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RESUMO  

O resíduo identificado como escória de forno panela (EFP), oriundo do processo de fundição de 

ligas metálicas (fornos de aciaria), é composto basicamente por hidróxido de cálcio (CaOH). Esse 

composto químico, também presente nas matrizes cimentícais, estabelece uma compatibilidade 

química importante entre estes dois materiais. Unindo esta possibilidade com a necessidade de 

utilizar materais alternativos na confecção de materiais utilizados temporariamente na construção 

civil, por exemplo, as argamassas de sacrífico (argamassas provisórias utilizadas em reabilitação de 

construções identificadas como patrimônio cultural/histórico), definiu-se o objetivo principal deste 

trabalho. Para isso determinou-se as propriedades físico-químicas, mecânicas e hidráulicas de 

argamassas de sacrifício com EFP, utilizando o teor de 35% de EFP em substituição ao cimento 

Portland (CP). Para melhorar a reatividade deste resíduo, também utilizou-se a cinza de casca de 

arroz, adição mineral com propriedades pozolânicas. Os resultados indicaram que as argamassas 

com EFP apresentaram comportamento semelhante aos dois traços referência (0% EFP), não 

apresentando alterações significativas tanto no estado fresco (densidade; retenção de água) como 

no endurecido (resistência à tração na flexão; resistência à compressão; massa aparente; 

coeficiente de capilaridade). A realização deste estudo indica a viabilidade do uso da EFP como 

aglomerante, o que pode melhorar os índices de sustentabilidade dos dois setores envolvidos 

(fundição e construção civil), além de promover uma economia circular. 

Palavras-chave: Argamassa / Resíduo / Patrimônio / Construção Civil / Sustentabilidade 

 

 

 

mailto:vanessarochee9@hotmail.com


Desempenho de argamassas com escória de forno panela, utilizadas na reabilitação de edifícios históricos 

 

2 

1. INTRODUÇÃO 

Construções com interesse histórico fazem parte da identidade de uma sociedade, as quais devem ser 

preservadas, visando não apenas a integridade arquitetônica ou estrutural, como também suas 

características culturais. Nesse contexto, os esforços pela preservação dos edifícios históricos têm uma 

importância fundamental, principalmente frente aos diversos agentes que favorecem a degradação do 

mesmo, tornando-se essenciais para prolongar sua vida útil. 

Um dos materiais que mais apresentam degradação nestas construções são as argamassas de 

revestimento, principalmente aquelas utilizadas nas fachadas. Entre as principais manifestações 

patológicas em argamassas de fachadas destacam-se o desplacamento, presença de biofilme, vesículas e 

eflorêscencia (CINCOTTO, 1988; SEGAT, 2005; CARASEK, 2010). 

A substituição de partes da fachada, afetadas por algum tipo de patologia, envolve um estudo físico-

químico das argamassas utilizadas nestes locais, chamado de reconstituição de traço, segundo o Método 

do IPT, realizado a partir de amostras extraídas “in loco”. Esse método é utilizado por diversos autores 

que necessitam de informações sobre a composição química da argamassa tanto para a identificação de 

manifestações patológias, como durante a substituição deste material durante restaurações 

(QUARCIONI et al., 1997; NASCIMENTO et al., 2009; RODRIGUES, 2013).  

O período que inclui a identificação das manifestações patológicas, retirada de testemunhos, análises 

físico-químicas e recuperação da fachada exige a aplicação de argamassas temporárias, com a função de 

proteger o substrato das áreas adjacentes à região deteriorada. Esse tipo de argamassa é identificada 

como argamassa de sacrifício (ou provisória), que ao fim do período citado é substituída pela argamassa 

definida através do estudo de reconstituição de traço. Segundo Arendt (1995), as principais 

propriedades que este tipo de argamassa deve apresentar são retenção de água no estado fresco, 

permitir a permeabilidade do vapor de água durante a cura no estado endurecido e estáveis 

quimicamente, não provocando reações químicas indesejáveis com as argamassas adjacentes e 

substrato. Sendo assim, as argamassas de sacrifício devem ser estanques como as argamassas com 

cimento Portland e permeáveis como as argamassas compostas com cal. 

