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RESUMO 
 

A sustentabilidade ambiental necessita de medidas preventivas ou mitigadoras dos impactos 

causados ao ambiente pelas atividades industriais produtivas, para preservação dos recursos 

minerais não renováveis. 

 

Neste sentido, esta dissertação tem por objetivo avaliar através de estudos 

predominantemente experimentais por ensaios de laboratório e aplicação em campo o uso 

da escória de aciaria produzida pela empresa Arcelor Mittal Tubarão na execução do 

revestimento asfáltico tipo tratamento superficial, em substituição aos agregados naturais. 

 

Com a pesquisa realizada foi possível executar trecho experimental na Estrada Municipal 

de Ligação entre o Bairro Cascata (Serra Sede) até Queimados, entre o km 2,1 e km 2,2, no 

município de Serra, Estado do Espírito Santo. A aplicação do tratamento superficial duplo 

foi realizada em fevereiro, a primeira avaliação ocorreu em março e atendendo solicitação 

da Banca Examinadora da Dissertação, a segunda avaliação ocorreu junho de 2011. Após a 

aplicação do tratamento superficial duplo verificou-se na primeira e segunda avaliação o 

bom desempenho funcional, com ausência de fissuras, trincas, desagregações, exsudação, 

falha de bico, do revestimento em tratamento superficial executado com agregado 

siderúrgico (escória de aciaria). 

 

Durante a pesquisa foi possível verificar as limitações atuais da norma técnica DNER – EM 

262/94, a qual fixa condições relativas a escórias de aciaria a serem utilizadas na construção 

de pavimentos rodoviários. As condições gerais e específicas contidas nesta norma técnica 

não especificam a camada do pavimento, sugerindo tais condições para todas as camadas 

(regularização de subleito, sub-base, base e revestimento). 

 

Analisando os resultados foi possível concluir que o Agregado Siderúrgico (escória de 

aciaria) produzido pela Arcelor Mittal Tubarão pode ser a princípio utilizado para compor 

revestimento de tratamento superficial com boas características e economia na região da 

produção da escória. 



vi 

ABSTRACT  

 

Environmental sustainability requires preventive or mitigating environmental impacts 

caused by industrial production activities, to preserve non-renewable mineral resources. 

 

In this sense, this work is to evaluate through experimental studies predominantly by 

laboratory testing and field application the use of steel slag produced by Arcelor Mittal 

Tubarão in the execution of the coating asphalt type surface treatment, to replace natural 

aggregates. 

 

With the survey it was possible to perform the experimental portion of Municipal Road link 

between the Cascata District (Serra Headquarters) to Queimados, between 2.1 km and 2.2 

km in the municipality of Serra, Espírito Santo. The application of double surface treatment 

was carried out in February, the first assessment took place in March and given the request 

of the Dissertation Examining Committee, the second evaluation occurred in June 2011. 

After application of the double surface treatment occurred in the first and second evaluation 

the performance functional, with no fissures, cracks, breakdowns, exudation, failure nozzle, 

the coating surface treatment performed with added steel (steel slag). 

 

During the research it was possible to verify the current limitations of DNER technical 

standard - 262/94, which sets conditions for the industry slags to be used in the construction 

of road pavements. The general and specific conditions contained in this technical standard 

does not specify the pavement layer, suggesting such conditions for all layers (settlement of 

subgrade, sub-base, base and coating). 

 

Analyzing the results it was concluded that the Aggregate Steel (steel slag) produced by 

Arcelor Mittal Tubarão principle can be used to compose the coating surface treatment with 

good features and economy in the region of production of slag. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Siderurgia é o nome dado à atividade que engloba os processos de obtenção, 

beneficiamento e acabamento de produtos metálicos tais como: ferro-gusa, ferro-esponja, 

semi-acabados e laminados de aços. Na produção destes materiais tão importantes para a 

construção civil e industrial, são gerados muitos resíduos e subprodutos, um destes sendo a 

chamada escória de aciaria, objeto deste estudo. 

 

Os recursos financeiros para aplicação nos diversos setores da atuação governamental são 

sempre escassos, especialmente em países em crescimento como o Brasil. O 

reaproveitamento de resíduos industriais auxilia na obtenção de alternativas, por exemplo, 

para a pavimentação, bem como permite a melhoria da questão ambiental. A escória de 

aciaria é um resíduo utilizado de várias formas: indústria de vidro, produção de 

fertilizantes, produção de cimento, agregado para concreto, lastros ferroviários, e  na infra e 

superestrutura rodoviária. 

 

A produção mundial de aço bruto no ano de 2009 foi de cerca de 1,2 bilhões de toneladas, 

sendo que o Brasil produziu 26,5 milhões de toneladas (IISI1, ILAFA2 e IABr3). De acordo 

com o Instituto Aço Brasil (IABr), antigo IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia, a 

produção de aço no país deve crescer 24% em 2010, atingindo cerca de 33 milhões de 

toneladas,  média dos anos anteriores a 2009, sendo a capacidade anual de produção de aço 

do Brasil de 42,1 milhões de toneladas. O ILAFA informa que economistas dizem que o 

desenvolvimento de um país está diretamente relacionado ao consumo de aço. 

 

A distribuição percentual da produção de aço bruto no País em 2009 por empresa é 

mostrada na Figura 1.1. 

                                                 
1 IISI - International Iron and Steel Institute – http://www.worldsteel.org 

2 ILAFA - Instituto Latino-Americano de Ferro e Aço – http://www.ilafa.org 

3  IABr - Instituto Aço Brasil – http://www.acobrasil.org.br 
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Figura 1.1: Produção de aço por empresa no Brasil em 2009. 

Fonte: IABr - Instituto Aço Brasil (2010). 

Segundo IISI, ILAFA e IABr, a produção de escória varia de 12 a 17% em relação ao peso 

total de aço produzido. No Brasil, a cada tonelada de aço produzido gera-se de 70 a 170 kg 

de escória. Considerando a produção mundial de aço no ano de 2009, a produção de escória 

superou 170 milhões de toneladas, e no Brasil foi maior do que 4 milhões de toneladas. 

Considere-se também as dezenas de anos de produção de aço e vê-se que o passivo 

ambiental deste resíduo é muito grande, e tem-se grande potencial de uso pelo volume 

acumulado disponível. 

As propriedades físicas e químicas da escória de aciaria (e do agregado dela resultante) 

dependem do processo de elaboração do aço, do grau metalúrgico do aço produzido, e do 

processamento da própria escória após vazamento. Portanto, as propriedades do agregado 

resultante do tratamento da escória de aciaria são específicas quanto ao processo e ao forno 

onde é fabricado o aço. 

 

A utilização da escória de aciaria como agregado em revestimentos asfálticos vem sendo 

realizada desde 1970 em vários países, como: Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Canadá, 

França, Alemanha, Polônia e Rússia. No Brasil, desde 1980, as cidades de Vitória e Vila 

Velha, no estado do Espírito Santo, utilizam este resíduo nas camadas de pavimentos e em 

vias não pavimentadas como revestimento primário (SILVA, 1994; SILVA e 

MENDONÇA, 2001b). 

 

Como desvantagens do uso da escória de aciaria em projetos de pavimentação estão: 

heterogeneidade do  resíduo devido à matéria-prima, ao processo de fabricação do aço, à 
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forma de resfriamento e ao armazenamento; porosidade que aumenta o consumo de cimento 

asfáltico e o custo; alto potencial expansivo e formação de tufo (precipitação do carbonato 

de cálcio – CaCO3) que danifica o sistema de drenagem. A expansão excessiva quando 

presente é a maior causa dos defeitos nos pavimentos que utilizam escória de aciaria. 

 

Do ponto de vista ambiental, cada operação dentro de uma usina siderúrgica está associada 

ao consumo de matérias-primas, insumos e energia, gerando, por sua vez, resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos. Esses resíduos podem ser classificados em três grupos: os ditos 

recicláveis contendo ferro, os resíduos carboquímicos e as escórias (RAMOS, 2009). 

 

A percepção da necessidade de preservação dos recursos naturais aliada a grandes 

quantidades de resíduos industriais gerados anualmente estimulam várias pesquisas sobre 

possíveis reaproveitamentos dos resíduos. A gestão ambiental destes, incluindo a escória, 

deve ser entendida como filosofia de gerenciamento observando-se igualmente critérios 

técnicos, econômicos e ambientais associados à sua geração, manuseio, processamento, 

estocagem e destinação final. 

 

A sustentabilidade ambiental necessita de medidas preventivas ou mitigadoras dos impactos 

causados ao ambiente pelas atividades industriais produtivas, para preservação dos recursos 

minerais não renováveis. Como exemplo, cita-se a substituição dos agregados naturais 

provenientes da mineração de britas de granito, gnaisses, basaltos ou calcários. 

 

Nesta linha, muitas indústrias siderúrgicas têm investido no beneficiamento mínimo das 

escórias de aciaria, de forma a adequá-las convenientemente para uso em engenharia civil, 

especialmente na pavimentação. Estes cuidados levam a que a escória de aciaria se 

transforme nos chamados “agregados siderúrgicos” que apresentam expansão reduzida e 

granulometria compatível para as diversas camadas. 

 

Assim, cada vez mais o emprego da escória de aciaria nas camadas do pavimento pode ser 

uma alternativa viável, técnica e economicamente: o baixo custo de obtenção do Agregado 

Siderúrgico viabiliza sua utilização, principalmente próximo às usinas produtoras, além de 
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ser uma alternativa correta ambientalmente para disposição do material do gerador. Até o 

momento, a maioria das aplicações no Brasil foi em camadas de base e sub-base e em 

menor grau em misturas asfálticas a quente.  

 

Do ponto de vista tecnológico, os aspectos envolvidos na sua aplicação e que precisam de 

especial atenção são a granulação para as escórias de alto-forno e o controle da expansão 

para as escórias de aciaria, além da granulometria. 

 

O Brasil tem um grande déficit de pavimentação de rodovias e ruas de baixo volume de 

tráfego. Sabe-se que a rede pavimentada é cerca de 12% da rede total de estradas brasileiras 

(Fonte: DNIT -DPP/CG PLAN/Coordenação de Planejamento - 12-2010). Para as rodovias 

municipais e vicinais estaduais, por exemplo, pelo volume de tráfego baixo um 

revestimento adequado pode ser um tratamento superficial. Para este tipo de solução, o 

Agregado Siderúrgico pode ser uma alternativa pela grande dureza que apresenta em geral 

com abrasão Los Angeles próximo de 30%. Tem-se no Brasil muitas regiões com 

agregados naturais ou britados com características piores em termos de resistência ao 

desgaste, como o caso específico do Estado do Espírito Santo. Poucas experiências de uso 

de escória de aciaria em tratamento superficial foram feitas no país, o que motivou este 

estudo presente.  

