uma granulometria 

extensa, apresentando dimensões que levam à sua aplicação como ligante e como agregado. 

Foram posteriormente definidas diferentes misturas, quer para análise do material como ligante, 

quer como agregado. Foram realizados ensaios mecânicos à flexão e à compressão, ensaios à 

absorção de água e também de determinação do coeficiente de transmissão térmica.  

Relativamente aos ensaios mecânicos, concluiu-se que a incorporação do resíduo na mistura 

permite um melhor desempenho à compressão do que à flexão. 

No que respeita ao ensaio de absorção de água, verificou-se a elevada capacidade de absorção 

nos provetes compostos por escória, atingindo elevado grau de saturação. 

No que respeita ao ensaio de comportamento térmico, verificou-se que o material apresenta um 

valor de condutibilidade térmica semelhante ao obtido para um betão leve com incorporação de 

poliestireno expandido. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Folhelho de uva, escória, composição química, granulometria, 

comportamento mecânico, absorção de água comportamento térmico, resíduo, reutilização, 

sustentabilidade. 
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Abstract 

 

It is extremely important to adopt more sustainable construction solutions in order to minimize 

the negative impact on the environment. The reuse of waste and its incorporation as a 

construction material is a contribution to achieve a more sustainable construction. In this 

context, it is intended with this work to investigate the potential application of the waste 

resulting from the grape shale burning as binder and aggregate in the composition of mortar 

and concrete elements. 

The chemical and granulometric characterization of the waste was carried out. It was concluded 

that it presents in its chemical composition elements also identified in cement, although in 

different amounts. In what concerns to the granulometry analysis, the waste presents an 

extensive granulometry, having dimensions that can lead to its application as a binder and as 

an aggregate. Different mixtures were defined to analyse the material as a binder or as an 

aggregate. Mechanical test were performed for bending and compression behaviour analysis. It 

was also analysed water absorption and determined the thermal transmission coefficient. 

Regarding the mechanical tests, it was concluded that the incorporation of the waste into the 

mixture allows a better compression behaviour. In what concerns to the bending test, the 

opposite is verified. 

As regards the water absorption test, the high absorption capacity was verified in the samples 

with the incorporation of waste, resulting in a high degree of saturation. 

With respect to the thermal behaviour test, it was found that the material has a thermal 

conductivity value similar to the one obtained for a lightweight concrete incorporating 

expanded polystyrene. 
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mechanical behaviour, water absorption, thermal behaviour, waste, reuse, sustainability. 
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1.1. Enquadramento 

 

A problemática da sustentabilidade surge, atualmente, como um tema de extrema importância 

e que tem merecido especial atenção por parte dos intervenientes dos setores em que se utilizem 

recursos escassos e/ou muito poluentes, nomeadamente o setor da construção civil. Sendo o 

desenvolvimento económico, social e ambiental os três pilares da sustentabilidade, é importante 

que estes serviam de base à obtenção de uma construção mais sustentável. 

Tendo em consideração a elevada produção de resíduos associada a diversos tipos de indústria, 

torna-se imperativo atribuir-lhes um destino que minimize o seu impacto no meio ambiente. A 

sua reutilização e possível integração no setor da construção são áreas merecedoras de estudo. 

O estudo da incorporação de resíduos como possíveis materiais de construção pode contribuir 

para a redução do uso de materiais correntemente utilizados no setor e cuja produção acarreta 

impactos negativos no meio ambiente. Por exemplo, a produção de cimento é responsável por 

cerca de 7% das emissões de CO2, devido às elevadas temperaturas que é necessário atingir 

durante o processo de combustão associado ao seu fabrico. (Penha, 2011) A elevada utilização 

de areia no setor da construção civil era já motivo de preocupação por parte da Sociedade 

Geológica de Portugal em 1980, devido ao facto de as indústrias recorrerem às praias para 

extração deste material (Paixão, 1980-1981). É neste contexto que surge o trabalho de 

investigação apresentado nesta dissertação. O estudo do potencial de integração de resíduos 

oriundos de outras indústrias pode contribuir para minimizar o impacto nefasto no meio 

ambiente que acarreta a produção de materiais correntes. Por um lado, é reutilizado o resíduo, 

evitando outro destino e, por outro, a sua incorporação como material de construção pode 

contribuir para a redução do consumo dos comummente utilizados. 

A indústria associada à região do Douro é predominantemente vinícola, daí ter-se pensado em 

reutilizar um resíduo relacionado com esta. O resíduo resultante da combustão do folhelho de 

uva nos fornos de destilação, aqui designado por escória, é alvo de estudo neste trabalho de 

investigação. Atualmente, este resíduo não tem qualquer utilidade, estando a ser estudada a 

possibilidade de utilização como fertilizante para a vinha. Em Portugal, existem cerca de 60 

empresas que se destinam à destilação do chamado bagaço de uva (KOMPASS 

INTERNATIONAL SA, s.d.), o que demonstra o interesse no possível reaproveitamento das 

escórias daí provenientes. 
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A granulometria extensa e a composição química deste material sugerem o estudo da sua 

utilização com ligante e como agregado. A sua utilização em substituição de cimento e de areia 

ou brita pode constituir uma mais-valia na reutilização de resíduos na construção e, 

consequentemente, na obtenção de uma construção mais sustentável. 

 

1.2. Objetivos 

 

Pretende-se com este trabalho de investigação estudar a possibilidade de incorporar um resíduo 

resultante da indústria vinícola como material de construção, contribuindo assim para o 

aumento da sustentabilidade na construção e para a diminuição do impacto negativo no 

ambiente. 

O material em estudo é o resíduo resultante da queima de folhelho de uva e pretende-se estudar 

a possibilidade da sua aplicação como ligante e como agregado na composição de elementos de 

argamassa e de betão. 

Será efetuada a caracterização do resíduo no que respeita à sua composição química e 

granulométrica com vista à definição das possibilidades de aplicação com ligante e como 

agregado. 

Para analisar o desempenho do resíduo como substituto destes dois materiais serão também 

realizados ensaios de flexão, compressão, capilaridade e ainda comportamento térmico. Sempre 

que possível, os resultados obtidos serão comparados com os obtidos para materiais correntes. 

 

1.3. Organização do trabalho 

 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos. 

Neste capítulo, correspondente à introdução, é efetuado o enquadramento do tema, são 

apresentados os objetivos e descrita a organização do trabalho. 

No segundo capítulo, correspondente à revisão bibliográfica, são apresentados os estudos 

realizados no domínio da reutilização de resíduos. 
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No terceiro capítulo, é efetuada a caracterização do resíduo, no que respeita à sua origem, 

composição química e análise granulométrica. São também apresentados alguns estudos 

preliminares e expeditos ao material. 

No quarto capítulo, é a apresentada a caracterização mecânica do resíduo quando utilizado 

como material de construção. São descritos as amostras e o procedimento experimental para a 

realização dos ensaios à flexão e à compressão, bem como a apresentação e análise dos 

resultados obtidos.  

No quinto capítulo, é descrita a realização do ensaio da capilaridade, bem como os resultados 

obtidos. 

No sexto capítulo, é apresentado o estudo do comportamento térmico de uma placa constituída 

pelo resíduo em estudo. 

Por fim, no sétimo capítulo, são apresentadas as conclusões finais e os trabalhos futuros que 

podem ser realizados neste domínio. 
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2.1. Introdução 

 

Neste capítulo, pretende-se apresentar alguns dos trabalhos desenvolvidos na área da 

incorporação de resíduos orgânicos na construção com vista ao aumento da sustentabilidade no 

setor, ao combate à escassez de recursos e à diminuição das emissões de gases de efeito de 

estufa que a produção dos materiais acarreta. 

 

2.2. Resíduos utilizados 

 

2.2.1. Cinza de casca de arroz 

 

No estudo desenvolvido por Almeida et al. (Almeida et al., 2007) foram utilizados dois tipos 

de cinza de casca de arroz em substituição de cal aérea hidratada em pó (c), uma comercial 

(cca,c) e outra calcinada (cca,l), ambas moídas em laboratório. Foram desenvolvidos cinco 

provetes, o provete P com traço 1/2, sendo 1 quantidade de cal aérea hidratada em pó (c) e 2 

quantidades de areia do rio (ar) com cura normal. O provete C com traço 1/0,5/3, tem 1 

quantidade de cal aérea hidratada em pó (c), 0,5 de cinza de casca de arroz comercial (cca,a) e 

3 quantidade de areia do rio (ar) com cura normal e o provete Ch com as mesmas quantidades 

que o provete C mas com cura húmida. O provete L com traço 1/0,5/3, tem 1 quantidade de cal 

aérea (c), 0,5 de cinza de casca de arroz calcinada (cca,l) e 3 quantidade de areia do rio (ar) 

com cura normal e o provete Lh com as mesmas quantidades que o provete L, mas com cura 

húmida. 

Foram realizados ensaios mecânicos e determinada a massa volúmica para cada um, o que se 

encontra resumido na  Tabela 1. 
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 Tabela 1 - Valores obtidos para os ensaios de  flexão, compressão e determinação da massa volúmica

  

Provetes Resistência à flexão 

(MPa) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Massa volúmica 

(kg/m3) 

P 0.3 0.69 1730 

C 0.45 1.35 1810 

Ch 0.16 1.14 1710 

L 0.25 1.09 1810 

Lh 0.18 0.95 1700 

 

Como é possível verificar na Tabela 1, no ensaio à flexão apenas o provete C, que contém cinza 

de casca de arroz comercial e teve uma cura normal, obteve um valor de resistência superior 

comparativamente ao provete P, que é considerado o provete padrão, isto é, o provete que não 

contém cinza de casca de arroz. 

Relativamente aos valores obtidos no ensaio à compressão, todos os provetes que contêm cinza 

de casca de arroz obtiveram melhores resultados que o provete P. Dentro destes, destaca-se os 

valores dos provetes C e Ch, que têm na sua constituição cinza de casca de arroz comercial. 

Como é possível verificar, os provetes que foram submetidos a curas húmidas, isto é, os 

provetes Ch e Lh, obtiveram valores de resistência inferiores aos provetes que têm a mesma 

constituição, relativamente o provete C e L, que sofreram uma cura normal. 

As massas volúmicas dos provetes com cura húmida, provete Ch e Lh, têm uma massa volúmica 

inferior ao provete padrão, provete P, enquanto que os provetes com cura normal, provete C e 

L, têm valores de massa volúmica superior. Concluiu-se assim, que a cura húmida influência 

os valores das massas volúmicas. 

Pinto (Pinto, 2011) também realizou estudos à cinza de casca de arroz cedida pela empresa 

Cincás, um fornecedor da Figueira da Foz, a qual foi peneirada e moída. Este estudo consistiu 

em avaliar a influência das cinzas de casca de arroz numa argamassa de cal aérea, variando a 

granulometria das cinzas. Realizaram-se cinco provetes, sendo um deles o provete padrão, 

designado de Cal, com traço 1/8, isto é 1 quantidade de cal aérea e 8 de areia do rio. Os restantes 

quatro provetes foram designados por A500, A250, A125 e A75, relativamente a cada dimensão 

do peneiro onde ficou retida a cinza, isto é, o peneiro 500 µm, 250 µm, 125 µm e 75 µm. Os 
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traços utilizados nos provetes que contêm cinza foram 1/2/8, com 1 quantidade de cal aérea, 2 

quantidade de cinzas de casca de arroz e 8 quantidades de areia do rio. As estes provetes 

realizaram-se ensaios à compressão e à flexão, aos 14 e 28 dias, cujos dados se apresentam na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores da resistência à flexão e à compressão aos 14 dias e aos 28 dias 

Provetes Resistência à flexão (MPa) Resistência à compressão (MPa) 

14 dias 28 dias 14 dias 28 dias 

Cal 0.2 0.2 0.3 0.5 

A500 1 1.4 2.7 3.2 

A250 1.4 1.5 3.4 3.5 

A125 1.4 1.6 3.6 3.8 

A75 1.5 2.3 3.5 5.5 

 

Como é possível observar, com incorporação das cinzas a comportamento mecânico melhora 

significativamente. Já a massa volúmica para o provete Cal está acima dos 2000 kg/m3, estando 

os restantes compreendidos entre os 1850 e os 1950 kg/m3. 