Neste contexto, está inserido o foco deste trabalho, ou seja, a incorporação de resíduos da escória de 

forno panela (EFP) em argamassas de sacrifício, afim de reduzir os custos e trazer sustentabilidade às 

obras de reabilitação de edifícios históricos.  

A escória de forno panela (EFP), resíduo sólido oriundo das atividades do setor siderúrgico, é composta 

basicamente por óxidos de cálcio (hidratados ou não). A EFP é proveniente dos fornos de aciaria, os 

quais são utilizados no processo secundário de refino do aço para construção civil, que utiliza a sucata 

como principal matéria-prima, o que resulta em lotes com alta heterogeneidade (RODRIGUEZ et al., 

2009; ANASTASIOU, PAPAYIANNI, PAPACHRISTOFOROU, 2014; VILAPLANA et al., 2015). Além da 

influência da matéria-prima utilizada, os lotes de EFP também apresentam variações devido os 

processos de resfriamento e segregação que são submetidos. Estes processos resultam em diferenças 

relacionadas aos aspectos físicos (granulometria) e composição química (teores de óxido de cálcio (CaO) 

e de dióxido de silício (SiO2)) (BARBOSA, 2013).   

Atualmente, o setor siderúrgico brasileiro gera cerca de 21 milhões de toneladas anuais de escórias (de 

alto-forno, de aciaria, de forno panela), o que resulta em aproximadamente 607 kg a cada tonelada de 

aço produzido (IABr, 2018).  
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No âmbito internacional, os principais países geradores de escórias são os EUA com 19 milhões de 

toneladas (USGS, 2019); o Japão com 14 milhões (NSA, 2017); os países europeus com 21 milhões de 

toneladas (EUROSLAG, 2012) e a China com 100 milhões de toneladas (GUO, BAO, WANG, 2018). 

A principal justificativa sobre os estudos da EFP como material de construção é o alto teor de óxidos de 

cálcio (CaO), ou seja, cal aérea, aglomerante muito utilizado nas argamassas aplicadas nas construções 

históricas, favorecendo a compatibilidade química (GAMEIRO et al., 2014; HERRERO et al., 2016; SETIÉN, 

HERNÁNDEZ, GONZÁLEZ, 2009; SHI et al., 2015).  

Vários estudos já foram desenvolvidos sobre a o uso da EFP como aglomerante, agregado e também 

como material ativador de adições pozolânicas (metacaulim e cinza de casca de arroz), a depender dos 

aspectos físico-químicos de cada lote (RODRIGUEZ et al., 2009; MANSO et al., 2011; ANASTASIOU, 

PAPAYIANNI, PAPACHRISTOFOROU, 2014; VILAPLANA et al., 2015; ROSLAN et al., 2016; HERRERO et al., 

2016; JIANG et al., 2018; SIDERIS et al., 2018; PEREIRA, 2018). 

Rodriguez et al. (2009) estudaram a substituição de 30% de cimento Portland por EFP e 20% de areia por 

EFP na fabricação de argamassa. Como principal resultado deste estudo pode-se destacar o aumento do 

tempo de pega em relação às argamassas sem EFP.  

Manso et al. (2011) continuaram os estudos de Rodriguez et al. (2009), realizando ensaios para 

determinar a durabilidades das argamassas com EFP. As argamassas foram submetidas a agentes 

prejudiciais, ou seja, ataque de sulfatos e ambientes agressivos (marinhos e gasosos).  Os resultados 

obtidos permitiram afirmar que a argamassa com EFP apresentou maior resistência mecânica e maior 

durabilidade que a argamassa sem EFP, levando a um produto de alta qualidade que satisfaz o padrão 

aos requisitos aplicáveis às argamassas: densidade, resistência, porosidade e permeabilidade.  