 

Esta dissertação tem por objetivo avaliar, através de estudos predominantemente 

experimentais por ensaios de laboratório e aplicação em campo, o uso da escória de aciaria 

em substituição aos agregados convencionais para aplicação em revestimento asfáltico do 

tipo tratamento superficial duplo. 

 

Com a pesquisa realizada neste estudo, foi possível executar trecho experimental na Estrada 

de Ligação entre o Bairro Cascata até Queimados, município de Serra, Estado do Espírito 

Santo, objeto de apresentação neste texto. 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos assim constituídos: 
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− Capítulo 1 – Introdução – apresentação do tema e do objetivo da dissertação. 

 

− Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica – breve levantamento das publicações sobre o 

tema da escória de aciaria em pavimentação e de pavimentação, incluindo revisão 

sobre emulsões. 

 

− Capítulo 3 – Materiais e métodos – são apresentados os métodos de dosagem de 

tratamento superficial empregados e os materiais estudados na presente pesquisa. 

 

− Capítulo 4 – Faz-se um balanço da aplicação em trecho experimental. 

 

− Capítulo 5 – Conclusões e sugestões de trabalhos futuros. 

 

− Anexo I – Relatório fotográfico. 
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CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Escória  

 

As escórias siderúrgicas são produtos resultantes de processo industrial destinado a obter o 

ferro gusa líquido, e em seguida o aço. Como já comentado, vários resíduos são oriundos 

do beneficiamento do aço: escória de alto-forno, pó de alto forno, lama de alto-forno, 

escória de dessulfuração, escória de aciaria LD, lama grossa de aciaria, lama fina de aciaria 

e carepa. As escórias são os resíduos de maior geração neste tipo de processo e existem dois 

tipos produzidos em larga escala: alto-forno: resultante da fusão redutora dos minérios para 

obtenção do ferro gusa e aciaria: resultante da produção do aço, oxidantes ou redutoras. 

 

Escórias resfriadas lentamente ao ar são, geralmente, inertes devido à cristalização dos 

óxidos. Escórias resfriadas rapidamente (ar ou vapor) possuem natureza expandida e 

tornam-se leves. Escórias resfriadas bruscamente (jato d’água) são vítreas, com 

granulometria semelhante a da areia de rio, estrutura porosa e textura áspera. As escórias 

ácidas são mais densas, as básicas mais porosas com estrutura vesicular (GEYER, 2001).  

 

A produção e a composição da escória dependem de fatores, tais como: processo ou tipo de 

forno utilizado, tipo de matéria-prima, especificação do aço, resfriamento do resíduo, etc. 

Este material sai do forno a temperatura aproximada de 1500ºC, e o tipo de resfriamento 

afeta também a granulometria, pois neste momento ocorre a maior parte das reações 

químicas (LIMA et al., 2000).  

 

Durante o processo de produção do aço são eliminados carbono, CaO (óxido de cálcio ou 

cal) e os íons de alumínio, silício e fósforo que tornam o aço frágil, quebradiço e difícil de 

ser transformado em barras. Todos estes elementos e compostos eliminados entram na 

composição da escória: silicatos de cálcio (CaSiO3), óxido de silício (SiO2), ferrita cálcica 
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(CaFe2O4), óxido de magnésio (MgO) e CaO, entre outros. As composições típicas de 

algumas escórias de aciaria produzidas no Brasil e no mundo estão nas Tabelas 2.1 e 2.2. 

 

Tabela 2.1: Composição típica da escória de aciaria pelo processo LD no Brasil 

(IBS,1998). 

Composto CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO MnO 

Quantidade (%) 6 - 45 1 - 9 7 – 16 1 - 4 8 - 30 3 – 7 

 

Tabela 2.2: Composições típicas das escórias de aciaria elétrica (MASUERO et al., 2000). 

País 
Geração 

kg/t 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SiO2 

(%) 

Al 2O3 

(%) 

FeO 

(%) 

MnO 

(%) 

P2O5 

(%) 

S 

(%) 

Brasil 150 33 10 18 6 30 5 0,9 0,1 

Japão 127 40 4 25 5 19 7 - 0,06 

Suécia 100 46 5 11 5 28 4 0,7 - 

EUA 160 41 10 17 8 18 4 0,6 0,2 

Alemanha 120 32 10 15 4 31 4 1,4 0,1 

Itália 120 41 8 14 7 20 6 0,9 0,1 

 

A composição química da escória pode variar, para um mesmo dia de produção: de 30% a 

60% para o CaO, de 0% a 35% para o óxido de ferro (Fe2O3) e de 15% a 30% para o SiO2 

(MACHADO, 2000). 

 

Na década de 1990, DNER-EM 262/94, especificava que a escória de aciaria para 

pavimentação deveria obedecer aos seguintes limites: 

− Máximo de 3,0% de expansão; 

− Isentas de impurezas orgânicas, contaminação com escórias de alto forno, solos e 

outros materiais; 

− Granulometria: 40% até 12,7 mm, e 60% entre 12,7 e 50,8 mm de abertura nominal 

e atender a granulometria de projeto; 

− Absorção de água: 1,0% a 2,0% em peso; 
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− Massa específica: 3,0 a 3,5 g/cm3; 

− Massa unitária: 1,5 a 1,7 kg/dm3; 

− Desgaste Los Angeles: ≤25,0% para sub-base, base e revestimento; 

− Durabilidade ao sulfato de sódio: 0,0% a 5,0%, em 5 ciclos. 

 

A ASTM (2004) especifica escória de alto forno para utilização em tratamento superficial 

com os seguintes requisitos físicos:  

− Massa Unitária: 1,12 kg/dm3; 

− Durabilidade ao sulfato de sódio menor do que 12%, em 5 ciclos; 

− Durabilidade ao sulfato de magnésio menor do que 18%, em 5 ciclos; 

− Desgaste Los Angeles: ≤ 40%; 

− Contaminação com argila e partículas friáveis máxima com 3% em massa; 

− Superfícies dos agregados alongados retidos na peneira de 9,5 mm: 

o Até 10% da massa na primeira camada do tratamento superficial duplo; 

o Sem exigência para segunda camada do tratamento superficial duplo. 

 

Comparando as especificações atuais do DNIT com as da ASTM percebe-se que a 

especificação internacional permite utilização de escórias com menores densidades, não 

limite a densidade máxima do material, permite maior perda no ensaio de durabilidade ao 

sulfato de sódio e especifica a perda da durabilidade ao sulfato de magnésio. Quanto ao 

desgaste por abrasão, a especificação nacional é mais exigente, permitindo apenas 25% de 

perda, enquanto a internacional permite até 40% de perda para escória. 

 

Quando utilizada escória britada, Lopes (1966) indica a escória de alto-forno com massa 

específica mínima de 1.200 kg/m3 e abrasão Los Angeles menor a 40%. 

 

A ASTM (2004) permite contaminação do agregado de escória com até 3%, em massa, e a 

do DNIT é exigido que o material seja isento de solos e outros materiais. Outro ponto 

divergente do especificado na ASTM (2004) com as especificações do DNIT é a falta de 
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exigência da forma do Agregado Siderúrgico na execução da 2ª camada do tratamento 

superficial duplo. 

 

Hoje há contestação de alguns destes números, tais como da expansão, como pode ser visto 

em RODRIGUES (2007). Além disso, esta norma de escória de aciaria não especifica o tipo 

de processo de refino utilizado na fabricação do aço responsável pela geração da escória.  

 

Vários países têm especificação do uso da escória para construção rodoviária. A França, por 

exemplo, usa a grave-laitier que consiste na mistura deste resíduo com agregados comuns 

ou com cal hidratada (Ca(OH)2), para base ou sub-base de pavimento e a África do Sul 

utiliza mistura de escória com cal, na proporção de 4:1 (ROHDE, 2002). 

 

As escórias de aciaria depois de beneficiadas tornam-se agregados siderúrgicos. Estes 

agregados são definidos como material não metálico e podem ser classificados como 

agregado bruto, graduado de alto-forno (oriundo da escória de alto-forno) ou como 

agregado graduado de aciaria (oriundo da escória de aciaria elétrica). Gera ampla variedade 

de produtos e aplicações, sendo considerado co-produto da siderurgia.  

 

Os principais usos do Agregado Siderúrgico são: pavimentação (sub-base, base, 

revestimentos asfálticos), lastro ferroviário, artefatos de concreto (blocos, tubos, guias, 

blocos intertravados, etc.), contenção de encostas (rip-rap), gabiões, drenagens, fertilizantes 

e corretivos de solo. Nestas aplicações pode haver substituição total ou parcial do agregado 

natural, reduzindo os impactos ambientais. 

 

2.1.1 Características Básicas 

 

O aço é uma liga metálica formada de ferro, pequenas quantidades de carbono (até 2,0%) e 

outros elementos. Segundo IBS (2006), o processo de fabricação do aço pode ser dividido, 

resumidamente, nas seguintes etapas: preparação da carga (processamento das matérias-

primas como minério de ferro, sucatas e carvão); redução (liquefação do minério de ferro 

em ferro gusa, na qual as impurezas do processo como calcário e sílica formam a escória de 
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alto forno); refino (ferro gusa e sucatas transformados em aço, mediante queima de 

impurezas e adições nas aciarias) e laminação (transformação em produtos comerciais 

como chapas, barras e vergalhões). 

 

As escórias de aciaria são formadas durante a etapa de refino do aço, na qual podem ser 

utilizadas em diferentes processos produtivos ou tipos de fornos, que são: conversor a 

oxigênio (LD – Linz-Donawitz ou BOF – Blast Oxygen Furnace), forno de arco elétrico 

(EAF – Electric Arc Furnace) e Siemens-Martin (OH – Open Hearth). No Brasil, os mais 

usados são LD e EAF.  

 

O processo LD consiste em misturar ferro gusa líquido, sucata de aço, cal e elementos 

corretores de liga em um conversor, no qual é injetado oxigênio em alta velocidade, através 

de uma lança especial. No processo EAF as matérias primas são fundidas no forno elétrico, 

nas seguintes etapas: abastecimento do forno com carga metálica e cal; injeção de oxigênio 

para retirar elementos como carbono e fósforo; diminuição do teor de oxigênio e enxofre; 

adições para ajuste da composição química e formação da escória de aciaria (CASTELO 

BRANCO, 2004).  

 

Pode-se classificar as escórias de aciaria em oxidante, obtida da oxidação do carbono, 

silício e fósforo através da injeção de oxigênio no aço fundido, ou redutora, formada na 

dessulfuração do aço líquido e adição de elementos de liga pelo acréscimo de óxido de 

cálcio (CaO) e de fluorita (CaF2). Os processos (LD, EAF e OH) formam escórias 

oxidantes, as redutoras são geradas apenas pelo EAF (MACHADO, 2000). 