A casca de arroz também pode ser utilizada como combustível para as estufas onde são 

produzidos os tijolos, atingindo os 700ºC (Sutas et al, 2011). As cinzas têm na sua composição 

dióxido de silício, dióxido de alumínio e óxido de ferro que lhes atribui o pigmento vermelho. 

Foram produzidos tijolos de 10x15x30 cm3, com 2,4,6,8 e 10% de cinzas de casca de arroz e 

foi estudada a sua resistência à compressão. O maior valor da resistência à compressão obtido 

foi de 6,20 MPa, para o tijolo que tinha na sua composição apenas 2% de cinzas, pois com o 

aumento da percentagem, a resistência tende a diminuir. 

Num estudo desenvolvido por Yang et al (Yang et al., 2016), foi utilizada cinza de casca de 

arroz (RHA) e escória de casca de arroz (BOFs) em substituição de cimento Portland. Foi 

possível com este estudo concluir que estes elementos servem de estabilizadores de solos 

contaminados e a resistência à compressão obtida foi de 52,51 MPa aos 28 dias de cura. 

Outro estudo demonstra o potencial da cinza de casca de arroz (RHA) para mitigar a reação 

alcali-sílica (ASR), tendo-se concluído que a presença desta conduz à sua redução de forma 
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significativa (Abbas et al, 2016). Esta cinza foi substituída em 10, 20, 30 e 40% do cimento, 

reduzindo a expansão entre 23% e 50%, relativamente ao aumento da presença da cinza. Outra 

conclusão que se retirou deste trabalho é que, com a presença de RHA, não existem fissuras. 

 

2.2.2. Cinza de casca de amêndoa 

 

Num estudo desenvolvido por Fidalgo (Fidalgo, 2015) foi utilizada cinza de casca de amêndoa 

em substituição do cimento, nas percentagens de 1,5% (CCA 1,5) e 5% (CCA 5%). Foi 

necessário recorrer a uma amostra de controlo (ARF), isto é, uma amostra sem presença de 

cinzas no sentido de ser possível efetuar uma análise comparativa dos resultados. Foram 

efetuadas análises químicas à cinza utilizada e comparadas com o cimento, como se pode 

observar na Tabela 3. 

Tabela 3 - Composição química do cimento e da cinza de casca de amêndoa 

 Cimento (%) CCA (%) 

SiO2 20.060 2.963 

Fe2O3 3.110 0.648 

CaO 61.710 5.526 

SO3 3.260 0.563 

Cloreto 0.003 0.031 

 

A cinza de casca de amêndoa tem elementos químicos iguais aos do cimento, ainda que em 

quantidades diferentes. O elemento que se encontra em maior quantidade no cimento é CaO, 

com cerca de 61,710%, que dos elementos em comum também corresponde ao que maior 

percentagem apresenta na cinza de casca de amêndoa, com cerca de 5.526%. 

Foram também realizados ensaios mecânicos, à flexão e à compressão, aos 28 dias, cujos 

resultados estão representados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Valores da resistência à flexão e à compressão 

Provetes Resistência à flexão (MPa) Resistência à compressão (MPa) 

ARF 7.702 34.744 

CCA 1,5 5.759 32.202 

CCA 5 5.642 24.265 

 

Os resultados obtidos demonstram que, tanto à flexão como à compressão, os valores da 

resistência são inferiores com o aumento da presença de cinzas. A massa volúmica dos provetes 

foi superior a 2000 kg/m3. 

 

2.2.3. Cinza de folha de bananeira 

 

Um estudo desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Parána (Maria, 2011), mostra 

que foram usadas cinzas de folha de bananeira como pozolana em argamassas, para verificar se 

esta tem atividade pozolânica. Foram realizados provetes com percentagens de pozolana na 

argamassa de 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. Foram realizados ensaios mecânicos, à 

flexão e à compressão, e ainda comportamento à absorção de água. 

No que respeita à absorção de água por capilaridade, obteve valores menores quanto maior era 

a presença das cinzas na argamassa, sendo que, com 30% de cinza de folha de bananeira, a 

absorção foi de aproximadamente 0,1g/cm2 após 90 minutos na água, enquanto na amostra de 

referência, isto é, com 0% de cinzas, a absorção triplica, chegando aos 0,3g/cm2. 

Para o ensaio à flexão, verifica-se um aumento da resistência relativamente à amostra de 

referência, atingindo 21,12% com o aumento da presença de cinza em 30%. 

No ensaio à compressão, as diferenças são ainda mais acentuadas, sendo que a amostra com 

30% de cinza resiste mais 77,32% do que a amostra de referência. 

Todas as amostras têm uma massa específica inferior a 2000kg/m3, com exceção do provete 

com 30%, o que mostra que se trata de um betão leve, sendo que acima deste valor se trata de 

um betão normal. 
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2.2.4. Cinzas de bagaço de cana-de-açúcar 

 

Cinzas de bagaço de cana-de-açúcar (CBC), provenientes do Estado de Mato Grosso do Sul 

(Teodoro et al., 2013), foram  usadas em substituição do cimento em argamassas, resultando 

em quatro amostras, CA0, CA5, CA10 e CA15, com substituição nas percentagens de 0%, 5%, 

10%, e 15%, respetivamente. 

No ensaio à compressão foi possível verificar que a resistência diminui com o aumento da 

percentagem de cinza, como se pode ver na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valores da resistência à flexão 

Amostras CA0 CA5 CA10 CA15 

Resistência à 

compressão (MPa) 

26 25.6 19.4 16.9 

 

Já Nunes et al. (Nunes et al., 2008), substituíram a cinza por cimento na composição de uma 

argamassa em 0%, 3%, 5%, 7%, 10%, 13%, 15% e 20% . 

Foram realizados ensaios à compressão, aos 28 dias, sendo os resultados apresentados na Tabela 

6. 

Tabela 6 - Valores da resistência à compressão 

Amostras 0% 3% 5% 7% 10% 13% 15% 20% 

Resistência à compressão 

(MPa) 

32.8 33 33.6 35.4 34.6 34.8 27.6 23.5 

 

Neste estudo, verificou-se que os valores da resistência à compressão nos provetes com cinza 

foram superiores aos obtidos para a amostra de referência, até uma substituição de 13%, 

inclusive, sendo que, a partir desse valor, os valores são inferiores. 

As massas específicas destes provetes são superiores a 2000kg/m3, o que indica que se trata de 

betão normal. 
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2.3. Considerações finais 

 

A revisão bibliográfica efetuada neste capítulo demonstra que têm sido desenvolvidos trabalhos 

em que se pretende utilizar cinzas decorrentes de resíduos orgânicos como material a introduzir 

em argamassas e em betão leve, como um substituto para o ligante e para o agregado. 

Verifica-se ainda que a escolha dos resíduos utilizados nestes estudos é muitas vezes 

determinada segundo o enquadramento e a disponibilidade local. É assim visível a preocupação 

em atribuir um novo destino aos resíduos, evitando, muitas vezes, que estes sejam colocados 

em aterros. 
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3.1. Introdução 

 

Neste capítulo será apresentado o resíduo através da descrição do processo de obtenção, a 

análise química e granulométrica do mesmo e alguns estudos preliminares realizados. 

Na secção relativa à origem pretende-se apresentar o procedimento de formação da escória de 

folhelho de uva. 

A caracterização química do resíduo foi um trabalho desenvolvido com a colaboração do 

Professor Fernando Braga do Departamento de Química da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro e que ainda necessita de ser efetuada com maior detalhe. No entanto, os resultados 

preliminares obtidos permitem identificar os principais constituintes químicos. 

A análise granulométrica permite identificar a variação de dimensões do resíduo e definir 

possíveis aplicações da escória analisada, ou como ligante, ou como agregado. 

Os estudos preliminares expeditos realizados servem para perceber o potencial da escória de 

folhelho de uva isoladamente. Neste caso apenas se utilizou o material fino inicialmente 

peneirado. Estes ensaios permitem perceber o comportamento do material quando submetido à 

presença de água e de altas temperaturas e definir a densidade do mesmo. 
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3.2. Origem 

 

O resíduo em causa resulta do processo de produção de vinho e de aguardente. Na Figura 1 está 

representado o processo para obtenção das escórias. 

 

 

Figura 1 – Processo de obtenção do resíduo 
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Numa primeira fase, as uvas são levadas para as adegas, onde são esmagadas, seguindo 

posteriormente para a prensagem, onde é efetuada a separação do líquido e dos sólidos através 

de uso de uma prensa. Daqui resulta o vinho, sem qualquer tipo de sólido, e resulta o bagaço, 

que é encaminhado para uma destiladora onde será produzida aguardente através do processo 

de destilação. No processo de destilação, o material é separado em sementes e folhelho de uva. 

As sementes são aproveitadas para obtenção de óleos, já o folhelho de uva é reutilizado como 

combustível nos fornos da destiladora, dando origem ao resíduo alvo de estudo neste trabalho 

de investigação, representado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Escória de folhelho de uva 

 

A empresa que forneceu o material para a realização deste trabalho recebeu, nas últimas três 

campanhas, entre 6 a 8 mil toneladas/ano de bagaço de uva para destilar. Sabendo que a 

percentagem média de escória resultante anda na ordem dos 6,4%, isto significa que foram 

produzidas entre 385 a 512 toneladas/ano. Estes valores demonstram a elevada produção deste 

resíduo e a necessidade de lhe atribuir um destino final, nomeadamente a possibilidade de 

reintegração como material de construção, tal como se pretende analisar neste trabalho. 
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3.3. Caracterização química 

 

Como foi referido anteriormente, a análise química foi efetuada em cooperação com o 

Departamento de Química, tendo sido analisada uma amostra da escória em bruto, sem ter sido 

separada. Os resultados obtidos para a composição da escória de folhelho de uva foram 

comparados com a composição química do cimento de uso corrente, também utilizado neste 

trabalho. 

Os resultados da composição química deste material encontram-se descritos na Tabela 7. 

Os elementos presentes em maior quantidade na escória de folhelho de uva são o carbonato de 

potássio com 41,1%, que é uma solução fortemente alcalina, e o dióxido de silício com 39%. 

Quando se compara a composição da escória e do cimento é possível verificar que existem 

elementos comuns aos dois materiais, como mostra a Tabela 7. Os elementos comuns são o 

dióxido de silício, o óxido de ferro e o óxido de cálcio, mas em quantidades diferentes. Este 

resultado permite concluir que ambos são materiais com elevado teor de sílica e uma pequena 

percentagem de ferro. O cimento apresenta uma elevada quantidade de cal, o que não se verifica 

na escória, embora esteja presente na sua constituição. 

Tabela 7 - Composição química do cimento e da escória de folhelho de uva 

 Escória (%) Cimento (%) 

K2Co3 41,1 - 

SiO2 39 17 a 25 

CaO 3,3 60 a 67 

P2O5 7 - 

Fe2O3 1,7 0,5 a 6 

Teor de humidade 7,9 - 

Al2O3 - 3 a 8 

MgO - 0,5 a 4 

K2O - 0,3 a 1,2 

Na2O - 0,3 a 1,2 

SO3 - 2 a 3,5 
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3.4. Análise granulométrica 

 

Este ensaio consiste em separar o material em várias granulometrias e identificar qual a 

percentagem de material de cada dimensão. 

Para a realização deste ensaio, recorreu-se à Norma Portuguesa (NP) EN 933 – 1 2000 – Ensaios 

das propriedades geométricas dos agregados. 

Para saber a quantidade de escória necessária para esta análise, foi necessário verificar qual a 

dimensão máxima do material, que neste caso ficava retida no peneiro 32 mm, logo eram 

necessários, no mínimo, 10 kg. Neste caso, foram usados 12,054 kg de escória. 