Herrero et al. (2016) realizaram a caracterização de dois lotes de EFP e depois produziram pastas e 

argamassas com substituição de 10% e 20% do cimento Portland com os dois lotes de EFP. Estes 

materiais foram submetidos a ensaios para determinar a porosidade, expansibilidade, resistência 

mecânica e durabilidade (resistência a ciclos de molhamento e secagem). O estudo apontou que as 

amostras de EFP apresentam relativa reatividade hidráulica e sua adição parcial não proporciona efeitos 

negativos sobre o desempenho mecânico e trabalhabilidade (propriedades fundamentais de pastas e 

argamassas). Além de que a incorporação de EFP nas aplicações do setor da construção civil contribui na 

sustentabilidade.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

A Tabela 1 apresenta a identificação e respectiva origem das amostras de EFP e demais materiais 

utilizados na confecção das argamassas utilizadas na pesquisa. 
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Tabela 1 – Principais materiais utilizados na confecção das argamassas e respectivas origens. 

Material Sigla Origem/Tipo Localização 

Água - Rede de abastecimento Limeira, SP 

Cimento CP V-ARI Indústria do Brasil Região de Limeira, SP 

Aditivo - Superplastificante - 

Areia quartzosa 
AQ-M 

AQ-F 

Depósitos de materiais de 
construção 

Região de Limeira, SP 

Cinza de Casca de Arroz CCA Indústria do Brasil Paraná 

Escória de forno panela 

(EFP) 

A1 

A3 
Indústria do setor siderúrgico 

São Paulo 

Minas Gerais 

Nesta pesquisa foi possível estudar duas amostras distintas de EFP, diferenciadas principalmente pelo 

método de resfriamento:  

A1: resfriamento ao ar; 

A3: resfriamento por pelotização. 

Inicialmente, as amostras A1 e A3 foram secas em estufa a 105 ºC e resfriadas em temperatura 

ambiente. Devido à heterogeneidade granulométrica apresentada pelas amostras de EFP (Figura 1), 

adotou-se uma metodologia para o pré-processamento das amostras, conforme indicações de 

Papayianni e Anastasiou (2012): 

a) separação da parcela retida na peneira com abertura de 1,18 mm;  

b) moagem da parcela passante na peneira com abertura de 1,18 mm, utilizando moinho-de-bolas 

(ciclos de 15 min para cada 400g de EFP). 

A etapa de moagem foi realizada em moinho MA500 (velocidade de 200 RPM) com jarro de cerâmica de 

alumina (capacidade de 1 litro) e 40 bolas cerâmicas de 20 mm de diâmetro. A Figura 2 ilustra as 

diferenças em relação à textura entre as duas amostras de EFP (A1 e A3), após etapas “a e b” de pré-

processamento, ou seja, peneiramento e moagem do material. 

 

Figura 1 – Amostras de EFP1 brutas, antes do processamento. 

 

1 Termo em inglês: LFS (ladle furnace slag) 
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Figura 2 – Amostras de EFP1 após as etapas de pré-processamento (peneiramento e moagem). 

Para determinar a viabilidade da produção de argamassas com substituição parcial do cimento Portland 

por EFP as amostras de EFP foram submetidas a ensaios de densidade, granulometria, Fluorescência de 

Raio X (FRX) e Perda ao fogo (Tabela 2). 

Tabela 2 – Ensaios de caracterização físico-química das amostras de EFP. 

Ensaio Norma Objetivo 

Densidade  ABNT NBR 16605:2017 Determinar a densidade da amostra 

Granulometria a laser - Granulometria e finura 

Fluorescência de Raio X (FRX) - Composição química 

Perda ao fogo - Materiais orgânicos 

A composição granulométrica das amostras de EFP foram realizadas pelo método de difração a laser no 

equipamento Mastersizer 2000 da Malvern do Instituto de Ciência e Tecnologia do Concreto (ICITECH) 

da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. Para a realização do ensaio, foi adicionado cerca 

de 0,15 g de EFP em um béquer e misturado a 50 ml de água com o auxílio de um misturador de 

bancada RW20 (IKA), com rotação mantida em 1.000 RPM durante 1 minuto. A mistura contendo o 

resíduo em suspensão foi transferida para o reservatório de análise do granulômetro, onde foi 

detectada por ultrassom a granulometria. 

