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Influência dos resíduos de vidro nas propriedades de uma argamassa
múltiplo-uso
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A realização de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável é incontestável.
Como o aprimoramento tecnológico aumenta a cada dia mais, cresce a possibilidade da
reutilização de diferentes resíduos em substituição ao uso dos recursos naturais no
desenvolvimento de materiais construtivos, uma vez que os resíduos e subprodutos
oriundos de outras indústrias têm uma representação significativa no volume de
resíduos sólidos gerados no país. Visando a necessidade de reutilizar resíduos, este
trabalho teve como objetivo desenvolver uma argamassa de múltiplo uso para emprego
na construção civil com resíduo da indústria do vidro, com o intuito de substituir parte
do material aglomerante (cimento Portland) pelo resíduo de vidro nas porcentagens de
0, 5, 15 e 20%. A metodologia utilizada consistiu na realização do programa
experimental que se compõe na caracterização dos materiais utilizados para produção da
argamassa múltiplo-uso, assim com a execução dos ensaios tecnológicos das
argamassas no estado fresco e endurecido. De acordo com os resultados pôde-se
observar que as análises feitas tanto no resíduo como nas propriedades, do estado fresco
com o estado endurecido da mistura, foi possível verificar que a influência do resíduo
na mistura, apresentou-se em sua composição uma concentração 68% de óxido de
silício (sílica), um dos principais componentes do cimento. Tendo em vista os aspectos
analisados conclui-se que a argamassa com a substituição do cimento Portland pelo
resíduo de vidro apresentou melhores resultados no que tange a porosidade da
argamassa uma vez que o coeficiente de absorção de água por capilaridade foi o menor
entre todas as argamassas.
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