Neste ensaio foram utilizados peneiros de malha quadrada, com tampa e recipiente do fundo. 

A sequência de peneiros utilizados foi a seguinte: 31,5 mm; 25 mm; 22,4 mm; 20 mm; 16 mm; 

14 mm; 12,5 mm; 11,2 mm; 10 mm; 8 mm; 6,3 mm; 5 mm; 4 mm; 3,55 mm; 2 mm; 1 mm; 500 

µm; 250 µm; 125 µm; 63 µm, e que se encontram representados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Série de peneiros de malha quadrada utilizados no ensaio de análise granulométrica 

 

Para a secagem do resíduo foi utlizada uma estufa ventilada que atinge os 110±5ºC. Também 

foi necessário recorrer a uma balança de precisão e a uma máquina de peneirar. 
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O procedimento destaca-se em três grandes fases: a lavagem, a peneiração e a pesagem. Todos 

os passos adotados para este caso estão descritos a seguir: 

1) Colocar o peneiro de 63 µm na base e em cima alguns peneiros de proteção, neste caso 

usou-se o peneiro 1mm, 4 mm, 8 mm, como mostra a Figura 4.a); 

2) Colocar todo o material no peneiro superior e lavar com água, atravessando todos os 

peneiros; 

3) Finalizar o processo quando a água que sai do peneiro 63 µm é incolor, Figura 4.b); 

4) Reservar, num tabuleiro, o material que fica retido nos peneiros, Figura 4.c); 

5) Secar o material na estufa até atingir massa constante; 

6) Deixar arrefecer e pesar na balança de precisão; 

7) Formar uma coluna com os peneiros necessários neste caso, por ordem decrescente de 

dimensão de cima para baixo, com fundo; 

8) Despejar o material lavado e seco na coluna de peneiros; 

9) Colocar a tampa a agitar manual e mecanicamente na máquina de peneirar; 

10) Pesar todo o material que fica retido em cada peneiro e registar os valores. 

 

     

a)                                             b)                                               c) 

 

 

  

 

Figura 4 - a) Série de peneiros para lavagem do material; b) Lavagem do material no último 

peneiro; c) Material lavado 
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Como já foi referido, a amostra inicial de escória utilizada para este ensaio pesava 12,054 kg, 

após a lavagem e secagem na estufa sobraram 10,838 kg de material, o que significa que a 

amostra continha 1,216 kg de finos. As pesagens efetuadas ao material retido em cada peneiro 

estão representadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Massa de material de cada peneiro 

 

 

Após a análise da Tabela 8 é possível verificar que a chamada escória fina, isto é, o material 

que passa no peneiro 0,125 mm/125 µm, apenas perfaz, no total da amostra, 6,85%. Este será 

o material utilizado em substituição do cimento, com a finalidade de servir como ligante, uma 

vez que apresenta granulometria idêntica à do cimento. 

Já o material que vai ser usado em substituição do agregado apresenta 51,66% do total, 

correspondendo à escória que passa no peneiro 8 mm e que fica retida no peneiro de 0,5 mm/500 

µm. 

Massa retida Retida Retida acumulada Acumulada que passa

mn  (0,1g) f n = (mn/m)x100 (%) f 'n (%) f ''n = 100 - f 'n (%)

40 mm 0,0 0,00 0,00 100,00

31,5 mm 351,5 3,2 3,24 96,76

25 mm 183,1 1,7 4,93 95,07

22,4 mm 369,6 3,4 8,34 91,66

20 mm 146,6 1,4 9,70 90,30

16 mm 265,0 2,4 12,14 87,86

14 mm 178,8 1,6 13,79 86,21

12,5 mm 154,1 1,4 15,21 84,79

11,2 mm 145,2 1,3 16,55 83,45

10 mm 158,9 1,5 18,02 81,98

8 mm 326,4 3,0 21,03 78,97

6,3 mm 311,3 2,9 23,90 76,10

5 mm 339,4 3,1 27,03 72,97

4 mm 400,0 3,7 30,72 69,28

3,53 mm 182,4 1,7 32,41 67,59

2 mm 1211,0 11,2 43,58 56,42

1 mm 1573,8 14,5 58,10 41,90

0,5 mm 1581,1 14,6 72,69 27,31

0,25 mm 1256,7 11,6 84,29 15,71

0,125 mm 961,0 8,9 93,15 6,85

0,063 mm 599,2 5,5 98,68 1,32

142,9 1,3 100,00 0,00

10838,0

Peneiros ISO

< 0,063

TOTAL
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Para substituição do agregado em betão leve é utilizado o resíduo que passa no peneiro 20 mm 

e fica retido no peneiro 8 mm, o qual representa 11,33% do total da amostra. A este material é 

atribuído o nome de escória leve. 

A percentagem de material não utilizado é de 9,7% em escória com dimensões igual ou superior 

a 20 mm e de 20,46% em escória com dimensões de 0,250 mm/250 µm e 0,125 mm/125 µm. 

Deste ensaio resulta a curva granulométrica representada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Curva granulométrica 

 

A análise da curva granulométrica permite verificar que cerca de 25% do material tem 

dimensões inferiores a 0,4 mm, enquanto cerca de 30% é material de dimensões superiores a 4 

mm. A restante percentagem de material, cerca de 45%, tem dimensões compreendidas entre 

0,4 mm e 4 mm. Pode considerar-se assim que se trata de um resíduo composto 

maioritariamente por finos. 
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3.5. Estudos preliminares 

 

Inicialmente, pensou-se utilizar este material apenas em substituição do ligante numa 

argamassa, mas após o ensaio de granulometria foi possível identificar a granulometria extensa 

do material e a possibilidade de utilizar as diversas dimensões. Assim, para além de ser utilizado 

como substituto de cimento, optou-se por considerá-lo também como agregado, tanto na 

composição de argamassa como de betão leve. 

Os estudos preliminares permitiram concluir que a mesma quantidade/volume de escória pesava 

metade relativamente à mesma quantidade de cimento e areia utilizada, por isso quando se 

emprega a escória usa-se apenas metade do peso. Outro resultado destes estudos revela que a 

escória não reage na presença de água nem de temperaturas elevadas. Quando se misturava 

água com a escória esta era moldável, mas não endurecia. 

Como nos fornos existe uma vitrificação quando o folhelho de uva entra em combustão, 

também se fez um ensaio na mufla, Figura 5.a), para avaliar se o resíduo também tinha essa 

propriedade, mas como se pode ver na Figura 5.b) o resíduo apenas se desfaz, de em partículas 

de dimensão muito reduzida. 

 

   

a)      b) 

 

  

 

Figura 5 - a)colocação do resíduo na mufla; b) escória calcinada 
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3.6. Considerações finais 

 

Como se pode verificar na análise química efetuada à escória de folhelho de uva, verifica-se 

que esta esta apresenta na sua composição elementos iguais aos do cimento, mas com 

percentagens diferentes. Um dos elementos em comum e que em ambos tem uma elevada 

percentagem é o dióxido de silício (SiO2), tendo a escória 39% e o cimento de 17% a 25%. 

Outro elemento comum é o óxido de ferro (Fe2O3), mas este encontra-se numa reduzida 

percentagem em ambos. O óxido de cálcio também é um elemento comum ao cimento e à 

escória, mas este encontra-se presente em elevadas quantidades no cimento, variando de 60% 

a 67%, enquanto na escória a sua representatividade é apenas de 3,3%. Uma das conclusões da 

análise química é que são materiais muito parecidos e que talvez se possam completar. 

A análise granulométrica permitiu definir possíveis aplicações da escória. Apesar de 

inicialmente se ter pensado em apenas usar o resíduo como ligante, após este ensaio optou-se 

por considerá-lo também como agregado. 

Relativamente ao resíduo utilizado no estudo e aqui caracterizado, concluiu-se que a 

percentagem de escória que poderia ser utilizada como ligante era de apenas 6,85% que se 

mostrou suficiente tendo em consideração as dimensões dos provetes (16x16x4 cm3) e a 

quantidade a usar em substituição do cimento. 

No que toca à quantidade de escória que seria utilizada como agregado, em substituição da 

areia, esta encontrava-se presente em mais de 50% do total da amostra, o que é um valor 

significativo. Como esta granulometria do resíduo foi utilizada também em provetes de 

dimensões reduzidas, não foi necessária grande quantidade de material. Optou-se por dividi-lo 

em três granulometrias diferentes, para se perceber a influência das granulometrias da cinza no 

desempenho das argamassas formuladas com estas cinzas. 

Já a escória que poderia ser utilizada em betão leve apenas representava 11,33% da amostra 

total de resíduo, o que inicialmente parecia ser suficiente comparativamente à percentagem de 

material fino, tendo-se verificado posteriormente que não tendo em conta que este material 

tinha de ser usado em provetes de dimensões mais elevadas, exigindo quantidades superiores 

de resíduo. Esta é a razão para não se ter explorado o uso do resíduo na composição de betão 
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leve, pois nos 40 kg de escória de folhelho de uva disponíveis, apenas se obteve 

aproximadamente 5kg de escória leve, que foi usada na totalidade  para a realização do trabalho.  

Para se usar o material com granulometria superior a 20 mm, teria de se usar provetes maiores 

também. No laboratório estavam disponíveis moldes de cubos de 25x25 cm3, que levariam mais 

do dobro do material usado nos restantes moldes. Sendo que este material se encontra em apenas 

9,7% da amostra, que no caso real resulta em apenas 3,88 kg, é possível concluir de imediato 

que esta vertente não pode ser estudada, por falta de resíduo disponível. 

A restante percentagem de material que não foi utilizada, 20,46%, apresenta granulometria de 

0,250 mm/250 µm e 0,125 mm/125 µm, dimensões estas elevadas para serem usadas como 

ligante e reduzidas para serem usadas como agregado. 

Como se pode verificar nos estudos preliminares o material não reage na presença de água. 

Quando submetido a altas temperaturas, tanto o material seco como na presença de água, não 

obtém qualquer tipo de reação de dureza, verificando-se apenas a inceneração do material. 

A escória de folhelho de uva utilizada neste trabalho apresenta uma densidade que não é 

equivalente nem à do cimento, nem à da areia. Um copo cheio de cimento pesa 100g, enquanto 

que o mesmo copo cheio de escória de folhelho de uva pesa apenas 50g. Como os traços 

referem-se a quantidades e não pesos, foi necessário utilizar metade do peso quando se tratava 

da escória. 
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4.1. Introdução 

 

Neste trabalho de investigação, a caracterização mecânica consistiu na realização de dois 

ensaios, à flexão e à compressão. 

Neste capítulo, será apresentada a escolha das dimensões da escória em função da sua aplicação 

na mistura, nomeadamente em incorporação como ligante e como agregado, tanto em 

argamassa como em betão leve. Após estes passos iniciais foram fabricados os provetes, tendo 

sido definidas duas dimensões diferentes dependendo da sua finalidade. 

Será descrito o procedimento de cada ensaio, o material necessário e a caracterização das 

amostras a estudar. Para a realização destes ensaios usou-se o pórtico metálico existente nos 

laboratórios de Engenharia Civil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com uma 

célula de carga de 100 kN, alterando apenas a velocidade de atuação da carga. 

Serão também apresentados e analisados os resultados obtidos. 

 

4.2. Materiais e métodos 

 

As dimensões dos provetes a utilizar nos ensaios foram definidas tendo em conta se o resíduo 

era utilizado como ligante ou como inerte e que função iria desempenhar. De seguida são 

apresentados os provetes utilizados e quais os ensaios associados a cada um deles.  

Os provetes prismáticos foram usados para a realização dos ensaios mecânicos à flexão e à 

compressão, sendo que as suas dimensões se encontram identificadas na Norma Portuguesa 

(NP) EN 196-1 2006. Estes são prismas com secção transversal de 4x4 cm2 e com 16 cm de 

comprimento. Cada molde tem três compartimentos horizontais, separados por paredes de aço 

com aproximadamente 1cm de espessura, como se pode observar na Figura 6.a). 
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a)    b) 

 

Para os prismas estava definido o peso de material necessário, sendo o peso total de 1800g, com 

a razão cimento/água de 1/0,5. O traço utilizado na execução de argamassa foi de 1/2 e para 

cada mistura foram produzidos três provetes. 