A análise química foi realizada pela técnica de Fluorescência de Raios X (FRX). O ensaio foi realizado nas 

amostras de EFP prensadas, na calibração STD-1 (Standardless), referente a análise sem padrões dos 

elementos químicos na faixa entre o flúor e o urânio, em espectrômetro de Fluorescência de Raios X da 

marca PANalytical, modelo Zetium situado no Laboratório de Caracterização Tecnológica - (LCT) do 

Departamento de Minas e de Petróleo na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Também foi 

realizado ensaio de perda ao fogo (PF) a 1200ºC por 2 h. 

2.2. Metodologia 

Segundo Loureiro et al. (2020) argamassas com alto teor de aglomerantes não são adequadas para uso 

em restauros devido a alta retração e resistência mecânica. A partir de tais características foi definido o 

traço em estudo, em que foi considerado um maior consumo de areia em proporção ao cimento. Na 

presente pesquisa todas as argamassas são compostas por 10% de Cinza de Casca de Arroz (CCA), adição 

mineral que tem como função melhorar a reatividade da escória de forno panela (EFP) em matrizes 

cimentícias, em substituição ao cimento Portland (CP). O teor de 35% de substituição de CP por EFP foi 

baseado em pesquisas já realizadas em pastas cimentícias, em que o melhor comportamento ficou entre 

30 e 40% de substituição. Também foi utilizado aditivo superplastificante (S). Abaixo há a descrição do 

traço (Tabela 3): 
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Tabela 3 – Descrição do traço utilizado na pesquisa.  

Composição da argamassa 
Tipo de 

aglomerante 
Aglomerante-

agregado 
Tipo de 

agregado 

C-1:6 Cimento 1:6 Areia 

A relação água/cimento foi definida em função do ensaio de Flow table (NBR 13276:2016), 

considerando uma consistência normal de 160 mm (± 5 mm). Os resultados são apresentados na Tabela 

4.  

Tabela 4 – Traço de argamassa com EFP+CP+CCA. 

Amostra de EFP C-1:6 Flow Table (mm) Relação a/agl. 

- REF 160,80 1,00 

- REF+S 158,00 0,93 

A1 35EFP 170,00 1,00 

A1 35EFP3+S 162,00 0,94 

A3 35EFP 161,00 1,03 

A3 35EFP+S 164,00 1,00 

Considerando os resultados dos ensaios de Flow table, obteve-se as relações água/cimento do traço 1:6, 

as quais estão apresentadas na Tabela 5, juntamente com o detalhamento das proporções dos materiais 

do traço em estudo.  

Tabela 5 – Traço de argamassa proposto nesta pesquisa e respectivas proporções dos materiais. 

Traço – C-1:6 Proporção 

REF* 
1:6:1 

(CP+CCA:areia:a/c) 

REF+S* 
1:6:0,93:0,015% 

(CP+CCA:areia:a/c:S) 

A1-35EFP** 
0,65:0,35:6:1 

(CP+CCA:EFP:areia:a/c) 

A1-35EFP3+S** 
0,65:0,35:6:0,94:0,015% 

(CP+CCA:EFP:areia:a/c:S) 

A3-35EFP** 
0,65:0,35:6:1,03 

(CP+CCA:EFP:areia:a/c) 

A3-35EFP+S** 
0,65:0,35:6:1:0,015% 

(CP+CCA:EFP:areia:a/c:S) 

* A proporção de 1 parte de cimento Portland corresponde a 0,9 CP V-ARI + 0,10 CCA;  

** A proporção de 0,65 parte de cimento Portland corresponde a 0,55 CP V-ARI + 0,10 CCA. 

 

As argamassas foram confeccionadas com EFP, as quais foram submetidas aos ensaios nos estados 

fresco e endurecido, descritos na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Normas e respectivos ensaios realizados nos estado fresco e endurecido. 

