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RESUMO

A sustentabilidade é um tema cada vez mais recorrente na construção civil. Há cada vez mais um maior número de pesquisas buscando 
desenvolver materiais sustentáveis e/ou provenientes da utilização de resíduos reciclados. A opção pelo tratamento dos resíduos acarreta 
benefícios de ordem econômica, social e ambiental. A substituição dos materiais convencionais pelo entulho resulta em economia na aquisição de 
matéria-prima. Com a reciclagem, há ainda a minimização da poluição causada pelo descarte incorreto dos resíduos. É importante destacar que o 
descarte inadequado acarreta sérias consequências para o ambiente urbano, criando condições favoráveis ao surgimento de doenças além de 
contribuir para proliferação de roedores e insetos. O encaminhamento dos resíduos para locais corretos gera benefícios do ponto de vista do 
meio ambiente e da qualidade de vida da população, evidenciando ainda mais a necessidade de reaproveitamento. O projeto, inicialmente, 
baseou-se na utilização de resíduos do processo de fabricação da calça jeans, mais especificamente no processo de lavagem, que se assemelha a 
uma fibra, buscando analisar seu comportamento e viabilidade, através de testes cabíveis, como adição ao concreto. O desenvolvimento 
laboratorial do projeto foi por meio de pesquisas acadêmicas de livros e artigos científicos, consultados através dispositivos como Google 
Acadêmico, Scielo e Science Direct, em busca de trabalhos semelhantes para familiarização com o material a ser utilizado e com o que veio a ser 
desenvolvido, além de consultar e seguir as diretrizes impostas pelas NBR’s incumbias. O resíduo foi obtido por meio de uma lavanderia sem 
custo, já que não possui nenhuma serventia para a loja, causando problemas na hora do descarte. Inicialmente, com o resíduo em posse, ele 
demonstrou uma capacidade alta de agregação, além de um péssimo comportamento em contato com a água. Através de pesquisas científicas, 
foi constatado que esse comportamento é semelhante à fibra de aço que com relação ao comprimento-diâmetro maior que 100µm tendem a 
produzir empelotamento – concentração de fibras pelo autoentrelaçamento –, popularmente conhecidos como “ninhos”. Com isso em mente, no 
laboratório, o resíduo foi passado por peneiras de 850µm, 420µm e por fim de 75µm, formando um pó sem capacidade de agregação e bom 
comportamento na água. Entretanto, apesar do resultado satisfatória, mais familiarizado com o material, houve o entendimento que tal resíduo 
não possui comportamento ideal para ser usado em um elemento estrutural como o concreto, foi chegada a conclusão que teria mais proveito de 
sua utilização em argamassas. Foi definido, então, a criação de 36 corpos de prova de 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura, sendo 12 de 
argamassa padrão como parâmetro comparativo – traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) –, 12 com adição de 0,5% do resíduo e 12 com 1% de adição do 
resíduo (ambos de mesmo traço) para comprovar ou não sua eficácia nesse meio de utilização. Foi necessário a aplicação nos corpos de prova de 
ensaios como capilaridade e compressão para, seguindo as NBR’s 13277 (Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e 
tetos – Determinação da retenção de água – Método de ensaio) e 13279 (Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e 
tetos – Determinação da resistência à compressão – Método de ensaio), demonstrar em sua totalidade a sua validação como adição para 
argamassas. Os resultados obtidos até então demonstram potencial, o resíduo demonstrou boa associação com a areia e teor de umidade 
incorporado próximo nos três casos, gerando boa expectativa para promover uma destinação correta de um material danoso ao meio ambiente 
e, consequentemente, à sociedade.
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