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Incorporação de resíduos 
resultantes da produção  
de aguardente vínica 
em argamassas
Estudo preliminar 

A atividade vinícola assume um lugar de destaque, quer em Portugal, 
quer no mercado mundial, dando origem à produção de resíduos nos 
diversos processos que lhe estão associados, e aos quais é necessário 
atribuir um destino. Neste contexto, o reaproveitamento de um 
resíduo proveniente da atividade vinícola poderá contribuir para a 
redução da produção de resíduos e para a diminuição da extração de 
matérias-primas, seguindo os princípios de circularidade. Com este 
estudo preliminar pretende-se avaliar a possibilidade de incorporação 
de resíduos provenientes da produção de aguardente vínica na 
composição de argamassas, substituindo integralmente o inerte.

A   elevada produção de resíduos ge-
rados nas mais diversas atividades económi-
cas é, atualmente, uma preocupação, sendo 
por isso incentivada a sua reutilização numa 
perspetiva de economia circular. Neste con-
texto, o reaproveitamento de diferentes tipos 
de resíduos resultantes das várias atividades 
económicas tem sido um desafio para a co-
munidade científica. 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos neste 
domínio, nomeadamente no que respeita à in-
corporação de resíduos orgânicos em materiais 

de construção, tais como argamassas, bloco de 
betão leve e isolantes térmicos, em substituição 
do ligante ou do inerte. Maior ênfase tem sido 
atribuída ao uso de cinzas resultantes de resí-
duos e subprodutos agrícolas e florestais [1-6]. 
Os resultados obtidos revelam-se promissores, 
destacando-se a sua aplicação para fins não 
estruturais e para soluções de isolamento tér-
mico. Permitem ainda concluir que um estudo 
aprofundado das características físicas e quími-
cas dos resíduos e de diferentes composições 
de mistura permitem otimizar a sua introdução 
em elementos de construção. 

Adicionalmente, a existência de diversos re-
síduos agroflorestais ainda não estudados 
justifica a continuidade dos trabalhos de in-
vestigação neste domínio. Considerando o 
elevado impacto da construção na promo-
ção da sustentabilidade e a elevada produ-
ção de resíduos nas mais diversas ativida-
des económicas, este estudo preliminar tem 
como principal objetivo avaliar o potencial 
de valorização de um resíduo vinícola, ana-
lisando a possibilidade da sua incorporação 
no fabrico de argamassas cimentícias.

MATERIAIS E MÉTODOS
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0,250 mm < M1 < 4 mm
ID Cimento (g) Resíduo (g) Água (g)
A1 225 750 375
B1 385 750 450
C1 525 750 450

0,125 mm < M2 < 4 mm
ID Cimento (g) Resíduo (g) Água (g)
A2 225 750 435
B2 385 750 450
C2 525 750 500

Tabela 1 | Composição das misturas M1 e M2

Caracterização do resíduo

O resíduo em estudo é um subproduto prove-
niente da queima do bagaço que ocorre du-
rante o processo de produção da aguardente 
vínica (figura 1). A análise granulométrica do 
resíduo permitiu concluir que este é consti-
tuído por uma elevada percentagem de finos. 
Da caracterização química elementar consta-
ta-se que este é maioritariamente composto 
por carbonato de potássio e dióxido de silício, 
apresentando valores bastante reduzidos de 
óxido de cálcio. Identificadas estas caracterís-
ticas, o resíduo foi utilizado como substituto 
de areia na composição da argamassa.

Preparação das amostras

Neste estudo foram definidas duas misturas 
preliminares, M1 e M2, diferindo na quantida-
de de finos. Manteve-se constante a quanti-
dade de resíduo e fez-se variar a quantidade 
de cimento e a quantidade de água necessá-
ria para manter a trabalhabilidade das mistu-
ras (tabela 1). 

Para a realização dos ensaios de flexão e de 
compressão foram utilizados provetes prismá-
ticos de dimensões 16 x 4 x 4 cm e cúbicos de 
4 x 4 x 4 cm, respetivamente, para cada uma 
das misturas (figuras 2 e 3). A pesagem dos 
provetes para diferentes idades de cura permi-
tiu verificar que a perda de massa ocorre de 
forma mais acentuada nos primeiros 14 dias, 
tendendo a estabilizar a partir deste período. 
Relativamente à massa específica, obtive-
ram-se valores médios de 1044,79 kg/m3 e 
1140,62 kg/m3 para M1 e M2, respetivamente. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos no ensaio de flexão (ta-
bela 2) permitem concluir que os valores da 
resistência à flexão nos provetes referentes 
a M1 rondam os 0,42 MPa, apresentando-se 
ligeiramente superiores no caso de M2, com 
valor médio de 0,54 MPa. Para a mesma 
composição de mistura obtêm-se valores 
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1 | Resíduo resultante da produção 
de aguardente vínica. 

