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RESUMO 

 

Este trabalho propõe a incorporação do resíduo pó de exaustão em argamassas 

para assentamento e revestimento de paredes e tetos. As proporções dos materiais 

constituintes foram definidas utilizando delineamento de misturas com o objetivo de 

alcançar um desempenho satisfatório da capacidade de retenção de água. No 

procedimento experimental foram realizadas dez misturas com índice de 

consistência de 230±10mm. A superfície de resposta gerada apresentou valores de 

capacidade de retenção de água de 88% a 95%, classificando as misturas como 

argamassas com retenção de água normal e com retenção de água alta. Em relação 

à retenção de água, a incorporação do resíduo pó de exaustão nas proporções 

estudadas é viável em argamassas de assentamento e revestimento de paredes e 

tetos. 
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INTRODUÇÃO 

 
Durante muito tempo o setor industrial, em geral, desenvolveu suas atividades 

de produção de bens sem a preocupação com a redução da quantidade de resíduos. 

Com o surgimento de políticas nacionais voltadas a conservação do meio ambiente, 

passa a existir a consciência que a geração de novos produtos através da 

reciclagem de resíduos é uma alternativa concreta, já que o desenvolvimento 

sustentável requer uma redução do consumo de matérias-primas não renováveis.  

A indústria metalúrgica é uma grande geradora de resíduos e consumidora de 

matérias-primas. Os principais resíduos sólidos gerados no processo de fundição 

são: areia de fundição, escória de fundição, pó de exaustão, lama de tratamento da 

água de refrigeração e cavaco de usinagem. Estes resíduos podem ser reutilizados 

em materiais de construção civil (1,2). Especificamente, o pó de exaustão, material 

fino originado no processo de fabricação dos moldes de areia das peças metálicas, 

pode ser incorporado em concretos, argamassas e cerâmicas (3,4). 

Neste ambiente é possível perceber que o desenvolvimento de tecnologias 

ambientalmente eficazes e seguras para que o retorno destes resíduos a cadeia 

produtiva é extremamente importante. A importância do aproveitamento de resíduos 

na construção civil deve-se basicamente a possibilidade de desenvolvimento de 

material de baixo custo a partir de subprodutos industriais, disponíveis localmente, 

através da investigação de suas potencialidades e a interface direta do setor da 

construção com a cadeia produtiva fornecedora de insumos, bem minerais, e, 

indiretamente, através do potencial uso de materiais e processos que causem 

mínimo impacto na cadeia produtiva (5). 

Este estudo tem por objetivo estudar a retenção de água nas argamassas de 

assentamento e revestimento de paredes e tetos com incorporação do pó de 

exaustão, resíduo da indústria metalúrgica. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
MATERIAIS UTILIZADOS 

 
Os materiais usados neste trabalho foram: cimento CP II Z 32, da linha de 

cimentos da Votorantim, cal hidratada CH II, areia natural proveniente de leito de rio 
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da região de Joinville-SC, pó de exaustão da Fundição Tupy S.A. e água que 

abastece a Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 
CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO MIÚDO 

 
A areia proveniente de leito de rio foi caracterizada em relação à distribuição 

granulométrica, massa unitária no estado solto, massa específica real, impurezas 

orgânicas e teor de material pulverulento segundo as normas técnicas (6-10). 

 
CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DE EXAUSTÃO 

 
O pó de exaustão, resíduo proveniente da indústria metalúrgica Fundição Tupy 

- S.A. foi caracterizado em relação à distribuição do tamanho de partícula por 

difração a laser. Foi realizada análise química por espectrometria de fluorescência 

de raios-X e espectrometria de absorção atômica. 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ARGAMASSA 

 
Foi utilizado planejamento de experimentos delineamento de misturas nas 

formulações das argamassas com o objetivo de alcançar eficiência no procedimento 

experimental (11). Considerando que os aglomerantes cimento e cal foram utilizados 

em proporções iguais em massa, a tabela 1 mostra a composição das argamassas 

em massa. 

 
Tabela 1 – Composição das argamassas em massa 

 

 

Para avaliar a consistência e plasticidade das argamassas foi utilizada a mesa 

de consistência (figura 1) segundo a norma técnica (12). A plasticidade é a 

propriedade pela qual a argamassa tende a manter-se deformada após a retirada 
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das tensões de deformação. A consistência é a maior ou menor facilidade da 

argamassa deformar-se sob a ação de cargas. Estas propriedades com a 

trabalhabilidade da argamassa. 

 

 

Figura 1 – Mesa de consistência 

 
A retenção de água foi avaliada pelo método (13) que consiste na medida da 

massa de água retida pela argamassa após a sucção realizada por meio de uma 

bomba de vácuo a baixa pressão, em um funil de filtragem (figura 2). 

