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INTRODUÇÃO: 

A indústria da construção civil vem buscado meios de mitigar os impactos ambientais, oriundos 

do consumo de recursos naturais e geração de resíduos. Dentre as soluções, há ações efetivas para 

viabilizar o uso dos resíduos sólidos como matéria prima, tanto do próprio setor (RCD – resíduos de 

construções e demolições), como de outros setores produtivos, por exemplo, o setor siderúrgico o setor 

da construção, juntamente com o setor de aciaria, propõe a incorporação de resíduos do aço em 

materiais cimentícios (JIN, 2022).  

A siderurgia gera vários tipos de resíduos sólidos (agregado siderúrgico de aciaria e de alto-forno, 

escórias, lama, pós e finos), os quais representam 22 milhões de toneladas anuais apenas no Brasil 

(PEREIRA, 2018). Entre esses resíduos, destaca-se a escória de forno panela (EFP), que pode ser 

utilizada como agregado ou aglomerante em materiais de construção civil. Isso se justifica pelas 

propriedades físico-químicas granulometria e teores de CaO e SiO2 (HENRÍQUEZ et al. 2021; NAJM et 

al. 2021).  

Dados da literatura relatam que a EFP apresenta excelente reatividade hidráulica em matrizes 

cimentícias, além de não proporcionar efeitos negativos sobre as propriedades fundamentais das 

misturas cimentícias analisadas (HERRERO et al., 2016). A caracterização no estado fresco das 

argamassas com EFP é essencial para projetar seu comportamento de assentamento e revestimento e 

cada propriedade tem sua importância. A trabalhabilidade, por exemplo, determina a facilidade com que 

as argamassas podem ser misturadas, transportadas, aplicadas, consolidadas e finalizadas (CARASEK, 

2010). Já, a retenção de água corresponde à capacidade dela de não alterar sua trabalhabilidade, 

mantendo-se aplicável por um período adequado de tempo quando sujeita a solicitações que provoquem 
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perda de água (CARASEK, 2007). Por fim, a densidade e o teor de ar incorporado determinam a 

quantidade de ar aprisionado na mistura, o que tem relação direta com a massa específica relativa da 

argamassa no estado fresco (NAKAKURA e CINCOTTO, 2004). 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi determinar as propriedades de argamassas de 

revestimento com substituição parcial do cimento Portland por EFP, considerando o estado fresco. 

MATERIAIS E METODOLOGIA 

As argamassas foram compostas por areia quartzosa, Cimento Portland (CP II F), amostra de 

EFP (fornecida por uma empresa do setor siderúrgico da região de Piracicaba, SP), Cal Hidratada (CH), 

metacaulim (MK) e água proveniente da rede de abastecimento. 

Na TABELA 1, encontram-se os quatro traços utilizados para realizar o preparo das argamassas, 

como os detalhes das proporções usadas na produção e posterior ensaios de caracterização no estado 

fresco. A proporção de substituição de CP por EFP foi delimitada com base no estudo de HERRERO et 

al. (2016), que, com a mesma proporção, obteve resultados satisfatórios para as matrizes cimentícias 

estudadas. 

Identificação 
Aglomerante 

Metacaulim Areia 
CP EFP 

CA REF 1 0 0 6 

CA EFP 0,7 0,3 0 6 

CA MK 1 0 0,1 6 

CA EFP MK 0,7 0,7 0,1 6 

Tabela 1: Composição unitária dos traços de argamassas estudados. 

Os ensaios para a caracterização das argamassas no estado fresco, que podem ser vistos na 

TABELA 2, serão realizados a partir dos traços de argamassas, seguindo requisitos descritos na NBR 

13281 (ABNT, 2005), que especifica os requisitos exigíveis para a argamassa utilizada em assentamento 

e revestimento de paredes e tetos. 

Normas 

NBR 13276 (ABNT, 2016) 
Argamassa para assentamento e revestimento de paredes 

e tetos - Determinação do índice de consistência. 

NBR 13277(ABNT, 2005) 
Argamassa para assentamento e revestimento de paredes 

e tetos - Determinação da retenção de água 

NBR 13278 (ABNT, 2005) 

Argamassa para assentamento e revestimento de paredes 
e tetos -Determinação da densidade de massa e do teor 
de ar incorporado 

Tabela 2: Ensaios de caracterização das argamassas no estado fresco conforme normas vigentes 
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Os resultados de caracterização das argamassas 

no estado fresco se iniciam na demonstração de 

proporção água/aglomerante. Visto que após a 

determinação das quantidades de material seco 

(TABELA 1), deu-se início à preparação das argamassas, 

seguindo os procedimentos da NBR 16541 (ABNT, 2016). 

Na FIGURA 1, está apresentado o ensaio de 

determinação do índice de consistência das argamassas, 

realizado no estado fresco em seguida da preparação. 