 

A adição de cal no processo siderúrgico tem também como finalidade a proteção do 

revestimento dos fornos, por neutralização dos óxidos ácidos provenientes da oxidação.  

 

As escórias oxidantes são “porosas” enquanto as redutoras são “lisas e vítreas”. No caso 

específico deste trabalho utilizou-se escória da Arcelor Mittal Tubarão, antiga Cia. 

Siderúrgica Tubarão – CST, onde o processo de produção é LD. Na Figura 2.1 está 

apresentado exemplo da escória utilizada neste estudo, com grãos “porosos”. 
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Figura 2.1: Exemplos de grãos de escória LD usada nesta pesquisa  

Origem: Arcelor Mittal Tubarão. 

 

Os tipos de fornos utilizados pelas siderúrgicas brasileiras podem ser vistos na Tabela 2.3 

(ROHDE, 2002). Grande parte da literatura publicada sobre a utilização de escórias de 

aciaria não faz distinção entre os fornos utilizados para produção das mesmas. 

 

Tabela 2.3: Tipos de fornos utilizados pelas siderúrgicas brasileiras (ROHDE, 2002). 

TIPO DE FORNO 
EMPRESA LOCALIZAÇÃO 

OH LD/BOF EAF 

Acesita S.A MG  X X 

Aço Minas Gerais S.A. (AÇOMINAS) MG/SP  X  

Aços Villares S.A. SP   X 

Cia. Siderúrgica Belgo Mineira MG/SP/ES  X X 

Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) RJ  X  

Cia. Siderúrgica Paulista (COSIPA) SP  X  

Cia. Siderúrgica Tubarão (CST) ES  X  

Gerdau S.A. MG/PE/RS/PR/CE/BA X X X 

Siderúrgica Barra Mansa S.A. RJ   X 

Usinas Siderúrgicas de MG S.A. 

(USIMINAS) 
MG  X  

Vallourec & Mannesman Tubes - V & 

M do Brasil S.A. 
MG  X  

Villares Metais S.A. SP   X 
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A heterogeneidade da escória é função do processo produtivo, da matéria-prima, tipo de 

resfriamento e forma de armazenamento nas indústrias. Na Tabela 2.4 está apresentada a 

composição química típica de algumas escórias  segundo Geyer (2001). 

 

Tabela 2.4: Composição química típica das escórias de refino oxidante e redutor 

produzidas no Brasil (GEYER, 2001). 

 CaO 

(%) 

SiO2 

 (%) 

MgO 

 (%) 

Al 2O3 

(%) 

FeO 

(%) 

MnO 

(%) 

Refino Redutor (EAF) 45 - 55 20 - 25 8 - 12 3 – 9 0,5 - 3,5 0,5 - 3,5 

Refino Oxidante (EAF) 30 - 45 15 - 20 8 - 12 3 – 9 25 – 35 3 – 6 

Refino Oxidante (LD) 6 - 45 7 - 16 1 - 9 1 – 4 8 – 30 3 – 7 

 

São elevados os teores de CaO e MgO em sua composição, resultantes da cal e magnésio 

que ultrapassam a capacidade de solubilidade da escória fundida após a oxidação de 

elementos como fósforo no processo de refino (MACHADO, 2000).  

 

A escória resfriada naturalmente ao ar é considerada inerte quanto às características 

hidráulicas, devido à cristalização de óxidos, tem estrutura vesicular, textura superficial 

rugosa e maior superfície específica comparada a agregados naturais. No resfriamento 

rápido, o processo é acelerado por quantidade controlada de água, que junto com o vapor 

gerado, faz a escória incorporar ar e se expandir. Essa solidificação acelerada gera material 

chamado escória expandida menos densa ou de maior estrutura vesicular (MASUERO, 

2001; GEYER, 2001). 

 

O resfriamento brusco consiste na fragmentação prévia do resíduo através da aplicação de 

jatos d’água sob alta pressão sobre a escória líquida e posterior granulação por ser resfriada 

em tanque com água: escória vítrea, de granulometria de areia, conhecida por escória 

granulada. Esse processo é comumente empregado para escórias de alto-forno. No Brasil 

escórias de aciaria são resfriadas lentamente ao ar e assim que chegam ao pátio recebem 

pequenos jatos d’água para auxiliar no resfriamento (GEYER, 2001; ROHDE, 2002). 
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RAMOS (2009) lista características do Agregado Siderúrgico típico: 

• Elevada resistência mecânica, textura rugosa e morfologia de alta cubicidade, 

favorecendo maior atrito; 

• Estrutura física de elevada densidade e porosidade acentuada; 

• Coloração predominante cinza clara; 

• Elevada resistência a variações climáticas e abrasão, menor desgaste e maior 

permeabilidade; 

• Alta estabilidade e durabilidade para todas as aplicações; 

• Inexistência de material orgânico, inibidor natural para a vegetação; 

• Intertravamento produzindo superfície estável, pelo formato cúbico; 

• Alto peso específico, proporcionando elevada resistência a movimentos laterais; 

• Geração contínua de grandes volumes garantindo o fornecimento do material. 

 

O Agregado Siderúrgico é produto de baixo valor agregado, mas os custos de frete podem 

limitar significativamente o raio de atuação da comercialização. A competição é em função 

da base regional e o consumo do material é centralizado nas regiões siderúrgicas do país.  

 

As escórias podem ser utilizadas em diversos fins, segundo vários autores, tais como: 

•  Matéria prima na indústria de vidro e vitro-cerâmica, principalmente de alto-forno; 

•  Estabilização de solos, como mostra, por exemplo, as Normas DNIT ES 114 e 115, 

(2009), respectivamente sub-base e base estabilizada granulometricamente com 

escória de aciaria - ACERITA; 

•  Matéria prima para produção de cimento, devido à presença dos silicatos dicálcico e 

tricálcico (2CaO-SiO2 e 3CaO-SiO2) parecida com o clínquer formado na produção 

do cimento Portland; diminui o calor para formação do clínquer e a formação de 

gases poluentes (como o gás carbônico - CO2); 

•  Nas próprias siderúrgicas: como material reciclado, novamente incorporado ao 

processo como fundente, e protetor do revestimento refratário dos fornos; 

•  Agregado na produção de concreto, por possuir alta resistência à compressão e 

durabilidade à abrasão, com redução do cimento; 
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•  Construção de lastros de ferrovias, garantida a baixa condutividade deste  resíduo, 

para não formação de fagulhas no caso de transporte de cargas inflamáveis; 

•  Controle na drenagem de ácidos: altas taxas de alcalinidade capazes de neutralizar 

ácidos. O pH é próximo de 10 devido à presença de CaO, MgO e SiO2; ser poroso 

garante alta permeabilidade d’água, o que facilita a drenagem dos ácidos; 

•  Infra e superestruturas rodoviárias: base, sub-base, misturas asfálticas ou 

revestimento primário; 

•  Outros fins: execução de aterros, construção de peças de quebra-mar, contenção 

sendo utilizada na fabricação de gabiões, etc. 

 

Na Tabela 2.5 estão mostradas diferentes origens das escórias aplicadas em vários campos. 

Escórias resfriadas ao ar são utilizadas, principalmente, como agregados para estradas e 

lastros de ferrovias. Como exemplo, escórias resfriadas bruscamente ficam granuladas e são 

utilizadas como agregado em concreto, aterro, fabricação de tijolos, adições em concreto de 

cimento Portland, vidros, granito sintético, concreto leve e matéria-prima para produção do 

cimento (GEYER, 2001). 

 

Tabela 2.5: Campo de aplicação das escórias de diferentes origens (GEYER, 2001). 

Procedência da Escória 
Campo de Aplicação 

Aciaria Alto forno Ferro-liga 

Ferroviário X   

Rodoviário X X X 

Construção Civil X X X 

Agricultura X X X 

Fábrica de Cimento X X  

Metalúrgico X X  

 

A utilização da escória de aciaria pode trazer benefícios ambientais por diminuir o 

problema da deposição deste resíduo que necessita de grandes áreas para descarte e ao 

mesmo tempo diminuir a degradação ambiental provocada pela extração de britas.  
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Porém é necessária a avaliação através dos processos de lixiviação (NBR 10005/ABNT) e 

solubilização (NBR 10006/ABNT). Nestas avaliações em geral as escórias de aciaria são 

classificadas com resíduo de classe II (não inerte). Os estudos de RHODE (2002), 

CASTELO BRANCO (2004) e FREITAS (2007), com escórias brasileiras de diferentes 

origens e qualidade, comprovam a afirmação quanto ao grande número de avaliações que 

classificam a escória como resíduo de classe II (não inerte). 

 

Apresenta boa adesividade para emulsões e Cimentos Asfálticos de Petróleo (CAP), se 

comparada com agregados pétreos (SILVA, 1991).  

 

Desde que britada, atende a várias faixas granulométricas, apresenta bons Índice de Suporte 

Califórnia (ISC), baixa abrasão Los Angeles, alto poder hidráulico, comportamento tensão-

deformação pouco dependente da umidade e da energia de compactação (SILVA, 1994; 

KHAN e WAHHAB, 1998; ALVARENGA, 2001). 

 

Apresenta hidraulicidade: em contato com água há reação com os CaO e SiO2 formando 

hidratos. Em atmosferas alcalinas, ocorre a formação de hidratos com óxido de alumínio 

(Al 2O3) que aumenta significativamente a dureza do resíduo. Este fato faz com que o 

pavimento, que utiliza escória possa ter um comportamento estrutural semi-rígido ou rígido 

(LIMA et al., 2000). 

 

A demanda por agregados para construção civil gerada pelo crescimento econômico é 

muito significativa. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a 

construção de estradas representa cerca de 1/3 desta demanda. Este  resíduo possui alta 

produção e custo bem inferior ao da brita, até certa distância média de transportes, ideal 

para utilização em zonas urbanas. ALVARENGA (2001) mostrou que para a região de 

Volta Redonda, a execução de um pavimento utilizando este resíduo, seria mais barata do 

que a construção utilizando brita, num raio de aproximadamente 120 km (Tabela 2.6). 

LIMA et al. (2000) mostrou a escória de aciaria como agregado competitivo para distâncias 

de até 80 km para utilização do transporte rodoviário e até 150 km para utilização do 

transporte intermodal (ferroviário e rodoviário).  
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Se usada em contenções ou lastros, o seu maior peso próprio resulta em diminuição dos 

custos no dimensionamento devido à economia de material. O aumento no valor do 

transporte deste material, devido ao seu peso próprio, pode ser compensado com redução da 

espessura. É necessário levar em conta também os custos: ambiental, remoção e estocagem 

da camada vegetal, obras de proteção ambiental das áreas de bota-fora, transporte do 

material utilizável, recuperação ambiental das áreas degradadas, burocráticos junto aos 

órgãos ambientais e governamentais, etc. O custo do transporte e da preparação da área para 

descarte deste resíduo é em torno de U$ 25,00 por tonelada deste material (GEYER, 2001). 