Norma Ensaio 

ABNT NBR 13276:2016 Consistência normal pelo método de Flow table 

ABNT NBR 13277:2005 Retenção de água 

ABNT NBR 13278:2005 Teor de ar incorporado e densidade 

ABNT NBR 13279:2005 Resistência à tração na flexão e compressão simples 

ABNT NBR 13280:2005 Massa aparente no estado endurecido 

ABNT NBR15259:2005 Coeficiente de capilaridade 

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterização dos materiais 

A Tabela 7 apresenta a composição química das amostras de EFP e CCA utilizados na pesquisa, obtidos 

conforme análises de FRX. 

Tabela 7 – Composição química das amostras de EFP e CCA. 

EFP/Referências CaO Fe2O3 SiO2 MgO MnO 3Al2O3 SO3 F TiO2 Na2O K2O PF (%) 

1 54,20 3,40 11,50 8,80 2,68 1,32 1,93 0,59 0,29 0,09 0,11 14,50 

3 52,30 14,50 16,50 6,82 1,12 3,28 1,78 1,93 0,36 0,13 0,12 GF* 

CCA 1,70 - 88,90 1,20 - 1,30 - - - - 6,00 - 

* GF: Ganho ao fogo 

Os óxidos de cálcio, de silíca, de ferro e de magnésio representam 77,90 e 90,12% da massa total das 

amostras 1 e 3, respectivamente. Esses valores corroboram a composição química de amostras de EFP 

estudadas por vários autores (FALESCHINI et al., 2015; PELLEGRINO et al., 2013; VILAPLANA et al., 2015; 

YILDIRIM e PREZZI, 2017). Pellegrino et al. (2013) destacam que a presença de óxidos de magnésio e de 

cálcio, pode causar reações químicas expansivas na presença da água e afetar a estabilidade física da 

matriz cimentícia. Isso ocorre porque o óxido de cálcio, em contato com água, se hidrata rapidamente 

devido às reações rápidas de expansão, enquanto o óxido de magnésio reage de forma mais lenta, 

resultando em expansão tardia. 

Outro fator importante a ser observado é que a amostra A1 apresentou perda ao fogo de 14,50% e a A3, 

ao contrário, apresentou ganho ao fogo (GF), ou seja, ganho de massa, quando exposta à temperatura 

de 1200ºC. O ganho ao fogo pode ser atribuído à oxidação de alguns minerais presentes nas amostras. 

Lemos (2010) verificou um aumento de massa na amostra de EFP devido à oxidação do enxofre, já na 

pesquisa de Bravo e Silva (2017) também ocorreu o GF, mas devido à oxidação de metais como o 

alumínio e ferro. A composição química da amostra A3 apresenta 14,50% do composto Fe2O3, enquanto 

na amostra A1 ocorre apenas 3,40% deste composto. Portando, atribui-se o ganho ao fogo da amostra 3 

ao maior teor de ferro (Fe2O3). 

A Tabela 8 apresenta os valores de massa específica dos materiais utilizados nas argamassas (EFP, 

cimento Portland e CCA). Os valores de massa específica determinados para as amostras (A1 e A3) estão 

coerentes com a literatura. Com base nos estudos de YI et al. (2012) a massa específica das escórias é 

mais elevada que a de outros materiais naturais, variando entre 3,00 e 3,60 g/cm³. Marinho (2015) 
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apresenta massa específica de 2,83 g/cm³ para sua amostra de escória de forno panela e nos estudos de 

Herrero et al. (2016) a massa específica da EFP é de 2,75 g/cm³. A variação de massa específica da EFP 

pode ser justificada em função do tempo de armazenamento (HERRERO et al., 2016), tipo de 

resfriamento e composição química (SETIÉN, HERNÁNDEZ e GONZÁLEZ, 2009; YI et al., 2012). 