Este ensaio possibilitou a determinação da quantidade de 

água de amassamento considerando uma 

trabalhabilidade normal.  

Na FIGURA 2, está representado equipamento que 

foi utilizado para a realização do ensaio de retenção de 

água, segundo a NBR 13277 (ABNT, 2005). Por este 

método pode-se verificar a propriedade a capacidade da 

amostra de argamassa de manter a trabalhabilidade após 

sua preparação. Do mesmo modo, foi executado o ensaio 

de densidade e teor de ar incorporado que segunda a NBR 

13278 (ABNT, 2005) definiu a massa específica da 

argamassa no estado fresco e permitiu o cáculo do teor de 

ar incorporado em cada uma delas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

As relações de proporção água/aglomerante obtidas por meio do ensaio preconizado na NBR 

13276 (ABNT, 2016) estão descritos na TABELA 3, a seguir. 

Identificação 
Aglomerante 

Metacaulim Cal Areia Água Flow Table (mm) 
Cimento EFP 

CA REF 1 0 0 2 6 2,15 262,33 

CA EFP 0,7 0,3 0 2 6 2,32 260,00 

CA MK 1 0 0,1 2 6 2,30 259,67 

CA EFP MK 0,7 0,3 0,1 2 6 2,34 262,00 

Tabela 3: Índice de consistência das argamassas analisadas. 

A análise dos resultados de flow table indica que a presença da EFP, em substituição ao CP, 

resulta na redução do espalhamento do traço de argamassa estudado, mesmo com o aumento da 

relação água/material seco. Esse comportamento ficou mais evidente no traço CA-EFP, o que pode ser 

justificado pela composição química da EFP (54,6% de CaO ou CaOH), o qual absorve mais água 

durante a hidratação. Esta proporção química foi extraída de ensaios de FRX de outros membros do 

 

Figura 1 – Ensaio de determinação do índice de 
consistência das argamassas – fonte: autores 

 

 

Figura 2 – Equipamento de retenção de água para o 
ensaio de retenção de água – fonte: autores 
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grupo de pesquisa que também trabalham com a aplicação de EFP e os principais compostos químicos 

encontrados na amostra, além dos óxidos de cálcio, são silício (SiO2), ferro (Fe2O3), manganês (MnO) e 

magnésio (MgO), representando, respectivamente, as proporções de 9,78%, 7,59%, 7,29% e 5,79%. 

Já na TABELA 4, são apresentados os resultados dos ensaios de retenção de água, densidade 

e teor de ar incorporado dos traços de argamassa estudados. 

Identificação Retenção de água (%) Densidade (g/cm³) Teor de ar incorporado (%) 

CA REF 77 1,63 23,33 

CA EFP 81 1,66 21,43 

CA MK 75 1,63 22,41 

CA EFP MK 79 1,64 22,48 

Tabela 4: Retenção de água, densidade e teor de ar incorporado das argamassas. 

Pôde-se observar que ocorre aumento de retenção de água em todos os casos em relação à 

referência. Deve-se destacar que essa propriedade é a mais importante para as argamassas de 

revestimento, devido a maior área superficial em contato com o ambiente, o que exige maior 

disponibilidade de água para viabilizar a hidratação dos aglomerantes presentes na mistura, além da 

redução de possíveis fissuras por retração de secagem (BORGES MARINHO et al., 2017). 

 Em relação à densidade, verifica-se que a EFP aumenta a massa específica da mistura em 

relação ao traço REF. Além disso, a incorporação da EFP reduz o teor de ar incorporado, quando 

comparado à referência, tendo ocorrido o mesmo na presença do metacaulim. Este parâmetro de massa 

específica é observado ao se considerar a aplicação usual das argamassas, onde uma mistura muito 

densa pode dificultar o trabalho dos colaboradores desta área, além de prejudicar a aderência junto ao 

substrato (BERNARDO et al., 2020). 

CONCLUSÕES: 

Nessa pesquisa foram determinadas as propriedades de argamassa de revestimento com 

substituição parcial do cimento Portland por Escória de forno panela (EFP), considerando o estado 

fresco. Em relação à trabalhabilidade das argamassas com EFP, é possível concluir que a presença 

deste tipo de escória, substituindo 30% do CP (em volume), exige maior relação água/material seco, 

para manter o flow table.  

Já rem relação à retenção de água, ocorreu o aumento desse parâmetro nas argamassas com 

EFP e EFP+MK, quando comparadas com o traço referência. Sobre os resultados da densidade e teor 

de ar incorporado, os valores são semelhantes, exceto o traço com EFP+MK, que apresentou aumento 

significativo respectivamente. Portanto, pode-se concluir que o metacaulim apresenta maior influência 

do que a EFP, nas propriedades e argamassas analisadas. 
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