 

 

Figura 2 – Equipamento para ensaio de retenção de água em argamassa 

 
Retenção de água é uma propriedade que está relacionada à capacidade da 

argamassa fresca manter sua trabalhabilidade quando sujeita a solicitações que 

provocam perda de água de amassamento, seja por evaporação seja pela absorção 

de água da base (14). Esta propriedade além de interferir no comportamento da 

argamassa no estado fresco, também afeta as propriedades da argamassa 
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endurecida (15,16).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 
AGREGADO MIÚDO 

 
A figura 3 mostra a curva granulométrica da areia proveniente de leito de rio. A 

curva na forma de um “S” suave indica uma granulometria contínua e utilizável em 

argamassa. 

 

 

Figura 3 – Curva granulométrica da areia 

 
A areia apresentou diâmetro máximo característico de 2,4mm e módulo de 

finura 2,07. Diante destes valores pode-se afirmar classificar a areia como fina.  

A massa específica real foi de 2,60g/cm3 e a massa unitária no estado solto foi 

de 1,40g/cm3, valores convencionais de massa de areia natural. 

O teor de materiais pulverulentos ficou em 1,51% e a quantidade de impurezas 

orgânicas foi de 200ppm. Estes valores estão dentro dos admissíveis por norma. 

 
PÓ DE EXAUSTÃO 

 
O pó de exaustão apresentou a distribuição granulométrica conforme tabela 2, 

indicando uma quantidade grande de material fino. Os materiais pulverulentos 

quando presentes em grande quantidade na argamassa, aumentam a exigência de 

água para a obtenção da mesma consistência. Em relação à análise química, os 

valores encontrados em relação aos elementos presentes podem ser observados na 
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tabela 3. 

 
Tabela 2 – Distribuição de tamanho de partículas do pó de exaustão 

 

 
Tabela 3 – Análise química e absorção do pó de exaustão 

 

 
ARGAMASSA 

 
Foram encontrados os valores indicados na tabela 4 para a capacidade de 

retenção de água em argamassas para assentamento e revestimento de paredes e 

tetos. 

 
Tabela 4 – Capacidade de retenção de água em argamassas 
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Estes dados foram analisados pelo programa estatístico STATISTIC 7.1, 

admitindo um nível de significância de 0,09. Foi selecionado um modelo quadrático 

(equação A), pois foi o que melhor se ajustou aos resultados experimentais, 

apresentando p=0,08 e R2=0,85. 

 
RETENÇÃO(%)=490,79A+142,97B+374,97C-755,15AB-416,97AC-547,88BC      (A) 

 
Onde: 

A-Aglomerante 

B-Areia 

C-Resíduo 

 
Os valores encontrados para a capacidade de retenção podem ser observados 

no gráfico da figura 4. Existe uma tendência dos maiores valores de retenção de 

água estarem relacionados às misturas com as maiores quantidades de 

aglomerantes, ou seja, a quantidade de cimento e cal pode influenciar a capacidade 

de retenção de água em argamassas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Capacidade de retenção de água da argamassa 
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CONCLUSÕES 

 
Os valores de retenção de água tiveram uma média de 84,60±1,74%. Logo, 

pode-se classificar a retenção de água como normal nas argamassas com 

incorporação de pó de exaustão deste estudo. 

As argamassas com tendência a uma maior retenção de água estão dosadas 

com uma quantidade maior de aglomerantes. Este fato pode ser atribuído as 

propriedades da cal que é um material aglomerante que possui importantes 

propriedades plastificantes e de retenção de água. 

Em relação à retenção de água, a incorporação do resíduo pó de exaustão nas 

proporções estudadas é viável em argamassas de assentamento e revestimento de 

paredes e tetos. 
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STUDY OF WATER RETENTION CAPACITY IN MORTARS WITH THE 
INCORPORATION OF EXHAUST POWDER 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to suggest the incorporation of  exhaust powder waste in 

mortars for laying and coating walls and ceilings, to evaluate the representative 

proportions through mixture design, aiming for a satisfactory performance of the 

analyzed property and  the water retention capacity. In the experimental procedure 

ten mixtures were performed with consistence index of 230±10mm. The surface 

response generated showed a water retention capacity in mortar varying from 88% to 

95%, which could be classified as normal and high. In relation to the water retention, 

the incorporation of foundry exhaust powder waste in the studied proportions is 

viable in mortars for laying and coating walls and ceilings. 

 

 

 

Key-words: foundry exhaust powder, mortar, water retention, waste. 
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