 

Tabela 2.6: Comparação entre valores de insumos para camada de base, próximo a 

Volta Redonda – RJ (ALVARENGA, 2001). 

Preço (R$/ m3) 
Insumo 

Material Execução 

Escória de Aciaria 3,60 6,31 

Brita Graduada 25,00 27,71 

 

2.1.2 Escória na Pavimentação 

 

Os principais empregos da escória de aciaria na pavimentação são: 

− Estabilização de solos – como agregado ou aditivo na melhoria da resistência; 

− Agregado para concretos asfálticos, pré-misturados, tratamentos superficiais, lama 

asfáltica, capas selantes, material antiderrapante, macadames hidráulico e 

betuminoso, areia asfalto. 

 

As escórias de aciaria podem ser aplicadas em camadas de rolamento de rodovias de 

trânsito pesado devido às suas características de elevada resistência ao desgaste e ao 

polimento, baixo Los Angeles, boa adesividade para emulsões e CAPs, em substituição aos 

agregados pétreos convencionais. 

 



17 

Países como Grã-Bretanha, Alemanha, Polônia, França, Japão, Estados Unidos e Rússia 

utilizam escória de aciaria, sozinha ou combinada, como agregado em revestimentos 

asfálticos. No Brasil um dos primeiros usos intensivos em pavimentação foi em 1986, com 

execução de 100 km de base e sub-base no estado do Espírito Santo (SILVA, 1994). SILVA 

e MENDONÇA (2001a) relatam que pavimentos construídos com este material suportaram 

tráfego pesado, como transporte de placas de aço, por 16 anos. 

 

NOURELDIN e McDANIEL (1989) avaliaram a utilização de escória de aciaria em 

diferentes porcentagens em misturas asfálticas para pavimentos com alto volume de tráfego. 

As misturas com utilização deste resíduo apresentaram alta estabilidade Marshall e 

resistência à tração da ordem de 1,1 MPa, boa condição de superfície e resistência à 

derrapagem. A expansibilidade da escória foi combatida com maior teor de ligante asfáltico 

apesar da redução de estabilidade. O alto teor de ferro e de Fe2O3 provocaram 

endurecimento da mistura asfáltica e aumento do trincamento em baixas temperaturas, o 

que pode ser minimizado com CAP menos viscoso. Recomendaram misturas asfálticas 

mais abertas e a substituição dos finos da escória por finos de agregados naturais para 

diminuir o alto peso específico do material. Citam que escórias de aciaria têm sido 

utilizadas com sucesso como agregados em misturas asfálticas na Europa, Canadá, 

Austrália e partes dos Estados Unidos. Como exemplo, em 1974, 18 trechos experimentais 

com diferentes misturas asfálticas com escória, numa estrada no Canadá, apresentaram bom 

desempenho durante 4 anos de observação. 

 

KANDHAL e HOFFMAN (1998) testaram fração passante na peneira de 4,8 mm curada 

para misturas asfálticas à quente por apresentar menor expansão. Realizaram ensaios de 

expansão e resistência à tração retida por umidade induzida - Lottman (AASHTO T-283) 

com materiais de diferentes fontes. Algumas recomendações sobre agregado miúdo de 

escória de aciaria foram incorporadas às normas do Departamento de Transportes da 

Pensilvânia, tal como expansão não superior a 0,5%, avaliada pelo método PTM 130. 

 

ROHDE (2002) avaliou a utilização de escória de aciaria elétrica como material de base e 

sub-base em pavimentos obtendo Módulo de Resiliência superior aos de outros materiais, 
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como basalto, saibro e granito.  

 

HUNT e BOYLE (2000) avaliaram escória de aciaria em misturas asfálticas à quente num 

revestimento com 30% deste resíduo como agregado, durante cinco anos. O desempenho 

foi considerado satisfatório: não apresentou trincamento ou diminuição da resistência à 

derrapagem, apresentou maior estabilidade devido à textura rugosa e ao formato angular 

dos grãos que conferem maior intertravamento. 

 

ALVARENGA (2001) comparou as propriedades resilientes de escória de aciaria e 

agregado convencional (brita) em base, com determinação dos Módulos de Resiliência. 

Concluiu que este resíduo pode ser usado como base porque possui comportamento tensão 

versus deformação pouco dependente da umidade e da energia de compactação, além de ter 

na região, custo bastante inferior ao da brita como mostrado na Tabela 2.6. 

 

SILVA (1991, 1994) verificou bom comportamento de escória de aciaria com e sem 

mistura com argila (em diferentes proporções) em bases e sub-bases de pavimentos e em 

misturas usinadas a frio. Avaliou misturas de escória, argila e areia em sub-bases, bases e 

misturas asfálticas a frio. A mistura com argila do tipo A7-6 foi indicada para combater a 

expansão do resíduo nas camadas de base e sub-base. 

 

SILVA e MENDONÇA (2001a) apresentam dosagem Marshall de mistura asfáltica 

utilizando 97,0% de escória de aciaria com graduação menor do que 12,5 mm, fíler calcário 

e CAP 20. A escória foi envelhecida durante mais de 3 anos, e apresentava expansão 

(1,83%) abaixo do limite estabelecido pela norma do DNER - EM 262/94. 

 

PARENTE et al. (2003) compararam o uso de solo e escória de aciaria, para bases e sub-

bases, com ensaios triaxiais cíclicos e ISC de duas misturas, utilizando 70% e 50% de 

escória, com misturas de solo-brita com a mesma granulometria. As misturas de escória 

apresentaram maiores valores de massa específica seca máxima e menores valores de 

umidade ótima, comparadas ao solo-brita, ISC três vezes superiores aos do solo-brita e duas 
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vezes superiores ao do solo puro. Os valores de MR das misturas solo-escória, para 

qualquer nível de tensão, foram superiores ao solo-brita e solo puro. 

 

SILVA (2003a, 2003b) estudou o uso de escória em camadas de sub-base, base, camada de 

ligação, capa, pré - misturado a quente e microrrevestimento. Utilizou diferentes 

graduações e proporções de escória nas diversas camadas do pavimento e para produção do 

concreto utilizado para a construção de valetas, meio fios e sarjetas do pavimento. 

 

IPR (1988) relata observações de obras rodoviárias e de aeroportos nos Estados Unidos, 

com uso de escória como agregado em várias camadas, principalmente em recapeamentos 

de CBUQ, com excelentes condições após anos de construção e exposição a tráfego pesado. 

No Brasil, escórias vêm sendo utilizadas em obras rodoviárias desde a década de 1970.  

 

ALVARENGA (2001) lista obras com escória de aciaria na pavimentação: BR-393 (Volta 

Redonda-Três Rios), RJ-157 (Barra Mansa- Divisa RJ/SP), RJ-141 (BR-393-Vargem 

Alegre), BR-116 (Volta Redonda - Divisa RJ/SP), 13 km de Volta Redonda - Nossa 

Senhora do Amparo (Barra Mansa); ruas de Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, 

Itaguaí, Barra Mansa, Magé, todas no RJ e Mogi das Cruzes (SP), vias no interior da 

Arcelor Mittal Tubarão e revestimentos primários na região Sul Fluminense. 

 

IPR (1988) e CST (2006) listam as seguintes obras com escória: 

• São Domingos do Prata/MG, na base, da sede municipal à BR-262, em 1978, 9 km; 

• Coronel Fabriciano – Ipatinga (MG), BR-381, com 13 km, na sub-base e base, com 

tráfego pesado (volume médio diário de 15 mil veículos) em 1980; 

• Mogi das Cruzes, em São Paulo, de 1981 até 1983, na pavimentação urbana em 

sub-base, base e revestimento; 

• Salvador/BA, pavimentação urbana com 300 mil toneladas de escória de aciaria em 

bases, revestimentos e recapeamentos no período de 1979 a 1983; 

• Ipatinga – Governador Valadares, MG, 1986 e 1987, 300 mil toneladas de escória 

nas camadas de base, regularização, binder e capa asfáltica, concreto dos drenos, 

canaletas e meio-fio; 
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• Via Dutra, trecho de Rezende, no Estado do Rio de Janeiro; 

• Rodovia BR 393, em Volta Redonda – Três Rios, Estado do Rio de Janeiro; 

• Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro (pavimentos urbanos econômicos); 

• Rodovia do Sol, Estado do Espírito Santo, no leito de aterro como camada drenante; 

• Aeroporto de Vitória, Estado do Espírito Santo, na camada de base; 

• Terminal de Produtos Siderúrgicos da Arcelor Mittal Tubarão, em vias de acesso ao 

terminal com sub-base, base e CBUQ. 

 

SILVA et al. (2002) relatam que o uso de escória de aciaria tem apresentado bons 

resultados no Espírito Santo. Como exemplo citam mais de 100 km de pavimentação 

urbana, realizados em 1986, com escória de aciaria na base e sub-base, que após 14 anos de 

tráfego intenso apresentava-se em bom estado. Citam aplicação de escória como agregado 

em bases, sub-bases e pré-misturados a frio em Vila Velha nos anos de 1992 e 2000. 

 

RAMOS (2006) relata que foram utilizadas escórias de aciaria em várias vias da cidade do 

Rio de Janeiro, no entanto, observou-se que algumas destas obras, inclusive na Avenida 

Brasil, apresentaram problemas devido à expansão do resíduo. 

 

CARVALHO FILHO (2006) relata que no município de Praia Grande, Estado de São 

Paulo, a prefeitura utilizou escória de aciaria nas obras de 1.200.000 m2 de ruas, inclusive 

em camadas asfálticas, desde 1994. 

 

FARRAND e EMERY (1995) relatam que, desde o início da década de 1970, tem-se usado 

escória de aciaria como agregado em mistura asfálticas à quente no Canadá com 

desempenho compatível com a taxa de deterioração de um pavimento convencional. A 

expansão de escórias provenientes de diferentes processos produtivos mostrou elevada 

heterogeneidade, e para misturas asfálticas de boa qualidade, é importante controlar 

expansão e heterogeneidade no processo produtivo. 

 

LIMA et. al. (2000) comparam três pavimentos, dois com escória de aciaria do tipo LD e 

um com BGS (Brita Graduada Simples) e BGTC (Brita Graduada Tratada com Cimento) 
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nas camadas de base e sub-base. A avaliação foi com Viga Benkelman e retroanálise pelo 

programa RETRAN5-L. As camadas de escória apresentaram módulos retroanalisados de 

três a quatro vezes maiores que os de BGS. No pavimento de TSD (Tratamento Superficial 

Duplo) e escória a deflexão máxima média foi 37% superior ao do pavimento de CBUQ. 