2 | Provetes prismáticos M1 após 
48 horas de cura.

3 | Preparação das amostras para 
realização dos ensaios mecânicos: 
a) flexão; b) compressão.

Tabela 2 | Resultados do ensaio à flexão

Mistura M1 Mistura M2

ID
Resistência à flexão 

(MPa)
 ID

Resistência à flexão 
(MPa)

A1,1 0,478 A2,1 0,572

A1,2 0,478 A2,2 0,429

A1,3 0,394 A2,3 0,551

Média (A1) 0,450 Média (A2) 0,517

B1,1 0,342 B2,1 0,715

B1,2 0,394 B2,2 0,736

B1,3 0,394 B2,3 0,858

Média (B1) 0,377 Média (B2) 0,77

C1,1 0,443 C2,1 0,652

C1,2 0,464 C2,2 0,209

C1,3 0,415 C2,3 0,122

Média (C1) 0,441 Média (C2) 0,327
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mais elevados no caso de M2, que apresenta 
maior quantidade de finos, contribuindo para 
o aumento da compacidade da argamassa 
e, consequentemente, para o acréscimo de 
resistência mecânica. Para A1 e A2, que pos-
suem a mesma quantidade de cimento, mas 
granulometrias distintas, A2 apresenta um 
valor de resistência 15 % superior ao de A1. 

Relativamente ao ensaio de compressão, 
conclui-se que todos os provetes apresen-
tam valores de resistência mecânica à com-
pressão superiores a 0,40 MPa, sendo esta a 
resistência mínima exigida para argamassas 
da classe CS I de acordo com a Norma Euro-
peia EN 998-1 (2010). Os valores mais elevados 
referem-se aos provetes A1, B2 e C1, desta-
cando-se a mistura C1 com o valor médio de 
4,10 MPa, que apresenta maior quantidade 
de cimento na mistura (tabela 3).

Como seria esperado, é notório o impacto do 
aumento da quantidade de cimento no de-
sempenho mecânico da argamassa. No en-
tanto, é importante salientar que a mistura A1, 
cuja composição inclui menor razão cimento/
resíduo, apresenta valores de resistência me-
cânica à flexão de 0,45 MPa, e à compressão 
de 1,26 MPa, satisfazendo os requisitos míni-
mos para argamassas térmicas. 

Tabela 3 | Resultados do ensaio à compressão

Mistura M1 Mistura M2

ID
Resistência à 

compressão (MPa)
 ID

Resistência 
à compressão (MPa)

A1,1 1,333 A2,1 1,044

A1,2 1,117 A2,2 0,904

A1,3 1,326 A2,3 0,943

Média (A1) 1,258 Média (A2) 0,963

B1,1 0,858 B2,1 2,017

B1,2 0,805 B2,2 1,939

B1,3 0,975 B2,3 2,214

Média (B1) 0,879 Média (B2) 2,057

C1,1 4,146 C2,1 2,323

C1,2 4,397 C2,2 2,632

C1,3 3,767 C2,3 2,256

Média (C1) 4,103 Média (C2) 2,404

CONCLUSÕES E 
TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
possibilidade de incorporação de resíduos 
provenientes da produção de aguardente ví-
nica na composição de argamassas, substi-
tuindo integralmente o inerte. Os resultados 
obtidos demonstram que a incorporação do 
resíduo na mistura cimentícia permite cumprir 
os requisitos mínimos de resistência mecâni-
ca para uma argamassa térmica de revesti-
mento. Apesar de o estudo aqui apresentado 
constituir uma abordagem preliminar neste 
domínio, os resultados obtidos sugerem a 
possibilidade de incorporação deste resíduo 
vinícola em materiais de construção não es-
truturais. Mostra-se, no entanto, fundamental 
prosseguir com o trabalho de investigação 
nesta área, com vista à otimização das suas 
propriedades físicas e mecânicas. Estão em 
estudo composições de argamassas com 
adição do resíduo como substituto parcial do 
inerte. O desenvolvimento do trabalho neste 
domínio inclui o estudo de outras proprieda-
des do material, nomeadamente absorção de 
água e comportamento térmico. 
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