Para a substituição do ligante (cimento) por escória usou-se o resíduo passado no peneiro 125 

µm, identificado na Figura 7, que se designará ao longo do trabalho de escória fina. 

 

Figura 7 - Escória fina 

Para a substituição do agregado, neste caso a areia, foram escolhidas três escórias. A dimensão 

máxima utilizada resulta da relação de 1/5 do lado menor do provete relativamente à maior 

granulometria, ou seja, com 40mm apenas se pode usar a dimensão menor do que 8mm. 

 

Figura 6 - a) molde prismático; b) molde cúbico 
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Foi definida como escória 1, o material que passa no peneiro de 2mm e fica retido no peneiro 

de 500 µm, sendo uma mistura de material que fica retido nos peneiros de 1mm e 500 µm, 

Figura 8. A escória 2 é a junção do material retido nos peneiros de 2mm e de 3,55mm, ou seja, 

o material passado no peneiro 4mm e retido no de 2mm, Figura 9. Por fim, a escória 3 é formada 

por material retido nos peneiros de 5mm e 6,3mm, ou seja, material passado no peneiro 8mm e 

retido no de 5mm, Figura 10. 

   

a)      b) 

   

a)     b) 

  

 

Figura 8 – Escória 1: a) escória peneiro 0,500mm; b) escória peneiro 1mm 

 

Figura 9 – Escória 2: a) escória peneiro 2mm; b) escória peneiro 3,5mm 
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a)      b) 

 

O betão leve é formado por uma calda de cimento que faz a união entre material de grandes 

dimensões. Como se pretendia estudar essa possibilidade de aplicação escolheu-se cubos de 

10x10x10 cm3, Figura 6.b), para se poder utilizar material de maior granulometria. Este material 

foi escolhido pela relação 1/5 da menor dimensão do provete relativamente à dimensão do 

agregado. Como se trata de um provete com 100mm, a maior granulometria que pode ser 

utilizada é 20mm. Neste caso em concreto, foi escolhida a escória passada no peneiro 20mm e 

retida no de 8mm, à qual vai ser atribuído o nome de escória leve, representada na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Escória leve 

 

Figura 10 – Escória 3: a) escória peneiro 5mm; b) escória peneiro 6,3mm 
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Para além dos moldes cúbicos de 10x10x10 cm3, havia moldes de dimensões superiores, 

25x25x25 cm3, que não foi possível realizar devido à reduzida quantidade de material 

disponível. Foram executados três provetes cúbicos (10x10x10 cm3), submetidos apenas ao 

ensaio de compressão, uma vez que não havia material suficiente para produzir outros ensaios 

e realizar ensaio de flexão. 

 

4.2.1. Caracterização das amostras 

 

Para este ensaio foram efetuadas 8 amostras diferentes, que serão apresentadas mais à frente na 

Tabela 9. 

A primeira corresponde à amostra de referência (Cim), que como o próprio nome indica vai 

servir como termo de comparação para as restantes. Esta é constituída por uma argamassa 

corrente de cimento, areia e água na razão 1/2/0,5. 

Em duas amostras, foi apenas substituído o cimento pela chamada escória fina, numa delas a 

percentagem foi de 50% (C50_e50) e na segunda foi de apenas 25% (C75_e25). 

Já para substituição do agregado foram definidas três amostras, com incorporação das escórias 

1, 2 e 3, definidas anteriormente, designadas por C1, C2 e C3, respetivamente. 

Numa fase seguinte decidiu-se substituir o ligante e o agregado por escória na granulometria 

adequada, numa mesma mistura, tendo se escolhido as que melhores resultados obtiveram nos 

ensaios mecânicos realizados aos provetes descritos anteriormente. Chegou-se assim à mistura 

C75_e25_C3, em que o ligante corresponde a 75% de cimento e 25% de escória fina, e como 

agregado escolheu-se a escória 3. 

Para a produção dos provetes cúbicos (Cb), e não havendo indicação das quantidades a utilizar, 

encheu-se três moldes com a escória leve e pesou-se esse material. A definição das quantidades 

da calda de cimento foi baseada noutros trabalhos a decorrer em simultâneo no mesmo 

laboratório e que indicava melhor comparação com o material utilizado. Neste caso, usou-se a 

mesma quantidade de cimento e escória leve, com 0,40 de água. 
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Na Tabela 9 apresenta-se uma síntese das misturas utilização para a realização dos ensaios 

mecânicos, demonstrando também quais os traços utilizados para a composição de cada uma 

delas. 

 

Tabela 9 - Caracterização das amostras utilizadas para a realização dos ensaios mecânicos 

 Cimento Areia Escória 

fina 

Escória 

1 

Escória 

2 

Escória 

3 

Escória 

leve 

Água 

Cim 1 2 - - - - - 0,5 

C50_e50 0,5 2 O,5 - - - - 0,5 

C75_e25 0,75 2 0,25 - - - - 0,5 

C1 1 - - 2 - - - 0,5 

C2 1 - - - 2 - - 0,5 

C3 1 - - - - 2 - 0,5 

C75_e25_C3 0,75 - 0,25 - - 2 - 0,5 

Cb 1 - - - - - 1 0,4 

 

Em seguida serão descritos os procedimentos adotados para o fabrico de cada provete utilizado, 

assim como o equipamento necessário e, no caso dos provetes prismáticos, obrigatório segundo 

a Norma Portuguesa (NP) EN 196-1 2006. 

Para os provetes prismáticos o procedimento adotado foi o seguinte: 

1) Pesar todos os materiais; 

2) Deitar a água e o cimento/escória fina no recipiente do misturador; 

3) Colocar o misturador em funcionamento na velocidade lenta por 30 segundos; 

4) Nos 30 s seguintes juntar o agregado (areia/escória); 

5) Colocar o misturador na velocidade rápida por mais 30 segundos; 

6) Parar e retirar com uma espátula de borracha a argamassa das paredes e do fundo durante 

30 s; 

7) Aguardar em repouso mais 60 segundos; 

8) Ligar o misturador na velocidade rápida mais 60 segundos; 

9) Colocar o molde fixo à mesa do compactador; 

10) Untar o molde com descofrante; 

11) Colocar a prolonga no molde Figura 12.a); 

12) Encher com algum material e estender com a espátula maior (Figura 12.b); 

13) Compactar a primeira camada com 60 pancadas; 
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14) Encher com o restante material e estender com a espátula menor (Figura 12.c); 

15) Compactar com 60 pancadas; 

16) Retirar a prolonga e alisar com a régua metálica; 

17) Aguardar as 48h e desmoldar. 

 

           

a)     b)   c) 

 

 

Para o fabrico dos provetes cúbicos seguiu-se os seguintes passos: 

1) Juntar o cimento e a água, e misturar com ajuda de um batedor (Figura 13.a); 

2) Juntar a calda à escória leve e misturar com recurso a uma colher (Figura 13.b); 

3) Untar os moldes com descofrante; 

4) Colocar uma primeira camada do preparado até meio do molde e compactar na mesa 

vibratória; 

5) Encher o molde com o resto do preparado e voltar a compactar; 

6) Alisar a superfície com ajuda de uma régua metálica; 

7) Desmoldar após 48h. 

 

 

Figura 12 – Moldes prismáticos 16x16x4 cm3a) prolonga do molde prismático; b) espátula maior; c) espátula 

menor 
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a)     b) 

 

 

No decorrer dos 28 dias de secagem em condições de laboratório, os provetes foram analisados 

e pesados semanalmente. De seguida, são apresentados os provetes e a variação de peso ao 

longo do tempo de endurecimento.  

 

    

 

Os três provetes da amostra de referência variam de peso entre si, mas são variações que vão 

até 2%, o que não se considera significante, Figura 14. Também é possível concluir que, dos 7 

dias até aos 28 dias de endurecimento, o peso varia entre 3,6% a 4,3%. Fazendo uma análise do 

Gráfico 2 é possível verificar que as linhas têm um declive que se mantém relativamente 

constante, o que quer dizer que a perda de peso também o é. 
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Figura 13 – Preparação da mistura para provetes cúbicos: a) calda de cimento e 

água; b) calda misturada com a escória leve 

 

Figura 14 - Amostra de referência (Cim) Gráfico 2 - Variação do peso durante os 28 dias (Amostra de 

referência (Cim) 
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As diferenças dos pesos dos provetes C50_e50 ao final de 28 dias de endurecimento não são 

consideráveis, porque apenas variam de 0,7% a 1,4%, Figura 15. A variação do peso no decorrer 

do tempo de endurecimento, isto é, dos 7 aos 28 dias, vai de 8,5% a 9,3%. Com o Gráfico 3 é 

possível concluir que até aos 21 dias a perda de peso é acentuada, atenuando a partir daí até aos 

28 dias. 

 

     

 

Ao fim de 28 dias, dois dos provetes C75_e25 têm o mesmo peso e o outro apenas varia 0,9% 

relativamente a estes, podendo considerar-se diferenças aceitáveis, Figura 16. A variação dos 

pesos dos provetes dos 7 dias até aos 28 dias é de 3,2% a 3,5%. Com base no Gráfico 4, pode-

se chegar à conclusão que a perda de peso é constante. 
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Gráfico 3 - Variação do peso durante os 28 dias (C50_e50) 
Figura 15 - Provete C50_e50 

 

Figura 16 - Provete C75_e25 Gráfico 4 - Variação do peso durante os 28 dias (C75_e25) 
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Os três provetes C1, Figura 17, variam entre si de 0,3% a 2,1%, ao final dos 28 dias de cura, 

sendo este valor pequeno e não significativo. Já a variação do peso entre os 7 dias e os 28 dias 

atinge os 3,1%, sendo esta a mesma percentagem para os três. A perda de peso ao longo do 

tempo de endurecimento é constante, como se pode observar no Gráfico 5. 

 

     

 

Os três provetes finais C2, isto é, aos 28 dias de cura, têm pesos que diferem entre si de 0,6% a 

3,1%, sendo estas diferenças desprezáveis, Figura 18. Quanto à variação do peso entre os 7 dias 

e os 28 dias de endurecimento, é de 3,5% a 3,6%. No Gráfico 6 é possível observar que dos 7 

dias aos 14 dias e dos 21 dias aos 28 dias as perdas de peso são mais acentuadas. 

No Gráfico 5 e no Gráfico 6 é possível verificar que os provetes C1_III e C2_III têm uma grande 

diferença de pesos, que se pensou ser resultado de serem os últimos a serem enchidos nos 

moldes e por isso terem menos quantidade de material. 
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Gráfico 5 - Variação do peso durante os 28 dias (C1) 

 

Figura 17 - Provete C1 

 

Figura 18 - Provete C2 Gráfico 6 - Variação do peso durante os 28 dias (C2) 
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Ao final dos 28 dias de endurecimento os três provetes C3 apresentavam pesos que diferem 

entre si de 0,5% a 1%, não sendo estes valores considerados relevantes. No que diz respeito à 

perda de peso durante o tempo de secagem, esta varia de 3,6% a 3,7%, entre os 7 dias e os 28 

dias. Com a análise do Gráfico 7 é possível concluir que nos últimos dias, isto é, entre os 21 

dias e os 28 dias, a perda de peso é mais significativa que nos períodos de tempo anteriores. 

 

     

 

Um dos provetes tem uma diferença de 5,5% e 6,5% relativamente aos outros dois provetes ao 

final dos 28 dias, o que é uma diferença considerada relevante, Figura 19. A única explicação 

encontrada é este provete ter levado menos material homogéneo, visto que foi o último a ser 

preenchido e no final era maior a quantidade de calda do que de escória leve. A variação do 

peso dos três provetes entre os 7 dias e os 28 dias rondam os 7%. Como se pode ver no Gráfico 
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Figura 19 - Provete C75_e25_C3 Gráfico 7 - Variação do peso durante os 28 dias (C75_e25_C3) 
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7, a perda de peso entre os 7 dias e os 14 dias é mais acentuada, já que a partir daí a perda se 

atenua. 