 

A norma DNER – EM 262/94 especifica requisitos para a escória para uso em pavimentos: 

− Expansão máxima de 3% ou outro valor determinado em especificação particular 

de projeto, medida pelo método PTM 130/78 (Pennsylvania Testing Method), 

adaptado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais; 

− Isento de: impurezas orgânicas, contaminação com escórias de alto forno, solos ou 

outros materiais prejudiciais ao projeto; 

− Granulometria com proporção de 40% até 1,27 cm (1/2”) e 60% entre 1,27 cm e 

5,08 cm (2”) de abertura nominal e atendendo à granulometria de projeto; 

− Absorção de água de 1 a 2% em peso; 

− Massa específica de 3 a 3,5 g/cm3; 

− Massa unitária de 1,5 a 1,7 kg/dm3; 

− Desgaste por abrasão Los Angeles máximo de 25%; 

− Durabilidade ao sulfato de sódio de 0 a 5%. 

 

2.1.3 Expansibilidade da Escória 

 

Defeitos por expansão podem ocorrer quando a escória é utilizada em base, sub-base ou em 

revestimentos asfálticos. Apesar de inicialmente o ligante impermeabilizar os grãos da 

escória, com o desgaste ocorre o contato entre a escória e a água provocando reações de 

hidratação e expansão do material (KANDHAL e HOFFMAN, 1998; SILVA, 2002). 

 

Um dos maiores entraves quanto à utilização da escória de aciaria na construção rodoviária 

é o potencial expansivo, pode chegar a 10%, ocasionando erupções na pista, que causam 

sérios defeitos, como pode ser visto na Figura 2.2, com uso de escória não curada. A 

identificação destes defeitos na pista pode ser feita pela formação típica de trincas radiais de 

tamanho reduzido e estufamento do revestimento.  
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(a) Erupções      (b) Trincamento 

Figura 2.2: Exemplos de defeitos em pavimento com utilização de escória não curada 

(SILVA, 2002). 

 

Como comentado por vários autores, o aumento do conteúdo de cal (Ca(OH)2), da 

temperatura e da quantidade de componentes no estado livre nas escórias está relacionado 

com aumento da expansibilidade. Países limitam o teor de cal nas escórias para que possam 

ser utilizadas em camadas granulares, entre 4% e 7%. Uma forma de minimizar efeitos 

danosos da cal é utilizar escória com menor tamanho de grão para completa dissolução.  

 

A hidratação dos CaO e MgO livres é a principal causa da expansão da escória no curto e 

longo prazos, respectivamente. A reação de hidratação do MgO é muito lenta, e o grau de 

instabilidade dos compostos depende do tamanho dos cristais: pequenos hidratam-se 

rapidamente. A cal livre quando hidratada forma o Ca(OH)2 e o MgO forma o hidróxido de 

magnésio ou brucita (Mg(OH)2), e ainda a reação de carbonatação. Além disto, a expansão 

da escória deve-se, em menor escala, aos seguintes processos (MACHADO, 2000): 

− Corrosão do ferro metálico (Fe0): a causa é a diferença de volume molar dos 

produtos de oxidação e corrosão, os produtos formados estão na Tabela 2.7; 

− Mudanças nas formas alotrópicas do 2CaO-SiO2 de β (larnita) para γ 

(calcoolivina). Esta transferência ocorre durante resfriamento lento da escória a, 

aproximadamente, 725ºC, gerando alta expansão volumétrica. 

 

A hidratação das muitas das espécies químicas presentes na escória causa grande variação 

no volume das mesmas como indicado na Tabela 2.8. 
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Tabela 2.7: Produtos formados na oxidação e corrosão do ferro (MACHADO, 2000). 

REAÇÕES FORMAÇÃO PRODUTO 

Fe0 + ½ O2 →  FeO Wüstita 

2 Fe0 + 3/2 O2 →  Fe2O3 Hematita Oxidação 

3 Fe0 + 2 O2 →  Fe3O4 Magnetita 

Fe+2 + 2OH →  Fe(OH)2 Hidróxido Ferroso 
Corrosão 

4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4 →  Fe(OH)3 Hidróxido Férrico 

 

Tabela 2.8: Variação de volume dos compostos da escória após hidratação (MACHADO, 

2000). 

FÓRMULA NOME DENSIDADE VARIAÇÃO DE VOLUME (%) 
Em relação ao MgO 

Mg(OH)2 Brucita 2,36 
119,5 

Em relação ao CaO 
Portlandita 2,24 

99,4 Ca(OH)2 
Calcita 2,93 105,9 

CaCO3 Aragonita 2,71 122,6 
CaCO3.MgCO3 Dolomita 2,87 287,3 

Em relação ao Fe0 
FeO Wustita 5,70 

77,4 
Fe2O3 Hematita 5,24 328,7 

Fe(OH)2 Hidróxido 3,40 271,7 
FeO(OH) Goetita 4,28 192,0 

 

Assim, para que a indesejável expansão da escória não ocorra no pavimento, faz-se uma 

pré-hidratação do material no pátio de estocagem, denominada “cura”, realizada a céu 

aberto, submetendo-se o material ao contato com a água, por três meses a um ano, a 

depender da composição química da escória. Outro cuidado é armazená-la em pequenas 

pilhas com altura reduzida de 1,5 a 2,0 metros para evitar que alguma parte do material não 

seja curada. Estas medidas devem ser tomadas para que o processo expansivo ocorra o mais 

rápido possível. 

 

Outra forma de minimizar os defeitos causados pela expansão em camadas de reforço do 

subleito, sub-base e base, é misturar a escória com outro material, por exemplo, argila 
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(SILVA, 1991). Este processo é apenas físico e usa-se material fino para diminuir a 

permeabilidade e também o contato escória-água. Para o caso da argila, a mesma deve ser 

laterítica não expansiva. SILVA (1994) utilizou várias amostras de escória até sem cura, 

misturadas com argila, para sub-base e base, sendo a maior expansão encontrada de 0,5%. 

 

GEYER (2001) cita cura acelerada da escória submetida a um spray de água quente e em 

seguida à injeção de vapor ou passagem através de zona de vapor, reduzindo o tempo de 

cura para vinte dias. Existe ainda o resfriamento brusco onde a escória é fragmentada por 

jato d’água e resfriada em tanque com água. Porém o MgO que possui um alto potencial 

expansivo é neutralizado somente a longo prazo. 

 

Alguns métodos de avaliação da expansibilidade das escórias (MACHADO, 2000; 

MASUERO et al., 2000; RODRIGUES, 2007) são: 

− Norma japonesa JIS A 5015/92: expansão em corpos de provas depois de imersos 

em água, aquecidos a 80ºC em ciclos de 6 horas diárias, expansão máxima de 2,5% 

aos dez dias para uso em misturas asfálticas e outras condições: massa específica 

(em torno de 2,45 kg/dm3), absorção de água (<3,0%) e abrasão (<30,0%); 

− ASTM D 4792/95: potencial de expansão dos agregados com reações de 

hidratação. Analisa a expansão de corpos de prova a depois de imersos em água a 

71 ± 2ºC; 

− ASTM 1260/94 e NBR 11582/91: métodos adaptados da avaliação da expansão em 

concretos. O primeiro é a avaliação do potencial da reatividade álcali-agregado e o 

segundo é a determinação da expansibilidade em corpos de prova de argamassa de 

cimento Portland e água; 

− Método das Barras: adaptado do método do National Building Research Institute 

(NBRI). Moldam-se barras de argamassa, desmoldam após 24h, medidas, 

condicionadas em água a 80ºC, durante doze dias. Ao final a expansão deve ser 

inferior a 0,11%; 

− Ensaio de Autoclave: consiste em colocar corpos de prova de pasta de cimento 

após 24 horas da moldagem em autoclave durante 3 horas com pressão de 2 MPa, 
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posteriormente condicionadas a 23ºC durante 15 minutos. São realizadas leituras 

antes e após o condicionamento; 

− Ensaio a vapor Steam Test, normalizado na Europa (parte da norma prEN 1744-1 – 

Testes para propriedades químicas de agregados – análises químicas), que mede a 

expansibilidade da escória de aciaria, para utilização em pavimentação. O objetivo 

é quantificar a reação entre o vapor d’água e o CaO livre e/ou o MgO livre 

− Método do Departamento de Transportes da Pensilvânia (PTM 130/78) adaptado 

pelo DMA-1/DER-MG/82 (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas 

Gerais), utilizado para estabelecimento do limite de expansão pelo DNER (ME – 

262/94).  

 

O método PTM 130/78 modificado é realizado da seguinte forma: 

− Preparar a amostra, seca ao ar, passando-a na peneira de 50,8 mm (2”), 

desprezando a fração retida nesta citada peneira; 

− Determinar a umidade ótima através do ensaio de compactação (DNER – ME 

049/94); 

− Compactar a amostra no molde ISC (diâmetro de 152 mm), na umidade ótima, em 

três camadas e com 56 golpes por camada; 

− Submergir a amostra em água colocando o conjunto molde + corpo de prova dentro 

de tambor com água e colocar o conjunto em estufa a 71 ± 3ºC; 

− Colocar suporte com extensômetro para leitura da variação de altura da amostra; 

− Realizar leitura inicial após 2 horas na estufa; 

− Medir a expansão vertical durante sete dias, uma leitura por dia; 

− Retirar o corpo de prova da condição submersa e mantê-lo na condição saturada 

adicionando-se água por mais sete dias, uma leitura diária; 

− Calcular a porcentagem total de expansão volumétrica através da seguinte relação: 

 

Expansão Total = (leitura 14 dias – leitura inicial)/h amostra   (2.1) 

 

Onde:  leitura 14 dias =  leitura do extensômetro após quatorze dias de ensaio; 
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leitura inicial =  leitura após duas horas da amostra na estufa; 

h amostra =   altura inicial da amostra. 

 

Um exemplo de taxa de expansão medida num ensaio realizado como descrito está ilustrada 

pelo gráfico da Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Exemplo de taxa de expansão do ensaio PTM 130/78 

 

Defeitos do tipo “vulcões” ou fissuras radiais (Figura 2.4) são gerados pela expansão da 

fração fina da escória, com maiores concentrações de óxidos de cálcio e magnésio quando o 

material apresenta-se ainda “ativo”, através de reações exotérmicas geradas pelo 

aquecimento solar destas umedecidas pela água. Outros defeitos podem surgir no 

pavimento devido à expansibilidade das escórias de aciaria independente das cargas 

atuantes na estrutura conforme exemplo mostrado nas Figuras 2.5 e 2.6 (GONTIJO, 2006). 