Ao comparar os valores das escórias, verifica-se que a amostra A3 apresentou valor similar ao do CP V-

ARI (aglomerante hidráulico). Já a amostra de CCA apresentou o menor valor de massa específica (2,12 

g/cm3), o que era esperado para o tipo de pozolana (material orgânico calcinado). 

 

Tabela 8 – Caracterização física dos materiais aglomerantes utilizados nas argamassas propostas. 

 A1 A3 Cimento Portland CCA 

Massa específica (g/cm³) 2,76 3,07 3,12 2,12 

As curvas granulométricas obtidas para as duas amostras de EFP, pelo método de Granulometria a laser 
são apresentadas na Figura 3, juntamente com a curva da CCA.  

 

 

Figura 3 – Curva granulométrica das amostras de EFP. 

Os principais dados extraídos da Figura 3 estão apresentados na Tabela 9 (D(0.1); D(0.5); D(0.9); DM), 

respectivamente, diâmetro correspondente a 10% do material passante; diâmetro correspondente a 

50% do material passante; diâmetro correspondente a 90% do material passante e diâmetro médio. A 

amostra A3 apresenta praticamente a mesma granulometria da CCA para o diâmetro correspondente a 

10% do material passante. Esta característica da amostra A3 contribui para a ativação da sua hidratação, 

juntamente com o cimento Portland. Já a amostra A1 apresentou características de material ainda mais 

fino do que a cinza de casca de arroz (CCA), o que pode ser justificado pelo tipo de resfriamento desta 

amostra (ao ar). 

 

 



Tayná F. da Silva, Gisleiva C. S. Ferreira, Daiana Stucki e Vanessa F. R. Pereira 

 

9 

Tabela 9 – Diâmetro médio característico das amostras de EFP e da CCA. 

Amostras 
Unidade (μm) 

D (0.1) D (0.5) D (0.9) Diâmetro médio (DM) 

A1 2,15 93,73 44,57 18,46 

A3 3,07 81,51 101,65 35,22 

CCA 3,04 16,07 55,60 - 

3.2. Caracterização das argamassas 

3.2.1. Parâmetros das argamassas obtidos no estado fresco 

A Tabela 10 apresenta os resultados dos ensaios de densidade no estado fresco e retenção de água das 

argamassas. 

Tabela 10 – Resultados dos ensaios no estado fresco das argamassas. 

Traço – C-1:6 Densidade no estado fresco (kg/m3) Retenção de água (%) 

REF 1791,00 90,00 

REF+S 1706,00 90,00 

A1-35EFP 1825,00 79,00 

A1-35EFP3+S 1793,00 90,00 

A3-35EFP 1794,00 89,00 

A3-35EFP+S 1813,00 90,00 

As argamassas A1-35EFP3+S e A3-35EFP apresentaram praticamente os mesmos valores de densidade 

no estado fresco que a argamassa referência, o que indica que as duas amostras de EFP (A1 e A3) 

podem ser utilizadas como material aglomerante, sem alterar tal propriedade. A argamassa com a 

amostra A1 precisou do uso de superplastificante devido apresentar maior porcentagem de material 

fino, o que resulta em maior consumo de água.  

Em relação à retenção de água os resultados indicaram que a presença da escória não alterou o 

comportamento das argamassas em relação ao traço referência, visto que as argamassas com ou sem 

EFP apresentaram o mesmo valor. Esse comportamento pode ser justificado pelas propriedades 

aglomerantes da escória, semelhantes a da cal hidratada, muito utilizada em argamassas de 

revestimento. Deve-se destacar que o teor de aglomerantes interfere diretamente na retenção de água 

das argamassas, devido a necessidade de maior quantidade de água para manter a trabalhabilidade. 

3.2.2. Parâmetros das argamassas obtidos no estado endurecido 

Após os ensaios de caracterização no estado fresco, os corpos de prova de argamassa foram submetidos 

à cura em ambiente com controle de umidade e temperatura durante 28 dias. Após este período, foram 

submetidos aos ensaios de relacionados aos parâmetros do estado endurecido, ou seja, coeficiente de 

capilaridade, massa aparente no estado endurecido, resistência à tração na flexão e compressão 

simples. A Tabela 11 apresenta estes resultados. 
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Tabela 11 – Resultados dos ensaios no estado endurecido das argamassas. 