      

 

Os três provetes cúbicos apresentavam valores de pesagens diferentes ao final dos 28 dias de 

cura, Figura 20, estes valores diferenciavam entre si de 1,8% a 3,9%, podendo se considerar 

estes valores desprezáveis. Entre os 7 dias e os 28 dias os cubos sofreram alterações de peso 

variável entre 7,9% e 8,6%. A perda de peso é mais acentuada entre os 7 dias e os 14 dias, como 

se pode ver no Gráfico 8. 

Na Tabela 10 estão representadas as massas específicas dos três provetes. 

 

Tabela 10 - Massa específica dos provetes 

Provetes Peso (kg) Volume (m3) Massa específica 

(kg/m3) 

Cb_I 1,6195 0,001 1619,5 

Cb_II 1,5845 0,001 1584,5 

Cb_III 1,5559 0,001 1555,9 

 

Como se trata de cubos com aresta de 10 cm, o volume é igual para os três e todos têm valores 

superiores a 1500 kg/m3. Estes cubos são considerados betão leve, porque têm uma massa 

específica superior a 800 kg/m3 e inferior a 2000 kg/m3, e pertence à classe de massa volúmica 

D1,6. 
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Gráfico 8 - Variação do peso durante os 28 dias (Cb) 

 

Figura 20 – Provete Cb 
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4.2.2. Procedimento de ensaio 

 

Como já referido, este ensaio foi realizado num pórtico, que serviu para a realização do ensaio 

à flexão e à compressão. 

 

4.2.2.1. Ensaio à flexão 

 

Para este ensaio foi necessário aplicar um dispositivo adequado, representado na Figura 21, que 

consiste numa base com dois cilindros de apoio em aço, distantes um do outro 100 mm e um 

cilindro, também em aço e com o mesmo diâmetro, para se colocar a meio do provete na parte 

superior onde vai atuar a carga. 

 

Figura 21 - Dispositivo para ensaio à flexão 

 

Este ensaio decorreu a uma velocidade de 1 mm/min e os passos para a realização deste ensaio 

são os seguintes: 

1) Marcar o provete com um risco a meio; 

2) Colocar o dispositivo centrado com a célula de carga; 

3) Instalar o provete no meio do dispositivo; 

4) Colocar o cilindro na risca do provete; 

5) Encostar a célula ao cilindro; 

6) Iniciar ensaio usando o método de carga concentrada a meio vão; 

7) Parar quando atingir a rotura; 

8) Guardar os resultados. 

  



Capítulo 4 – Caracterização mecânica 
 

46 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

4.2.2.2. Ensaio à compressão 

 

Este ensaio foi realizado no pórtico que se encontrava disponível no laboratório. 

São seis os provetes ensaiados à compressão, que resultam das seis metades dos três provetes 

que foram ensaiados à flexão, com exceção dos cúbicos que são apenas três. 

Para que a área de secção em contacto com a carga atuante seja constante foi necessário recorrer 

a duas placas de aço que não se deformam com a atuação da força, sendo colocada uma em 

cima e outra por baixo do provete, alinhadas e com área de 4x4 cm2, como mostra a Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Placas para ensaio à compressão 

 

A célula utilizada foi de 100 kN, o ensaio decorreu a uma velocidade de 0,04 mm/s e seguiram-

se as seguintes etapas: 

1) Colocar as duas placas alinhadas na parte superior e inferior da metade do provete que 

resultou da flexão; 

2) Centrar o provete com a célula de carga; 

3) Encostar a célula ao provete; 

4) Iniciar o ensaio; 

5) Parar após atingir a rotura; 

6) Guardar os resultados obtidos. 
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4.3. Análise de resultados 

 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados obtidos tanto no ensaio à flexão como no 

ensaio à compressão. Para a flexão foram necessários três provetes de cada amostra e deste 

resultam seis provetes que foram todos ensaiados à compressão. 

 

4.3.1. Ensaio à flexão 

 

Na Tabela 11 estão representados os valores obtidos no ensaio à flexão para a amostra de 

referência. A resistência média é de 3,9 MPa e esta tem uma rotura frágil com a superfície de 

corte quase vertical e plana, como se pode observar na Figura 23. 

Tabela 11 - Resistência à flexão (amostra de referência) 

 

Figura 23 - Rotura da amostra de referência (Cim) 

Os valores da resistência obtidos para o provete C50_e50 encontram-se representadas na Tabela 

12. Este provete apenas tem uma resistência média de 0,1 MPa. Este apresenta um modo de 

rotura análogo ao anteriormente descrito, como se pode observar na Figura 24. O provete 

C50_e50_III partiu a meio antes se realizar o ensaio à flexão em três pontos. 

Tabela 12 - Resistência à flexão (C50_e50) 

 

Figura 24 - Rotura do provete C50_e50 

Provetes Resistência à flexão (MPa) 

Cim_I 3,9 

Cim_II 4,0 

Cim_III 3,8 

Média 3,9 

Provetes Resistência à flexão (MPa) 

C50_e50_I 0,1 

C50_e50_II 0,1 

C50_e50_III 0 

Média 0,1 
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Os valores da resistência obtidas para cada provete e a média entre eles para a mistura C75_e25 

estão apresentadas na Tabela 13. A resistência média à flexão é de 1,8 MPa. O modo de rotura 

continua a ser análogo ao descrito anteriormente, como se pode observar na Figura 25. 

 

Tabela 13 - Resistência à flexão (C75_e25) 

 

Figura 25 - Rotura do provete C75_e25 

 

Na Tabela 14 estão expostos os valores da resistência obtidos para o provete C1. A resistência 

média à flexão de é 0,5 MPa. Na Figura 26, está ilustrado o comportamento de um dos provetes 

quando sujeito à flexão, o modo de rotura também é frágil, originando fissura vertical, formada 

sensivelmente a meio vão. 

 

Tabela 14 - Resistência à flexão (C1) 

 

Figura 26 - Rotura provete C1 

  

Provetes Resistência à flexão (MPa) 

C75_e25_I 1,7 

C75_e25_II 1,8 

C75_e25_III 1,8 

Média 1,8 

Provetes Resistência à flexão (MPa) 

C1_I 0,01 

C1_II 0,7 

C1_III 0,9 

Média 0,5 
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Os valores da resistência à flexão do provete C2 encontram-se na Tabela 15. Para o provete C2 

a resistência média à flexão é 1,1 MPa. O comportamento adotado por este provete aquando da 

rotura à flexão está ilustrado na Figura 27. 

 

Tabela 15 - Resistência à flexão (C2) 

 

Figura 27 - Rotura provete C2 

 

Na Tabela 16 estão expostos os valores da resistência à flexão para o provete C3, assim como 

a média obtida. O valor médio da resistência dos provetes é 1,1 MPa. Na Figura 28 está ilustrada 

a rotura de um dos provetes. 

 

Tabela 16 - Resistência à flexão (C3) 

 

Figura 28 - Rotura provete C3 

Provetes Resistência à flexão (MPa) 

C2_I 1,4 

C2_II 1,2 

C2_III 0,8 

Média 1,1 

Provetes Resistência à flexão (MPa) 

C3_I 1,4 

C3_II 1,2 

C3_III 0,8 

Média 1,1 
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Para o provete C75_e25_C3 os resultados da resistência à flexão estão representados na Tabela 

17, assim como a média que tem um valor de 0,6 MPa. O modo de rotura está representado na 

Figura 29 e pode-se dizer que é semelhante aos anteriores. 

 

Tabela 17 - Resistência à flexão (C75_e25_C3) 

 

Figura 29 - Rotura provete C75_e25_C3 

 

4.3.2. Ensaio à compressão 

 

A amostra de referência obteve uma resistência à compressão média de 12,2 MPa. Como se 

pode observar no Gráfico 9, até atingir a rotura, a subida da resistência é gradual. Atingida a 

rotura, o valor máximo decresce rapidamente. É possível observar que o modo de rotura é a já 

conhecida pirâmide invertida. 

 

Gráfico 9 - Resistência à compressão (amostra de referência Cim) 

Para os provetes com 50% de escória fina em substituição do ligante, C50_e50, a resistência 

média à compressão tem um valor de 0,3 MPa. O comportamento dos provetes até atingir a 
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rotura e após são quase idênticos, sobem lentamente, mas também descem devagar, como se 

pode observar no Gráfico 10. O modo de rotura é igual ao da amostra de referência. 

 

Gráfico 10 - Resistência à compressão (C50_e50) 

Para os provetes C75_e25, a resistência média à compressão tem um valor de 11,4 MPa. No 

Gráfico 11é possível observar que as linhas estão muito próximas umas das outras, o que quer 

dizer que os seis provetes tiveram comportamentos semelhantes, subindo o valor lentamente e 

após atingir a rotura a descida faz-se mais rapidamente. 

 

Gráfico 11 - Resistência à compressão (C75_e25) 

 

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0
,0

0

0
,3

1

0
,6

0

0
,9

0

1
,2

1

1
,5

1

1
,8

2

2
,1

2

2
,4

1

2
,7

1

3
,0

1

3
,3

0

3
,6

0

3
,9

0

4
,2

1

4
,5

1

4
,8

1

5
,1

0

5
,4

1

5
,7

2

σ
 (

M
P

a)

Extensão (%)

Escória fina a 50%

C50_e50_I_d C50_e50_I_e C50_e50_II_d

C50_e50_II_e C50_e50_III_d C50_e50_III_e

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0
,0

0

0
,4

1

0
,8

0

1
,2

0

1
,6

1

2
,0

0

2
,4

1

2
,8

1

3
,2

0

3
,6

0

4
,0

0

4
,3

9

4
,7

8

5
,1

8

5
,5

9

5
,9

9

6
,4

0

6
,8

0

7
,2

1

7
,6

2

8
,0

2

8
,4

2

σ
 (

M
P

a)

Extensão (%)

Escória fina a 25%

C75_e25_I_d C75_e25_I_e C75_e25_II_d

C75_e25_II_e C75_e25_III_d C75_e25_III_e



Capítulo 4 – Caracterização mecânica 
 

52 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

Para o provete C1 que contém como agregado escória 1, o valor médio da resistência à 

compressão é 5,6 MPa. Este provete atinge rapidamente a rotura, mas tem uma perda muito 

lenta, como se pode observar no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Resistência à compressão (C1) 

 

O valor médio da resistência à compressão para o provete C2 é de 6,7 MPa. Este provete com 

escória 2 como agregado, sobe rapidamente até atingir a rotura, após isso desce a uma 

velocidade muito inferior, como é observável no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Resistência à compressão (C2) 
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Para o provete C3 a resistência média à compressão tem um valor de 13,3 MPa. No Gráfico 14 

é possível observar o aumento gradual dos provetes até atingirem a rotura, o decréscimo rápido 

nos instantes seguintes com tendência a desacelerar. 

 

Gráfico 14 - Resistência à compressão (C3) 

 

Para o provete C75_e25_C3, que é misto pois tem escória no ligante e no agregado, obteve uma 

média da resistência à compressão de 5,6 MPa. A rotura é atingida rapidamente e, após esta, o 

provete deixa de resistir gradual e lentamente, como mostra o Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Resistência à compressão (C75_e25_C3) 

 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00

0
,0

0

0
,4

0

0
,8

1

1
,2

1

1
,6

1

2
,0

0

2
,3

9

2
,7

8

3
,1

8

3
,5

9

3
,9

9

4
,3

9

4
,7

9

5
,1

8

5
,5

9

5
,9

8

6
,3

7

6
,7

9

7
,2

0

7
,6

0

8
,0

1

8
,4

1

8
,8

1

9
,2

1

9
,6

1

1
0

,0
1

σ
 (

M
P

a)

Extensão (%)

Escória 3

C3_I_d C3_I_e C3_II_d C3_II_e C3_III_d C3_III_e

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

0
,0

0

0
,4

5

0
,9

0

1
,3

5

1
,8

0

2
,2

5

2
,7

1

3
,1

7

3
,6

0

4
,0

3

4
,4

8

4
,9

4

5
,4

1

5
,8

5

6
,3

0

6
,7

6

7
,2

1

7
,6

5

8
,0

9

8
,5

4

9
,0

0

9
,4

6

9
,9

1

σ
 (

M
P

a)

Extensão (%)

Escória fina a 25% e escória 3

C75_e25_C3_I_d C75_e25_C3_I_e C75_e25_C3_II_d

C75_e25_C3_II_e C75_e25_C3_III_d C75_e25_C3_III_e



Capítulo 4 – Caracterização mecânica 
 

54 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

Os três provetes cúbicos compostos por escória leve apresentaram uma resistência à 

compressão média de 5,3 MPa. No Gráfico 16, é possível observar que o processo de rotura é 

feito lentamente, com uma descida abrupta logo após a rotura. 