 

 

Figura 2.4: Exemplo de defeito tipo Trinca Radial ou “Vulcão” pavimento com escória 

(Gontijo, 2006). 
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Figura 2.5: Exemplo de defeito tipo Fissuras Longitudinais pavimento com escória 

(Gontijo, 2006). 

 

 

 

Figura 2.6: Exemplo de elevações transversais e longitudinais ou “quebra-molas”em 

pavimento com escória (Gontijo, 2006). 

 

Há muitos questionamentos sobre a cura mínima da escória de aciaria antes do uso em 

misturas asfálticas, alguns recomendam uso de teores de ligante relativamente altos, o que 

permitiria envolver as partículas do resíduo por um filme espesso de asfalto e reduzir ou 

prevenir possíveis exposições diretas à água. 

 

Como citado, a hidratação dos CaO e MgO livres é o maior fator para a expansão da 

escória. A hidratação do óxido de cálcio livre ocorre de forma rápida, com grande parte da 

reação ocorrendo em algumas semanas, no entanto, o óxido de magnésio hidrata-se 

lentamente e suas variações volumétricas podem se estender por muitos anos. Este fato do 
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óxido de magnésio (MgO) se hidratar lentamente, gera instabilidade ao longo do tempo, 

dependendo do tamanho dos cristais e este depende da velocidade de resfriamento. No caso 

de resfriamento lento, formam-se grandes cristais que se hidratam lentamente, causando 

grande expansão, os pequenos hidratam-se rapidamente e não causam pressões internas. 

 

Outro defeito que pode ocorrer em pavimentos com escórias “ativas”é o deslocamento 

rotacional da sarjeta, causado pela expansão transversal da camada de base, conforme 

Figura 2.7 (GONTIJO, 2006). 

 

 

Figura 2.7: Exemplo de defeito do tipo deslocamento rotacional da sarjeta de pavimento 

com escória (Gontijo, 2006). 

 

Como comentado, diversos estudos limitam o uso de escórias com proporções de cal livre 

variando entre 4 % a 7 % como teores não prejudiciais à durabilidade de camadas 

granulares, por exemplo, os citados em MACHADO (2000) e GEYER (2001), portanto é 

necessária a análise química das escórias. 

 

Visando controlar a expansão do agregado de escória, como comentado, é recomendada a 

cura úmida do material por período mínimo de 6 a 8 meses, estocado em montes de forma 

tronco-cônica (maior área e menor altura possível) para garantir uniformidade de cura e 

umedecê-los em períodos de estiagem (IPR, 1988). 

 

RODHE (2002) avaliou o comportamento de escória de aciaria elétrica exposta a diferentes 

períodos de envelhecimento ao ar livre e verificou que, para estas, período de 4 meses de 
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cura com estocagem a céu aberto foi suficiente para níveis de expansão não prejudiciais à 

qualidade do agregado para pavimentação. É fundamental que ensaios de expansão sejam 

realizados em amostras com a distribuição granulométrica de projeto, visto que esta 

característica interfere nos resultados. 

 

CASTELO BRANCO (2004) realizou o ensaio do método PTM 130/78 (adaptada), de uma 

escória de aciaria que se encontrava empilhada a céu aberto por mais de 3 meses. Estendeu-

o ensaio até o 30º dia e a porcentagem de expansão acumulada continuou aumentando, 

porém, ao final do ensaio (30º dia), o valor encontrado foi igual a 1,25%, inferior aos 3% 

estabelecido pela norma DNER - EM 262/94. 

 

MACHADO (2000) comparou o potencial expansivo de escórias de aciaria por diferentes 

métodos: ASTM D 4792/95; DNER ME 228/89 e DER-SP M 192/89; ASTM C 1260/94 e 

NBR 11582/91. Verificou que o método das barras prismáticas (ASTM C 1260/94) se 

mostrou mais conveniente quanto: condições de preparação do corpo-de-prova, quantidade 

de material, rapidez e facilidade de execução, em torno da metade ou um terço dos tempos 

gastos nos outros, não necessitar da umidade ótima e não utilizar aparelhos exclusivos para 

realização.  

 

Devido à grande dispersão dos resultados, são necessários critérios mais rígidos de 

avaliação do fenômeno, pois além da heterogeneidade do material, nenhum dos métodos 

citados considera as diferentes taxas de expansão das espécies químicas, que, como 

comentado são diferentes. MACHADO (2000) relata algumas medidas adotadas para se 

contornar o problema da expansibilidade por hidratação do CaO e do MgO, como o 

envelhecimento por reações de hidratação aceleradas e a redução da granulometria para 

facilitar estas reações pelo aumento da superfície de contato da escória com a água, porém 

sem consenso ainda. Assim, para o emprego da escória como agregado, recomenda 

avaliação pelos seguintes testes: análise petrográfica (detecção de impurezas nocivas ao 

desempenho); hidratação em autoclave (avaliação rápida do potencial de expansibilidade ou 

da quantidade de material que é desagregado sob altas temperatura e pressão); expansão 

volumétrica (avaliação em condições de hidratação por submersão de água) e imersão da 
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mistura asfáltica. 

 

RODRIGUES (2007) avaliou expansibilidade de escórias LD tratadas e não tratadas por 

vários métodos e optou pelo método Steam Test  ou ensaio de vapor. O objetivo desta 

dissertação foi caracterizar física e microestruturalmente várias amostras de escória, e 

avaliar o potencial de expansão de escórias de aciaria LD não tratadas e tratadas ao tempo e 

ao tempo com molhagem e aeração. Foram realizados os ensaios de granulometria, massa 

específica, absorção, abrasão Los Angeles, esmagamento, massa unitária, massa unitária 

compactada e umidade. A microestrutura da escória de aciaria foi feita por análise química, 

microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X. Os resultados do Steam Test 

mostram que nenhum dos tratamentos analisados, ao tempo e ao tempo com molhagem e 

aeração, é eficiente, adotando-se o limite de 5% de aceitação e período de realização do 

ensaio de 7 dias. Na Figura 2.8 mostra-se um esquema do ensaio citado. A norma prEN 

1744-1 cita tempo de ensaio de 24 horas para amostras LD e 168 horas para amostras EAF. 

 

 

Figura 2.8: Esquema do equipamento do ensaio Steam Test (Rodrigues, 2007). 

 

Pode-se inferir comportamento da escória quando lixiviada pelo conhecimento de sua 

composição química, porém as conseqüências ambientais devem ser avaliadas pelos ensaios 

de lixiviação e solubilização. Estes ensaios simulam condições bastante severas, que 
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provavelmente não serão observadas no uso do resíduo como agregado de base e sub-base 

de pavimentos, no entanto, por falta de outros mais adaptados estes ainda são referência.  

 

Outro problema que pode ocorrer em pavimentos com escória é a formação de tufo, 

caracterizada pela precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3) que provoca entupimento da 

drenagem. Após a hidratação da cal livre (CaO), com a formação do hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e os gases dos automóveis combinam-

se com água de chuva e umidade, e formam o ácido carbônico. Este reage com o hidróxido 

de cálcio e dá origem ao bicarbonato de cálcio (Ca (HCO3 )2) que se dissolve em água. Nos 

drenos e caixas de drenagem, a água dessa solução rica em bicarbonato de cálcio evapora 

pelo aumento de temperatura e libera também o dióxido de carbono para a atmosfera, com 

precipitação do carbonato de cálcio, responsável pela formação de tufo. Alguns fatores que 

podem acelerar as reações de formação de tufo são: reatividade da escória com água, área 

superficial (tamanho das partículas), porosidade ou absorção do material, quantidade de 

água a qual o material é exposto e teor de CO2 na atmosfera (MACHADO, 2000). 

 

MOTTA et al. (2006) avaliaram o comportamento quanto ao risco ambiental da utilização 

de escória de aciaria em pavimentos sem revestimentos. A escória estudada proveniente da 

Gerdau foi classificada como resíduo classe II (não perigoso) A (não inerte) por apresentar 

concentração de fluoreto solubilizado além do máximo especificado pela NBR 10.004/87.  

 

Segundo estes autores, o ensaio de solubilização representa condição de exposição máxima 

da massa de escória em relação à solução, porém, na prática, a água das chuvas não entra 

em contato direto com toda a superfície sólida ao atravessar o pavimento. Isto reduz a 

massa de contribuição das espécies para a água de percolação, e, como a massa de 

contaminantes solubilizada é finita, constituindo uma fração da massa seca de escória 

presente, existe uma tendência de diminuição da concentração liberada com o tempo.  

 

Verificaram que, ao se considerar um trecho de estrada sem cobertura com dimensões de 

7m de largura, 0,15m de espessura e 1000 m de extensão, a quantidade de chuva necessária 

para carrear toda a massa de fluoreto do pavimento seria de 1300mm, quantidade de chuva 
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inferior a prevista para um ano na cidade de Vitória, que é de 1.900 mm, e, desta forma, o 

pavimento iria liberar fluoreto possivelmente por apenas 1 ano. 

 

2.2 A produtora de aço e da escória utilizada neste estudo 

 

Localizada na região de Vitória, Espírito Santo, a Arcelor Mittal Tubarão possui área total 

de 13,5 milhões de m2, a usina ocupa 7 milhões de m2, servida por malha rodo-ferroviária: 

Estrada de Ferro Vitória-Minas, Ferrovia Centro – Atlântica, rodovias BR 101 e BR 262, 

ligada a complexo portuário com destaque para o porto de Praia Mole.  

 

Essa infra-estrutura favorece o recebimento das matérias-primas e insumos - principalmente 

minério de ferro e carvão mineral - e facilita o escoamento dos produtos por terminal para 

exportação de produtos siderúrgicos, com capacidade para 5,8 Mt/ano.  

 

Maior produtora mundial de semi-acabados de aço, sua operação começou em novembro de 

1983, foi privatizada em 1992 e passou a ser controlada por grupos nacionais e estrangeiros. 

A empresa vem aumentando a produção e melhorias operacionais e ambientais. A 

Companhia diversificou sua produção, em 2002, com a implantação de um Laminador de 

Tiras a Quente (LTQ). Desde 2004, a Central Termelétrica 4 (CTE 4), garante a auto-

suficiência energética, mesmo com a operação do LTQ. 

 

Em 2003, teve início o Plano de Expansão da produção para 7,5 milhões de toneladas/ano, 

com recursos da ordem de US$ 1 bilhão, implantação de novas unidades industriais com 

retomada do mercado internacional de placas de aço. As obras de expansão que começaram 

em 2004 envolveram eficiente sistema de controle ambiental, com consolidação do modelo 

energético com operação da Central Termelétrica 4 e do sistema de Recuperação de Gás.  