Traço – C-1:6 
Coef. de capilaridade 

(g/dm².min1/2) 

Massa aparente no 
estado endurecido 

(kg/m3) 

Resistência à tração 
na flexão 

Rt (MPa) 

Resistência à 
compressão 

Rc (MPa) 

REF 
1,00 

*1,1/110,0 

2126,00 

*22,54/10,6 

4,20 

*0,06/1,0 

13,60 

*0,48/3,6 

REF+S 
0,30 

*0,00/6,0 

2090,00 

*14,15/0,7 

4,30 

*0,07/1,0 

14,20 

*0,42/3,0 

A1-35EFP 
0,80 

*0,49/62,0 

2089,00 

*23,07/1,1 

2,20 

*0,06/0,0 

4,90 

*0,14/3,0 

A1-35EFP3+S 
0,70 

*0,43/40,0 

2103,00 

*2,31/0,1 

2,00 

*0,09/1,0 

3,70 

*0,28/5,5 

A3-35EFP 
1,10 

*0,06/8,0 

2086,00 

*8,50/0,4 

2,40 

*0,12/1,0 

5,10 

*0,27/7,0 

A3-35EFP+S 
1,10 

0,25/23,0 

2063,00 

*16,26/0,8 

2,00 

*0,20/4,0 

4,00 

*0,21/5,3 

*DP (Desvio Padrão)/CV (coeficiente de variação:%) 

Em relação aos parâmetros de coeficiente de capilaridade e massa aparente no estado endurecido, as 

argamassas com EFP tiveram comportamento semelhante, ou seja, não ocorreram interferências 

significativas em relação ao traço referência. Entretanto, o coeficiente de capilaridade da argamassa 

referência com superplastificante foi muito baixo (0,30), o que pode ser justificado por erros durante a 

execução do ensaio. Já em relação à massa aparente no estado endurecido, os resultados indicaram que 

as amostras de escória de forno panela, não interferiram nos resultados, principalmente em relação a 

amostra A3.  

Para resistência à tração na flexão, os traços com EFP apresentaram uma redução média de 50% em 

relação aos traços referência. Já para resistência à compressão simples, a redução média foi de 70%. 

Gameiro et al. (2014) atribui a redução na resistência mecânica em argamassas de 28 a 90 dias a 

instabilidade do aluminato de cálcio hidratado na presença de cal livre. No entanto, espera-se que a 

mesma desapareça após o consumo total de cal, por reação pozolânica ou de carbonatação.  Com este 

relato, conclui-se que o desempenho das argamassas com EFP depende essencialmente do período de 

cura. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho inferiram as seguintes conclusões: 

As argamassas com EFP apresentaram comportamento semelhante, comparando o traço de argamassas 

com EFP (amostras A1 e A3) e estes com os respectivos traços referência. Estes resultados podem ser 

explicados pela maior ativação pozolânica, proporcionada pela EFP, na presença da cinza de casca de 

arroz - CCA;  

Pode-se destacar que o teor de 35% de EFP não alterou algumas propriedades das argamassas, por 

exemplo, coeficiente de permeabilidade, densidade no estado endurecido e retenção de água. Deve-se 

ressaltar que estas propriedades influenciam consideravelmente no desempenho das argamassas de 
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revestimento, e acabam por serem mais importantes do que as propriedades mecânicas. 

Como consideração final deve-se destacar a necessidade de caracterização de cada lote de EFP antes de 

sua aplicação, pois apresentam heterogeneidades em relação aos aspectos físico-químicos. Estas 

características podem ser justificadas pelos processos que cada indústria adota nas etapas de produção, 

retirada, segregação e armazenamento da escória, além da matéria prima utilizada. 
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