 

Gráfico 16 - Resistência à compressão (Cb) 

 

4.4. Considerações finais 

 

A separação do material foi uma tarefa algo complexa, porque foi necessário fazer peneiração 

do material manualmente com ajuda dos peneiros de várias dimensões. Como foram utilizadas 

várias granulometrias de material, foi necessário passar a escória por vários peneiros, tendo sido 

um processo moroso. 

O resíduo era constituído, na sua maioria por partículas pequenas, tendo havido também grande 

dificuldade na obtenção de material de maior dimensão, chamado de escória leve, para ser 

utilizado no fabrico dos provetes cúbicos. Não foi possível explorar o potencial do material 

nesta vertente dada a escassez de material de maior granulometria. 

Na substituição do ligante, ou seja, a substituição de parte do cimento foi escória, foi possível 

verificar que, com o aumento da presença de escória, diminuía o peso dos provetes. A amostra 

de referência pesava em média 528,33 g, quando se colocou 25% de escória fina, este pesava 

em média 519 g, menos 9,33 g. Com o aumento para 50% este pesava em média 449,47 g, 

menos 78,86 g. Outra grande diferença foi a percentagem de peso perdida entre os 7 dias e os 
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28 dias, que no caso da amostra de referência foi em média de 3,83%, e no caso do provete 

C50_e50 foi em média 8,93%, uma diferença de 5,1 %. Logo, com maior presença de escória 

fina, maior perda de peso se dá no processo de secagem. 

Quando a substituição é feita ao nível de agregado, as diferenças de peso são notórias, chegando 

mesmo a atingir menos 129,8 g, como no caso do provete C1 em relação à amostra de 

referência. O peso médio entre os provetes C1, C2 e C3 aumenta com o aumento da 

granulometria da escória utilizada, sendo o peso médio de C1 igual a 398,53 g, de C2 igual a 

399,83 g e de C3 igual a 455,87 g. Mesmo assim, o provete mais pesado mantém uma diferença 

de 72,46 g relativamente ao provete de cimento e areia, que se considera uma diferença 

significativa, porque se trata de provetes com pouco peso. Já a percentagem de peso perdida no 

decorrer do tempo de secagem é aproximada à da amostra de referência, sendo possível concluir 

que existe uma diferença quando se junta escória fina ou escória com granulometrias maiores, 

que foi o caso destes três provetes. 

A definição da quantidade de calda a utilizar comparativamente à quantidade de material foi 

retirada de um estudo desenvolvido por um colega de curso, em que o resíduo utilizado por este 

era o mais parecido com a escória utilizada neste trabalho. Utilizou-se então o mesmo peso de 

escória leve e cimento, utilizando 40% de água relativamente ao cimento. Após a secagem dos 

cubos em que foi utilizada esta calda com escória leve, foi possível observar que a quantidade 

de cimento podia ter sido diminuída. 

Nos provetes Cb a percentagem de massa perdida entre os 7 dias e os 28 dias, foi em média 

8,13%. Como esta variação elevada de massa apenas se observou aquando da substituição do 

ligante em 50% por escória fina, o que não é o caso, este fenómeno deve-se, em princípio, à 

maior presença de água aos 7 dias de cura, porque se trata de uma dimensão de molde que tem 

maior dificuldade em secar o seu interior. 

Como já foi referido, pretende-se com os provetes cúbicos, reproduzir a possibilidade de 

execução de betão leve, tendo mesmo sido chamada de escória leve ao resíduo utilizado nestes 

provetes. Para ser considerado betão leve, a massa específica tem de estar compreendida entre 

800 e 2000 kg/m3, o que se verifica nos provetes em questão, que apresentam uma massa 

específica de 1586,63 kg/m3 em média. 

Os valores da resistência à flexão não foram os pretendidos, sendo que o valor máximo atingido 

foi de 1,8 MPa no provete C75_e25, não tendo chegado nem a metade do valor da amostra de 
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referência que foi 3,9 MPa. O modo de rotura é equivalente em todos os provetes e idêntico ao 

da amostra de referência. 

No que diz respeito à resistência à compressão existem valores satisfatórios, como o do provete 

C75_e25 que atingiu os 11,4 MPa e o do provete C3 que atingiu 13,3 MPa. Sabendo que o valor 

da resistência para a amostra de referência é de 12,2 MPa, um dos valores até foi superior a 

este. Foi destes resultados que se chegou ao provete C75_e25_C3, com a esperança de juntar o 

de melhor desempenho entre os dois. A rotura de todos os provetes quando ensaiados à 

compressão é idêntica à da amostra de referência, que são duas pirâmides invertidas. Já o 

comportamento adotado pelos provetes no decorrer do ensaio é díspar, enquanto na amostra de 

referência, após se atingir a rotura, este rapidamente atinge o valor 0 MPa da resistência, os 

restantes provetes têm um decréscimo lento, não atingindo o valor zero tão rápido quanto 

atingiram a rotura. 

O provete que teve melhor comportamento mecânico foi o provete C3, que consiste na mistura 

de cimento e agregado designado como escória 3 ao traço 1/2, tendo atingido valores à 

compressão equivalentes à amostra de referência. 

Face ao exposto e fazendo uma sumula, é possível afirmar que é possível fabricar betão com o 

resíduo estudado neste trabalho de investigação. Esse betão pode ser considerado betão leve. 

Esse betão apresenta integridade e um comportamento mecânico análogo a um corrente. Apesar 

de ser um betão leve, apresenta capacidade resistente à flexão e à compressão.  

 



Capítulo 5 – Ensaio de capilaridade 
 

57 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 - Ensaio de capilaridade 
  



Capítulo 5 – Ensaio de capilaridade 
 

58 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

  



Capítulo 5 – Ensaio de capilaridade 
 

59 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo pretende-se analisar o comportamento do material na presença da água. A 

realização do ensaio de capilaridade seguiu o indicado na especificação do LNEC E393. Será 

descrito o material utilizado, a preparação das amostras, bem como o procedimento de ensaio 

e, finalmente, analisados os resultados.  

Para a realização deste ensaio usaram-se os provetes paralelepipédicos utilizados nos ensaios 

mecânicos de flexão e de compressão. 

 

5.2. Materiais e métodos 

 

A granulometria da escória utilizada para a preparação destas amostras foi a mesma que para 

os provetes prismáticos do ensaio mecânico, com a única diferença de apenas se ter considerado 

um provete para cada amostra. Forma então considerados seis provetes: com escória fina, os 

provetes C50_e50 e C75_e25; com escória como agregado, os provetes C1, C2 e C3 e, por fim, 

o provete C75_e25_C3, com escória fina e escória 3 como agregado. 

A especificação E393 do LNEC refere que os provetes devem apresentar altura igual ou 

superior ao dobro da aresta da base. Neste caso, os prismas têm 16cm de altura e 4cm de aresta 

da base, pelo que se resolveu executar um provete para cada amostra e posteriormente cortá-lo, 

recorrendo a uma máquina de disco. Após o processo de corte, obteve-se dois provetes 

referentes a cada amostra, com dimensões de 4x4x8cm3, cumprindo uma altura igual ao dobro 

da aresta. Tendo dois provetes para cada mistura, efetuou-se uma média dos resultados obtidos. 
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5.2.1. Preparação das amostras 

 

Como já referido, a preparação das amostras seguiu, em grade parte, o procedimento realizado 

para o ensaio mecânico, mas com as diferenças que a seguir se apresentam. 

O traço utilizado para a mistura foi 1:2, mas em vez de 1800g de material apenas se usou 1/3, 

dado que apenas foi necessário um provete para cada amostra em vez de três. Apresenta-se, de 

seguida, de forma sucinta, as etapas para a execução dos provetes a ensaiar: 

1) Fazer a amassadura no misturador para cada amostra; 

2) Untar o molde com descofrante; 

3) Colocar o molde no compactador; 

4) Encher cada compartimento com uma amostra diferente; 

5) Compactar com 60 pancadas; 

6) Repetir este processo três vezes; 

7) Retirar o molde e alisar com uma régua metálica; 

8) Esperar 48h e desmoldar. 

A grande diferença deste procedimento é cada mistura apenas ser colocada num compartimento 

do molde e em vez de se compactar apenas duas vezes com 60 pancadas, aplicar mais uma vez 

a compactação. 

No decorrer do tempo de cura, isto é, 28 dias em meio laboratorial, os provetes foram pesados 

semanalmente. Os resultados das pesagens encontram-se representados no Gráfico 17 e no 

Gráfico 18. 
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Gráfico 17 - Variação do peso durante os 28 dias 

(C50_e50;C75_e25;C75_e25_C3) 

Gráfico 18 - Variação do peso durante os 28 dias 

(C1;C2;C3) 
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Como é possível observar nos gráficos, a perda de peso é gradual e semelhante em todos os 

provetes, verificando-se a maior perda de peso entre os 7 e os 14 dias de cura. 

Decorrido o tempo de cura, foi necessário preparar os provetes para posteriormente iniciar o 

ensaio. Os passos usados foram os seguintes: 

1) Marcar os provetes exatamente a meio; 

2) Cortar os provetes com recurso a uma máquina de disco, como mostra a Figura 30; 

3) Em cada metade marcar uma linha com 0,5 cm a partir da base não cortada; 

4) Pesar cada metade do provete. 

 

 

Figura 30 - Máquina de disco 

 

5.2.2. Procedimento de ensaio 

 

Para a realização do ensaio, foi necessário um tabuleiro de grandes dimensões, uma grelha para 

a base, água, um pano absorvente e uma balança de precisão. A grelha serve para que a base 

dos provetes que está em contacto com a água seja maior. 

O procedimento adotado foi o seguinte: 

1) Colocar a grelha dentro do tabuleiro e colocá-los o mais próximo da balança; 

2) Distribuir os provetes pela grelha com a base riscada para baixo, por forma a manterem 

todos a mesma distância, e todos os provetes estarem nas mesmas condições; 

3) Colocar a água no tabuleiro até atingir a risca dos 0,5 cm de todos os provetes; 
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4) Equilibrar o tabuleiro com recurso a tacos para a água estar ao mesmo nível em todos 

os provetes; 

5) Iniciar a contagem de tempo e registar a primeira medida após 3h; 

6) Retirar um provete de cada vez, secar o excesso de água da base num pano absorvente 

e pesar; 

7) Voltar a colocar o provete na água o mais rápido possível; 

8) Pesar todos os provetes; 

9) Repetir este procedimento às 6h, 12h, 24h e 48h; 

10) Registar todos os valores. 

 

5.3. Análise de resultados 

 

Na Tabela 18 estão representadas todas as pesagens efetuadas aos provetes nas diferentes horas 

do ensaio. 