 

Em outubro de 2005 foi criada a Arcelor Brasil, da união da Companhia Siderúrgica Belgo 

Mineira, da Companhia Siderúrgica Tubarão e da Vega do Sul, com capacidade anual de 

produção de 11 milhões de toneladas de aço. Em Junho de 2006, a Arcelor e suas 
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subsidiárias passaram a fazer parte do grupo Arcelor Mittal, da fusão entre a Arcelor e a 

Mittal. 

  

Já com o nome Arcelor Mittal Tubarão investiu, em 2007, US$ 1 bilhão e elevou a 

capacidade de produção de 5 para 7,5 milhões de toneladas por ano de aço em placas e 

bobinas a quente.  Responsável por 12% do volume global comercializado de placas de aço, 

com vendas totais de 2,5 milhões de toneladas de placas e 2,7 milhões de toneladas de 

bobinas em 2006. Desde o início de sua operação em 1983, já comercializou 

aproximadamente 74 milhões de toneladas de placas, sendo 92% destinadas ao exterior. 

Vende para cerca de 60 companhias em 18 países, sendo o 3º produtor brasileiro em 2006 

(17% da produção nacional de aço). Apresenta indicadores entre os melhores do mundo nas 

áreas de meio ambiente e segurança no trabalho, sendo auto-suficiente em energia elétrica. 

 

Na Figura 2.9 está mostrado esquematicamente o fluxo de produção enquanto na Tabela 2.9 

indica a capacidade máxima de produção dos altos fornos (ARCELOR MITTAL 

TUBARÃO, 2010a). 

 

Figura 2.9: Fluxo de Produção da Arcelor Mittal Tubarão  

(Arcelor Mittal Tubarão, 2010a). 
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Tabela 2.9: Capacidade máxima de produção dos alto-fornos da Arcelor Mittal Tubarão 

(Arcelor Mittal Tubarão, 2010a). 

Alto-Forno 1 2 3 

Produção Média Diária (t/dia) 10.000 3.900 7.840 

Produção de Escória (kg/t) 250 250 250 

Basicidade da Escória (CaO/SiO2) 1,21 1,25 1,33 

 

Para a produção do aço, é utilizado o conversor (ou convertedor) (Figura 2.10) a oxigênio 

LD (Linz-Donawitz), primeiramente adicionado à sucata, em seguida o ferro gusa líquido e 

um jato de oxigênio gasoso a alta velocidade. No processo de aeração ou de refino ou afino 

do aço é controlada a qualidade do aço a ser produzido através da porcentagem de carbono 

utilizada e eliminação do excesso de impurezas. Este controle é realizado pela adição à 

carga metálica (gusa líquido e sucata) do conversor, materiais chamados fundentes, que 

promovem a fixação dos óxidos formados nas reações, os mais utilizados são a cal (CaO ) e 

a fluorita (CaF2). Tem-se a fusão e o refino da carga pelas reações de oxidação das 

impurezas do aço, tais como silício (Si), fósforo (P), enxofre (S), manganês (Mn) e redução 

do teor de carbono. Já para proteção do revestimento refratário do forno, é utilizada cal 

dolomítica (MgO). Através da combinação destes óxidos formados com o CaO dissolvido, 

forma-se a escória.  

 

Figura 2.10: Conversor vazando escória LD no pote de escória 

(Escritório Técnico H. Lisboa da Cunha, 2006). 
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Na siderurgia, o aço líquido quente e a escória resultante ficam separados dentro do 

conversor devido a diferenças de densidade. Aproveita-se este fato para retirá-los do 

conversor separadamente: o aço é vertido em panela apropriada e a escória no “pote de 

escória” (recipiente de aço fundido que é transportado através de ferrovia). Entretanto, no 

pote de escória ainda há aproximadamente 6% em peso de metal livre (FeO) misturado que, 

após beneficiamento, pode ser reaproveitado, por separação magnética. 

 

A escória retirada do conversor está em estado líquido, com temperatura da ordem de 

1400oC, transportada para um pátio de escória, basculada em baias previamente preparadas 

(Figura 2.11). A escória é resfriada por choque térmico com jatos de água, e ocorre uma 

fragmentação em blocos gerando material chamado Escória Bruta de Aciaria (Figura 2.12). 

Após o resfriamento, parte da Escória Bruta de Aciaria LD é processada em uma planta de 

britagem e peneiramento, onde são separadas e classificadas a fração metálica e a escória. A 

cada remessa que chega ao pátio de estocagem, o caminhão sobe na pilha para depositar o 

novo material. Gera-se atualmente em torno de 40.000 toneladas de escória por mês, em 

pilhas de grandes alturas de estocagem (Figura 2.13), o que, como comentado não é o ideal 

em termos de cura da escória.  

 

 

Figura 2.11: Basculamento da escória LD 

(Escritório Técnico H. Lisboa da Cunha, 2006). 
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Figura 2.12: Resfriamento da escória LD 

(Escritório Técnico H. Lisboa da Cunha, 2006). 

 

 

Figura 2.13: Pátio de estocagem da escória na Arcelor Mittal Tubarão  

(Arcelor Mittal Tubarão, 2010b). 

 

Devido à altura das pilhas, é necessário realizar o “corte” com auxílio de trator para 

encaminhar o resíduo para o processo de beneficiamento. Neste, o material é colocado no 

britador, onde há separação da sucata através de rolo magnético. Em seguida a escória passa 

por peneiras e é separada de acordo com tamanho nominal máximo: 0 a 22 mm, 22 mm a 
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32 mm e 32 mm a 75 mm (Figura 2.14). O material é estocado nestas três pilhas para 

posterior venda. A vantagem desse processamento é permitir escolher material mais 

adequado para o tipo de utilização; a escória não processada tem faixa granulométrica de 0 

a 500 mm. As escórias de maior graduação (acima de 22 mm) são estocadas pela empresa 

em pilhas ao ar livre, ou seja, recebendo chuva e sol até a sua “estabilização volumétrica”. 

 

A escória de 0 a 22mm é submetida a tratamento especial para redução de expansão. Este 

processo consiste em "estimular" a reação dos óxidos livres (CaO e MgO) a partir de reação 

dos mesmos com ar e água, por umectação e aeração por certo período de tempo. Durante o 

tratamento para a redução da expansão, a escória é permanentemente monitorada por 

ensaios de laboratório e testes previstos pelas normas DNIT 114/2009-ES e DNIT 

115/2009-ES para utilização respectivamente em sub-base e base dos pavimentos 

rodoviários. Ao atingir valor de expansão que atenda as normas técnicas DNER – EM 

262/94 e DNER – PRO 263/94 (menor ou igual a 3%), o processo é interrompido e o 

material é disponibilizado para o mercado com o nome de ACERITA - Escória de Aciaria 

com Redução de Expansão. 

 

 

Figura 2.14: Instalações para britagem da escória na Arcelor Mittal Tubarão  

(Fonte: Arcelor Mittal Tubarão, 2010b). 

 

2.3 Emulsões Asfálticas para Tratamentos Superficiais 
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2.3.1 Conceitos básicos 

 

A emulsão asfáltica é uma dispersão coloidal de uma fase asfáltica em aquosa (direta), ou 

uma fase aquosa dispersa em asfáltica (inversa), com ajuda de um agente emulsificante. São 

obtidas combinando água e asfalto aquecido, em meio intensamente agitado, na presença de 

emulsificante para: dar estabilidade ao conjunto, favorecer a dispersão e revestir os 

glóbulos de betume de película protetora, mantendo-os em suspensão. Os emulsificantes 

são adicionados em pequena quantidade, da ordem de 1,5% em peso, e o asfalto constitui 

cerca de 60% do produto (PINTO, 2004). 

 

Para a fabricação das emulsões são utilizados equipamentos que realizam agitação intensa a 

fim de obter dispersões mais finas e mais estáveis possíveis. São utilizados na fabricação: 

moinhos coloidais, moinhos de bolas, homogeneizadores, agitadores mecânicos, 

misturadores, emulsionadores por injeção, etc. (PINTO, 2004). 

 

Para se obter emulsão asfáltica é necessário cimento asfáltico de petróleo (CAP), água, 

agente emulsionante e energia de dispersão da fase asfáltica na fase aquosa. Esta energia de 

dispersão na forma mecânica é produzida pelo moinho coloidal que tritura o CAP em 

glóbulos de diâmetro médio de 2 a 4 micra; e na forma térmica, pelo aquecimento do CAP 

para torná-lo fluido e trabalhável pelo moinho. O agente emulsionante, ou emulsificador, é 

substância tenso-ativa que diminui a tensão interfacial entre fases asfáltica e aquosa, a baixa 

concentração. Suas moléculas são formadas de parte polar carregada positivamente e parte 

apolar. O agente emulsionante da emulsão asfáltica é geralmente um sal de amina, que se 

comporta como base fraca (IBP, 1999). 

 

As emulsões catiônicas rompem por reação química entre o emulsificante e o agregado 

seguida de evaporação da água, e este fenômeno de separação do material betuminoso,  

água e emulsificante dá-se o nome de ruptura da emulsão (PINTO, 2004). 

 

As emulsões devem permanecer suficientemente fluidas para adequada aplicação. Os 

glóbulos de asfalto são mantidos separados pelo agente emulsificador até que a emulsão se 
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deposite na superfície da camada existente ou das partículas de agregado. Para que o CAP 

presente na emulsão desempenhe sua função de cimentar e impermeabilizar, a fase asfalto 

deve separar-se da fase água. Isto ocorre através da neutralização das cargas eletrostáticas e 

da evaporação da água, de forma separada ou concomitantemente. As gotículas de asfalto 

coalescem e produzem película contínua de asfalto no agregado ou na camada. A 

coalescência das gotículas de asfalto ocorre mais rapidamente nas emulsões de ruptura 

rápida. Ao tempo para que haja esta coalescência chama-se de tempo de ruptura. O modo e 

rapidez da ruptura dependem muito da quantidade e propriedades do agente emulsificador 

usado e das proporções relativas de água e asfalto (INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). 

 

A característica mais importante da emulsão para aplicação em tratamento superficial é a 

viscosidade; o resíduo e a velocidade de ruptura têm papel preponderante. Para agregados 

mais graúdos, maior viscosidade e, somente será possível o uso de baixa viscosidade, 

quando se empregar agregado miúdo em regiões planas por não oferecerem risco de correr a 

emulsão para fora da estrada, ou acumular nas partes baixas (LOPES, 1966). 

 

2.3.2. Ensaios para Emulsões Asfálticas 

 

Os ensaios mais usuais nas emulsões asfálticas são os seguintes: carga de partícula; pH; 

peneiramento; sedimentação; destilação e desemulsibilidade, descritos brevemente a seguir.  