 

Tabela 18 - Registos dos pesos às 3h, 6h, 12h, 24h e 48h 

Provetes Massa 

inicial (g) 

Massa 3h 

(g) 

Massa 6h 

(g) 

Massa 

12h (g) 

Massa 

24h (g) 

Massa 

48h (g) 

C75_e25_C3_I 176,5 193,8 199,1 206,3 211,4 213,6 

C75_e25_C3_II 178,2 195,2 201,6 209,4 215,0 217,5 

C75_e25_I 223,0 231,0 233,0 235,4 238,3 241,2 

C75_e25_II 241,8 249,3 251,2 253,4 256,3 259,0 

C50_e50_I 216,4 239,8 240,3 240,6 241,0 241,6 

C50_e50_II 217,8 241,2 241,6 241,9 242,4 242,9 

C1_I 178,8 191,6 194,9 199,2 206,4 211,0 

C1_II 191,0 202,0 205,6 210,3 218,0 224,3 

C2_I 130,3 145,7 148,6 152,4 157,2 159,8 

C2_II 144,6 160,7 163,3 166,2 171,0 174,0 

C3_I 182,4 197,9 202,0 206,9 213,7 216,2 

C3_II 187,4 201,5 205,1 209,2 216,0 220,8 
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Foi efetuado o registo fotográfico às 3h, às 24h e às 48h, que se encontra presente na Figura 31. 

 

   
a)                                                           b) 

c) 

 

Como é possível verificar nas imagens, às 3h a água já se encontra em todo o provete C50_e50, 

enquanto nos restantes apenas atinge aproximadamente meio da altura, com exceção do provete 

C75_e25 que quase não absorveu água. 

No Gráfico 19 e no Gráfico 20 está representada a absorção de água para cada provete, cujo 

valor foi determinado pela Equação 1 definida na especificação do LNEC E393: 

𝐴𝑡𝑖 =
𝑀𝑖 − 𝑀𝑜

𝐴
           (1) 

  

Figura 31 – Comportamento dos provetes à absorção de água: a) 3h; b) 24h; c) 48h 
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Em que: 

Ati – absorção no tempo i (g/mm2) 

Mi – massa no tempo i (g) 

Mo – massa inicial/seco (g) 

A – área da superfície em contacto com a água (mm2) 

i – tempo (horas) 

 

Os valores apresentados nos gráficos são a média da absorção dos dois provetes de cada 

amostra. 

 

 

Gráfico 19 - Valores de absorção (C75_e25_C3;C75_e25;C50_e50) 

 

No Gráfico 19 estão representados os três provetes que contêm escória fina. Como é possível 

verificar existe um provete em que a absorção tem valor muito elevado, que é o provete 

C75_e25_C3, chegando mesmo a atingir perto de 0,024 g/mm2. No provete C75_e25 verifica-

se o aumento do valor da absorção ao longo do tempo, ao contrário do provete C50_e50 que 

tende a estabilizar, absorvendo maior parte da água nas primeiras 3h. 
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Gráfico 20 - Valores de absorção (C1;C2;C3) 

Para os provetes em que foi substituído o agregado os valores da absorção são os ilustrados no 

Gráfico 20. Aqui os resultados são semelhantes nas três amostras, com as linhas da evolução 

da absorção a estarem muito próximas umas das outras, o que significa que as três amostras 

mantiveram o mesmo desempenho ao longo ensaio. Nestes provetes, o valor máximo da 

absorção atingido foi aproximadamente 0,022 g/mm2, um pouco menos do que o verificado nos 

anteriores. 

Houve um outro resultado a retirar deste ensaio, que foi o aspeto final da água onde decorreu o 

ensaio, que está representada na Figura 32. 

 

 

Figura 32 - Água Resultante do ensaio à capilaridade 
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Como é possível observar a água ficou com uma cor alaranjada e com resíduos de material dos 

provetes. O material presente na água é escória utilizada como agregado, que se desagregou de 

alguns provetes. Já antes de serem ensaiados foi possível verificar que os provetes tinham 

algumas manchas laranjas, tipo ferrugem, na sua superfície, tendo-se então o cuidado de 

verificar o aspeto final da água após a realização do ensaio. 

 

5.4. Considerações finais 

 

As misturas usadas neste ensaio foram escolhidas conforme as que já se tinham ensaiado 

anteriormente, para cada amostra ter mais do que só um ensaio e se poder saber mais acerca de 

cada uma. 

Os provetes escolhidos foram os prismas porque a especificação seguida indica que a altura tem 

de ser igual ou superior ao dobro da maior aresta da base. Neste caso, como a aresta tinha 4 cm 

e o provete tinha 16 cm de altura, foi possível cortá-los a meio, ficando com 8 cm de altura que 

é igual ao dobro de 4, e assim obter dois provetes para cada mistura, para ser ter um resultado 

mais fidedigno. A base que ficou em contacto com a água foi a não cortada, para não haver a 

possibilidade de ter influência no resultado. 

Não se usou nenhum provete com a chamada escória leve de maiores dimensões, porque a 

aresta mínima teria de ser 10 cm, o que quer dizer que teria de ter 20 cm de altura. Como já 

referido no capítulo anterior, a quantidade deste material era reduzida, o que impossibilitou a 

realização deste ensaio a esse tipo de misturas. 

O tempo de cura dos provetes antes do ensaio foi o mesmo que no ensaio mecânico, 28 dias. 

Nesse tempo a perda de peso dos provetes não chegou a 50 g. 

No final deste ensaio fez-se uma comparação entre a massa que tinham perdido durante a cura 

e a água que tinham absorvido no ensaio da capilaridade e foi possível chegar à conclusão que 

todos os provetes que continham escória como agregado ganharam mais de 50 g, o que significa 

que absorveram mais água em 48h do que a que perderam nos primeiros 7 dias de cura. 

  



Capítulo 5 – Ensaio de capilaridade 
 

67 
Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção 

 

Nos gráficos da absorção foi possível concluir que a escória como agregado absorve muita água, 

aumentando sempre esse valor, nunca chegando a estabilizar. Já nos provetes que continham 

escória fina é possível verificar que com menos quantidade, isto é apenas 25%, o provete não 

absorve tanta água, mas tem um aumento sempre gradual, com 50% absorve muita água nas 

primeiras 3h, mas depois tende a estabilizar e o nível de absorção quase não sofre alterações. 

Na água onde decorreu o ensaio foi possível observar partículas de agregados que se 

desintegraram dos provetes e que esta fica com uma cor alaranjada, que vem dos metais 

presentes na escória, como o ferro que é possível verificar que existe na composição química. 
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6.1. Introdução 

 

Neste capítulo, será apresentado o estudo do comportamento térmico, nomeadamente através 

da determinação do fluxo de calor através da amostra e da determinação do coeficiente de 

transmissão térmica, U, que será posteriormente comprado com os característicos de outros 

materiais. 

Para este ensaio foi necessário recorrer ao fabrico de outra amostra com dimensões distintas 

das anteriormente utilizadas, como será descrito de seguida.  

Serão descritos os equipamentos utilizados, assim como a sua colocação e a montagem da 

amostra para a realização deste ensaio. 

Este ensaio teve a duração de duas semanas e foi realizado numa sala apropriada e construída 

para o efeito, existente nos laboratórios de Engenharia Civil da UTAD. 

 

6.2. Materiais e métodos 

 

A escória utilizada para a realização da amostra foi a mesma que para o fabrico dos provetes 

cúbicos, com adição de material de outras dimensões. A chamada escória leve utilizada para 

este ensaio foi a passada no peneiro 31,5 mm e retida no peneiro 8 mm, porque neste caso não 

se considerou qualquer limitação para a maior dimensão granulométrica do resíduo. 
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6.2.1. Preparação da amostra 

 

Para este ensaio recorreu-se a um molde que já tinha sido desenvolvido para outros trabalhos, 

construído em madeira à medida de 25x25x5 cm2, como mostra a Figura 33.a). Na Figura 33.b) 

é possível observar a prolonga, para facilitar a vibração da mistura. 

 

        

 

a)       b) 

 

A determinação da quantidade de escória leve para o fabrico da placa foi obtida enchendo o 

molde com o resíduo, visto que a placa a ensaiar teria uma espessura de 5cm. Foram então 

necessários 2600 g de escória leve. A calda usada foi na mesma quantidade que para os cubos, 

ou seja, a mesma quantidade de escória e de cimento, com 0,4 de água. 

No fabrico da placa, o procedimento foi o seguinte: 

1) Criar a calda juntando o cimento com a água e mexer; 

2) Deitar a calda na escória leve e mexer muito bem; 

3) Untar o molde com descofrante; 

4) Colocar o acrescento; 

5) Encher e compactar na mesa vibratória; 

6) Voltar a encher e a compactar se necessário; 

7) Tirar o acrescento e alisar com ajuda de uma régua; 

 

Figura 33 – Molde utilizado para o fabrico da placa: a) Molde de madeira; b) Prolonga para molde 
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8) Desmoldar passado 48h. 

O Gráfico 21 mostra a perda de peso ao longo dos 28 dias de cura. A placa perde cerca de 3,3% 

do peso entre os 7 dias e o fim da cura. A perda de peso é maior entre os 7 e os 14 dias, sendo 

depois uniforme. 

 

Gráfico 21 - Perda de peso durante os 28 dias (Placa) 

 

Já no que diz respeito à massa específica, esta apresenta um valor de aproximadamente 1700 

kg/m3, como se pode observar na Tabela 19. Isto significa que se trata de um betão leve, com 

classe de massa volúmica D1,8, uma vez que apresenta um valor compreendido entre 1600 e 

1800 kg/m3. 

Tabela 19 - Massa específica da placa 

Provete Peso (kg) Volume (m3) Massa específica (kg/m3) 

Placa 5,3144 0,003125 1700,608 

 

Após o tempo de cura foi necessário colocar a placa na fachada da sala apropriada para o ensaio, 

fachada essa que separa o interior do exterior. Nessa sala, existem várias aberturas próprias para 

esse efeito, então recorreu-se a um painel de XPS de 5cm de espessura, com as dimensões da 

abertura e nela foi feita uma abertura do tamanho da placa. Após a colocação da placa no painel 

foi necessário uni-las, para isso recorreu-se a espuma de poliuretano apenas na união, para não 
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interferir com o estudo da placa. Nestes casos usa-se painéis de XPS para diminuir as pontes 

térmicas em toda a envolvente da placa. 

Na  Figura 34 está representada a placa após a sua montagem e dos equipamentos 

necessários para a realização do estudo. 

 

 Figura 34 - Placa montada para ensaio  

 

6.2.2. Termofluxímetro 

 

O termofluxímetro é um transdutor do qual é possível medir o fluxo de calor do material a 

estudar. Este aparelho tem ser termicamente resistente, para não interferir com os dados que 

está a medir (Cunha, 2010). Na Figura 35 estão representados os dois termofluxímetros 

instalados na placa com recurso a cola térmica. 

 

Figura 35 - Termofluxímetros 
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Na figura não é possível observar, mas estes aparelhos são constituídos por uma área de 

medição do tamanho de uma moeda, rodeada de uma proteção em plástico. Estes 

termofluxímetros foram instalados na placa pelo interior e efetuaram medições a cada 10 min. 

 

6.2.3. Sensores de temperatura superficial 

 

Existem dois sensores de temperatura superficial associado a cada termofluxímetro, sendo que 

para HF1 tem ts1,1 e ts1,2, e para HF2 tem ts2,1 e ts2,2, como se pode observar na Figura 36. 

 

  

Figura 36 - Sensores de temperatura superficial 

 

Estes sensores, como o próprio nome indica, medem a temperatura superficial junto ao 

termofluxímetro, para perceber se existe, perturbações junto a este (Cunha, 2010). Estes valores 

permitem ainda a comparação com a temperatura interior, para perceber como reage a superfície 

da placa com uma determinada temperatura. 
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6.2.4. Termohigrómetros 

 

O termohigrómetro é constituído por uma sonda de temperatura e uma sonda de humidade, que 

estão ligadas a um datalogger que regista esses valores. Para o estudo são necessários dois, um 

para o interior e outro para o exterior. Para este estudo em concreto, não se usa os resultados da 

humidade, mas podem servir para avaliar possíveis alterações nos resultados. Este aparelho 

regista valores de 10 em 10 min, tal como os anteriores. 

 

6.2.5. Procedimento experimental 

 

Para dar início ao ensaio, foi necessário aquecer o interior da sala de ensaio, com recurso a um 

aquecedor, para garantir um diferencial significativo entre a temperatura interior e a 

temperatura exterior. 

Apesar de se colocar todos os aparelhos a medir logo no primeiro dia, este vai ser 

posteriormente desconsiderado, pois ainda não se verifica estabilidade na temperatura interior. 

A duração do estudo foi de duas semanas, isto é, registaram-se dados de 14 dias, de 10 em 10 

min. As medições obtidas permitem analisar valores de temperaturas superficiais, fluxos de 

calor e determinar o coeficiente de transmissão térmica do material em estudo. 

 

6.3. Análise de resultados 

 

Para este ensaio decorrer da melhor forma e se obter resultados fiáveis, foi necessário garantir 

a existência de um diferencial entre a temperatura interior (Ti) e a temperatura exterior (Te), 

sendo os valores de Ti sempre superior a Te, para que o fluxo ocorra do interior para o exterior. 

No Gráfico 22 é possível observar a variação das temperaturas no interior e no exterior no 

decorrer do ensaio. 
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Gráfico 22 - Temperaturas Interior vs Exterior 

 

Como é possível verificar, a temperatura interior não sofre grandes oscilações, garantindo-se 

assim a estabilização das condições do ambiente no interior da sala de teste. A temperatura 

interior máxima é de 46,8ºC e a mínima de 27,7ºC, esta última obtida no início do período de 

ensaio. A temperatura exterior apresenta um valor máximo de 27,7ºC e um mínimo de 9,4ºC. 

É, portanto, possível concluir que o fluxo se faz no sentido pretendido. 

Também é interessante perceber a diferença entre a temperatura interior e a temperatura 

superficial interior (Tsi), para garantir que mesmo na superfície se mantém o diferencial para 

com a temperatura exterior. No Gráfico 23 é possível verificar que os valores de Tsi apresentam 

valores próximos. Já a curva da Ti encontra-se afastada destas num diferencial máximo de 10ºC. 

A temperatura superficial apresenta sempre valores superiores a 30ºC. 
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Gráfico 23 - Temperatura interior vs superficial 

O fluxo de calor (q) varia com a diferença de temperatura entre os ambientes interior e exterior, 

como é possível observar no Gráfico 24. Quando a temperatura no exterior atinge pontos 

máximos, o fluxo de calor mostra valores mínimos e vice-versa, o que quer dizer que à noite o 

q tem valores máximos. Isso pode se verificar pelo efeito espelho entre a linha de temperatura 

exterior e a linha de fluxo de calor. 

Os fluxos de calor são medidos pelos dois termofluxímetros, HF1 e HF2. Identificam-se valores 

de q1 máximo de 114,82 W/m2 e de q2 máximo de 112,20 W/m2. Os valores mínimos não 

descem abaixo dos 40 W/m2. 
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Gráfico 24 - Temperaturas e fluxos de calor 

 

Por fim, é analisado o coeficiente de transmissão térmica (U), que se encontra representado no 

Gráfico 25. 

Este valor de U resulta da seguinte Equação 2 (Cunha, 2010): 

𝑈𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑ 𝑞(𝑛)𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛=1

∑ (𝑇𝑖(𝑛) − 𝑇𝑒(𝑛))𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑛=1

         (2) 

Em que: 

 U – coeficiente de transmissão térmica (W/m2.ºC); 

 q – fluxo de calor (W/m2); 

 Ti – temperatura interior (ºC); 

 Te – temperatura exterior (ºC); 

 n – instante de medição. 
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Após a determinação do valor de U é possível obter o valor da resistência térmica (R) em 

m2.ºC/W, através da equação 3: 

𝑅 =
1

𝑈
            (3) 

 

Gráfico 25 - Coeficiente de transmissão térmica 

 

O valor máximo de U1, isto é, obtido através de HF1 1 é 3,04 W/m2.ºC e o mínimo é 2,84 

W/m2.ºC. Já para HF2 o valor máximo de U2 é 3,03 W/m2.ºC e o mínimo é 2,85 W/m2.ºC. 

Para o valor final de U para a placa, foi efetuada a média para cada U1 e U2, e posteriormente 

uma média dos dois, chegando a um valor de U total igual a 2,94 W/m2.ºC. Assim sendo, o 

valor de R é 0,34 m2.ºC/W. 

A condutibilidade térmica (ʎ) é um parâmetro térmico que pode servir de comparação com 

outros materiais e que pode ser retirado do ITE50 (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

2006). Para obter esse valor para este caso foi necessário recorrer à equação 4: 

𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +
𝑒

ʎ
            (4) 

Em que: 

 Rsi=0,13 m2.ºC/W 
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 Rse=0,04 m2.ºC/W 

 e – espessura=0.05 m 

 

Daqui resulta o valor analítico de ʎ=0,29 W/m.ºC, para este material. 

Esta placa é considerada um betão, por isso poderá ser comparada com valores de ʎ de betões: 

 Betão estrutural de inertes de argila expandida, com massa volúmica entre 1600-1800 

kg/m3: ʎ=1,05 W/m.ºC; 

 Betão cavernoso sem areia: ʎ=0,14 a 0,25 W/m.ºC; 

 Betão de inertes de poliestireno expandido: ʎ=0,18 a 0,28 W/m.ºC. 

Comparando o valor da condutibilidade térmica obtida para a placa em estudo com os valores 

de betão corrente, verifica-se que esta apresenta propriedades térmicas semelhantes à de um 

betão com incorporação de poliestireno expandido. 

 

6.4. Considerações finais 

 

A escória utilizada para a realização desta placa foi escolhida com o intuito de se obter uma 

amostra de betão leve, o que aconteceu, visto que a placa tem uma massa específica de 1700 

kg/m3. 

A primeira conclusão que se retira decorre do processo de desmoldagem, em que à primeira 

vista a quantidade de calda utilizada parecia elevada, por isso os valores resultantes deste ensaio 

serão comparados com elementos de betão. Outra conclusão a retirar prende-se com o facto de 

a placa apresentar um peso elevado, ultrapassando os 5 kg após os 28 dias de cura, o que parece 

bastante. 

A maior dificuldade encontrada para a realização deste ensaio residiu na definição da 

quantidade de calda a utilizar, seguindo-se assim a quantidade utilizada no fabrico dos cubos. 

Outra dificuldade encontrada foi a colocação da placa com o painel de XPS no vão da sala para 

o efeito no sentido de garantir as condições para a realização do ensaio. 
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Para garantir que a temperatura no interior da sala de ensaio iria ser sempre superior à exterior, 

visto que ainda estávamos no início do Outono e as temperaturas no exterior ainda não eram 

muito baixas, recorreu-se a dois aquecedores, o que implicou uma apertada vigilância diurna e 

noturna. O ensaio teve uma duração de 14 dias e os dados foram registados de 10 em 10 min. 

Nos resultados é possível verificar que a temperatura no interior da sala se manteve sempre 

superior à temperatura exterior, assim como a temperatura na superfície da placa. Esta 

estabilidade no decorrer do ensaio permitiu a fiabilidade dos resultados obtidos tendo sido 

possível determinar o valor médio do coeficiente de transmissão térmica da placa. O seu valor 

é de 2,94 W/m2.ºC e permite concluir que a mistura utilizada apresenta uma condutibilidade 

térmica semelhante a betões leves correntes, nomeadamente com incorporação de poliestireno 

expandido. 
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7.1. Conclusões finais 

 

Atualmente, mostra-se de extrema importância adotar soluções construtivas mais sustentáveis 

no sentido de minimizar o impacto negativo no meio ambiente. A reutilização de resíduos e a 

sua incorporação como material de construção apresenta-se como um contributo nesse sentido. 

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos abordando esta temática, verificando-se o uso resíduos 

orgânicos, nomeadamente resultantes da atividade agrícola como é o caso de cinzas de casca 

de arroz, de casca de amêndoa, de folha de bananeira e de bagaço de cana-de-açúcar. No sentido 

de contribuir para este conhecimento, no presente trabalho foi estudada a possibilidade de 

utilização da escória de folhelho de uva, um resíduo resultante da indústria vinícola, mais 

concretamente da inceneração associada à produção de bagaço. 

Numa primeira fase do trabalho, procedeu-se à caracterização do resíduo no que respeita à sua 

granulometria e composição química. Verificou-se que este é um resíduo de granulometria 

extensa, apresentando, no entanto, uma elevada quantidade de finos. No que respeita à sua 

composição química, verificou-se que este apresenta alguns elementos na sua constituição 

semelhantes aos do cimento, ainda que em quantidades diferentes. Perante estes resultados, e 

tendo em conta trabalhos efetuados anteriormente que incorporam cinzas e escória em 

substituição do cimento pensou-se, inicialmente, em analisar o comportamento do resíduo como 

ligante. No entanto, dada que este também apresentava granulometria de maiores dimensões e 

massa volúmica associada a um elemento leve, optou-se por estudar também a possibilidade de 

ser integrado com agregado. Apesar de se ter colocado a hipótese de moer todo o material, 

optou-se assim por tentar incorporá-lo tal e qual como o resíduo se apresenta, sem qualquer 

alteração e, consequentemente, sem custos associados à sua transformação.  

Foram definidas diferentes misturas, quer para análise do material como ligante, quer como 

agregado. Foram realizados ensaios mecânicos à flexão e à compressão, ensaios à absorção de 

água e também de determinação do coeficiente de transmissão térmica.  

Nas amostras em que foi utilizada escória leve designada anteriormente, correspondente aos 

provetes cúbicos e em placa, verificou-se um valor de massa específica inferior a 2000 kg/m3, 

podendo dizer-se que se trata de um betão leve. 
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No que respeita aos ensaios mecânicos, verificou-se que os valores da resistência à flexão não 

foram os mais satisfatórios, visto que nem se atingiu metade do valor obtido na amostra de 

referência, composta por cimento e areia apenas. Assim é possível concluir que perante um 

esforço à flexão, o uso de escória de folhelho de uva como ligante não apresenta o 

comportamento desejado quando comparado com o uso unicamente de cimento.  

No que ao ensaio à compressão diz respeito, os valores foram bastante satisfatórios. Em 

substituição do ligante, no provete C75_e25, houve uma diferença de apenas 6,6% 

relativamente à amostra de referência, já em substituição do agregado, no provete C3, o valor 

obtido foi superior ao da amostra de referência em 9%. 

Comparativamente aos trabalhos feitos anteriormente com outros resíduos, este é melhor que a 

cinza de casca de arroz no ensaio à compressão, os restantes trabalhos obtiveram valores muito 

superiores aos aqui apresentados. 

Os resultados obtidos no ensaio à capilaridade foram os menos satisfatórios de todos, uma vez 

que, com a presença de escória de folhelho de uva na mistura a absorção de água aumenta 

significativamente, atingindo valores de 0,024 g/mm2, verificando-se a saturação dos provetes, 

o que não se verifica na amostra de referência. Este ensaio também foi desenvolvido por outros 

autores em provetes com cinza de folha de bananeira, tendo-se verificado que a absorção chega 

apenas aos 0,001 g/mm2, enquanto na amostra de referência se obtém 0,003 g/mm2. 

No que respeita ao ensaio de comportamento térmico realizada para a placa verificou-se que o 

material apresenta um valor de condutibilidade térmica semelhante ao obtido para um betão 

leve com incorporação de poliestireno expandido. 
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7.2. Trabalhos futuros 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho de 

investigação, pode concluir-se que se deve prosseguir com o estudo em pormenor do potencial 

de aplicação deste resíduo. Neste sentido, sugere-se que se analise com maior detalhe a 

composição química do mesmo para identificar as suas possibilidades de aplicação. 

Acrescenta-se ainda a realização de mais ensaios para estudar as propriedades físicas e 

mecânicas do material tendo em conta diferentes percentagens e granulometrias do resíduo nas 

misturas, quer como ligante, quer como agregado, assim como estudar a retração e a fissuração 

das argamassas constituídas por este resíduo. 
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