 

2.3.2.1 Carga de Partícula 

 

O ensaio tem por finalidade determinar a polaridade dos glóbulos de CAP e caracterizar a 

emulsão quanto à carga da partícula. Consiste em colocar cerca de 100 ml de emulsão em 

um béquer e introduzir um eletrodo positivo e um negativo fazendo passar uma corrente 

elétrica de 8 mA. Decorridos 30 minutos retiram-se os eletrodos lavando-os com água 

corrente. Verifica-se em qual dos eletrodos ficou depositado o CAP. O agente emulsificador 

é o responsável pela carga da partícula, e facilita a dispersão do CAP na água, diminuindo 

significativamente a tensão interfacial entre o asfalto e a água, melhorando a adesividade do 

agregado ao ligante (PINTO, 2004). 
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2.3.2.2 Ensaio de pH 

 

Este ensaio avalia o pH (logaritmo do inverso da concentração dos íons hidrogênio H+) da 

fase aquosa das emulsões. Consiste em medir a diferença de potencial, em unidades de pH, 

entre um eletrodo tomado como referência e um de medida (PINTO, 2004). 

 

2.3.2.3 Peneiramento 

 

O ensaio se destina a verificar a presença de glóbulos de asfalto de grandes dimensões, 

consistindo em passar 1.000 ml de emulsão na peneira no 20 (0,84 mm), determinando-se a 

percentagem, em peso, retida. As especificações admitem uma percentagem máxima retida 

de 0,10% (PINTO, 2004). 

 

2.3.2.4 Sedimentação 

 

Caracteriza a capacidade de apresentar estabilidade à estocagem prolongada sem que haja 

separação das fases constituintes da emulsão. O ensaio é adaptado ao controle de fabricação 

e consiste em colocar 500 ml de emulsão em uma proveta e deixar em repouso por 5 dias. 

Após retirar 50 g de amostra do topo da proveta e 50 g do fundo e levar a estufa até 

evaporação total da fase aquosa. Determina-se a sedimentação como a diferença entre os 

resíduos de cada parte, dividido por 50 g. É admitida uma percentagem máxima de 

sedimentação de 5%, para que a emulsão seja considerada de boa estabilidade à estocagem 

na obra (PINTO, 2004). 

 

2.3.2.5 Viscosidade 

 

A viscosidade da emulsão é influenciada pela consistência da fase dispersante e pelo teor de 

resíduo asfáltico existente. A ruptura parcial da emulsão no orifício de escoamento pode 

falsear a medida da viscosidade, sendo conveniente dizer pseudo - viscosidade. É realizado 

em temperaturas de 25 ºC a 50 ºC, dependendo do tipo da emulsão (PINTO, 2004). 
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2.3.2.6 Destilação  

 

Tem por finalidade determinar os constituintes da emulsão, pela análise do resíduo 

asfáltico, qualitativa e quantitativamente. Coloca-se 200 g de emulsão em um alambique 

metálico e procede-se o aquecimento através de anéis queimadores e do bico de Bunsen. 

Faz-se a leitura do destilado numa proveta e calcula-se a percentagem da fase aquosa em 

relação à massa inicial da emulsão, bem como a percentagem do resíduo asfáltico existente. 

No resíduo são feitos os ensaios de penetração, solubilidade e dutilidade (PINTO, 2004). 

 

2.3.2.7 Desemulsibilidade 

 

Este ensaio destina-se a classificar as emulsões catiônicas pela velocidade da ruptura: 

rápida, média ou lenta, sendo um ensaio de estabilidade. Toma-se 100 ml de emulsão e 

adiciona-se, aos poucos, 35 ml de Aerosol OT para acelerar a ruptura; separa-se o CAP por 

peneiramento (retido na peneira de 1,4 mm) e determina-se o seu peso (P). O resultado do 

ensaio é a relação, em percentagem, entre o peso do CAP obtido no ensaio e o peso do CAP 

determinado a partir da destilação de amostra de igual volume (PINTO, 2004). 

 

2.3.3 Polímeros 

 

As moléculas que contém número de átomos encadeados superior a uma centena são 

denominadas macromoléculas. Os conceitos de macromoléculas e de polímeros são 

bastante semelhantes. O termo polímero designa compostos de pesos moleculares 

múltiplos, são moléculas relativamente grandes (pesos moleculares da ordem de 103 a 106), 

cuja estrutura são repetidas unidades químicas simples (PINTO, 2004). 

 

Segundo LEITE (1999) polímeros são macromoléculas (moléculas com pelo menos 1000 

átomos unidos por ligações covalentes) sintéticas e estruturalmente simples, constituídas 

por unidades repetidas, chamados monômeros. 

 

Os polímeros são substâncias macromoleculares, que podem ser produzidas pela natureza 
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(madeira, óleo lubrificante, cortiça, etc.) ou podem ser obtidos artificialmente pela união 

seqüenciada de pequenas moléculas, os monômeros. A variedade de polímeros produzidos 

é grande, tendo diferentes produtos do mesmo monômero, bastando conduzir a reação em 

diferentes graus de polimerização. Dentre numerosos aditivos para melhorar o ligante 

residual da emulsão, os polímeros são os mais empregados. São vários procedimentos para 

fabricação de emulsões modificadas, segundo PINTO, 2004, os mais comuns são: 

− Adição de látex na fase aquosa, contendo emulsificante apropriado e 

posteriormente fabricação da emulsão; 

− Adição de polímero do tipo elastômero termoplástico ao CAP, e posterior 

fabricação da emulsão com o ligante modificado. 

 

Os polímeros habitualmente empregados na fabricação dessas emulsões são os do tipo 

SBR, SBS e EVA, e o seu percentual sobre o ligante varia de 1 a 4%. À medida que se 

adiciona polímero ao asfalto há aumento da viscosidade, o que pode ser limitação ao 

emprego na fabricação de emulsões modificadas para utilização em tratamento superficial. 

Na fabricação de emulsão asfáltica modificada por polímero a adição do polímero pode ser 

feita na fase ligante ou na fase aquosa, dependendo do tipo de polímero (IBP, 1999) 

 

2.4 Tratamentos Superficiais 

 

O tratamento superficial é a mais singela e econômica camada de desgaste de um 

pavimento flexível. Pode ser a camada de revestimento de um pavimento novo executado 

sobre a camada de base imprimada, ou recapeamento de revestimentos antigos. São capas 

de rolamento delgadas em que o agregado e o material asfáltico são espalhados 

individualmente sobre a superfície a ser revestida (PINTO, 2004b). 

 

Os tratamentos superficiais são formas versáteis e amplamente utilizadas de construção e 

manutenção asfálticas, sob diversas configurações, com característica principal de não ter 

mistura prévia entre os agregados e o ligante. Quando adequadamente projetados, mostram-

se econômicos, execução simples e de longa duração. Cada tipo tem um ou mais propósitos. 

O tratamento superficial provê uma cobertura protetora à base que ajuda a resistir à abrasão 
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do tráfego e impermeabiliza a estrutura subjacente. Acrescenta pouco ou nenhuma 

capacidade de carga e normalmente não é considerado no cálculo estrutural de um 

pavimento. O tratamento superficial provê excelente superfície se usada com a finalidade 

correta, mas não é, obviamente, solução para todos os problemas de pavimentação. É vital 

estudo cuidadoso do tráfego, avaliação das condições dos materiais e pavimentos 

existentes, antes de decidir se um tratamento superficial é a melhor solução em cada caso 

(INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). 

 

A primeira concepção deste tipo de revestimento remonta aos idos de 1800, época em que 

na Inglaterra e França observou-se a possibilidade de aglomeração das partículas de 

agregados usando-se alcatrões residuais originados da fabricação de gás de iluminação. Em 

1867, na Europa, foram aplicadas os primeiros tratamentos superficiais em multicamadas, 

usando areia e alcatrão, mas em seguida foram abandonados. As primeiras experiências 

controladas foram desenvolvidas em 1894. Com aparecimento do automóvel, em 1906, 

houve retorno a essa técnica empregada como tratamento antipó. Para facilitar o 

deslocamento do automóvel, a partir de 1924, houve procura dos melhores tipos de ligantes, 

novas técnicas construtivas e materiais mais adequados, inicialmente na Inglaterra, 

posteriormente na Austrália, África do Sul e Nova Zelândia (BUZATTI, 1994a). 

 

É serviço por penetração que envolve aplicações alternadas de ligante asfáltico e agregados, 

em operação simples ou múltipla: classificado como simples, duplo ou triplo, em função do 

número de aplicações de agregado e ligante de que é constituído. Pode ser ainda 

classificado pela forma de penetração do ligante asfáltico: direta ou invertida. 

 

O tratamento superficial asfáltico é um termo amplo que abrange vários tipos de aplicações, 

com ou sem cobertura de agregados, a qualquer tipo de estrada ou superfície do pavimento. 

Tem usualmente menos de 25 mm de espessura. A capa selante asfáltica, ou simplesmente 

capa selante, é um tratamento superficial asfáltico aplicado a uma superfície pavimentada 

(INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). 

 

As emulsões asfálticas catiônicas são usadas na execução de tratamentos superficiais, 
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normalmente a RR 1C ou RR 2C. Para este serviço, as emulsões normalmente não 

necessitam de aquecimento, tornando mais fácil a manipulação e aplicação. Permite: 

emprego de reservatório para estocagem, carretas para o transporte e equipamentos de 

espargimento mais simples. Não se recomenda a utilização da emulsão RR 1C nos 

tratamentos superficiais onde as declividades longitudinais e transversais forem elevadas, 

pois pode escorrer devido à sua baixa viscosidade (IBP, 1999). 

 

Os agregados podem ser pedrisco, cascalho ou seixo rolado britado, escória ou areia. 

Devem ser de boa qualidade, duros, limpos, tamanho uniforme recomendando-se diâmetro 

máximo aproximadamente duas vezes o diâmetro mínimo; forma cúbica, evitando forma 

alongada ou lamelar, partículas em desintegração, vegetais ou outras substâncias nocivas 

(LOPES, 1966). 

 

São funções específicas dos tratamentos superficiais (BUZATTI, 1994, INSTITUTO DE 

ASFALTO, 2001): 

− Prover superfície econômica e duradoura para estradas de bases granulares de 

volume de tráfego leve e médio; 

− Evitar que a água superficial penetre nas bases granulares ou pavimentos antigos 

trincados; 

− Vedar vazios, cobrir e ligar as partículas de agregados soltas na superfície dos 

pavimentos; 

− Renovar a superfície e restaurar a resistência à derrapagem de pavimentos 

desgastados pelo tráfego em que os agregados foram polidos; 

− Restaurar superfícies intemperizadas e reavivar superfícies oxidadas de 

pavimentos; 

− Prover cobertura temporária em caso de atraso na construção de pavimentos ou de 

construção por etapas planejada; 

− Diminuir a poeira nas estradas de baixo volume de tráfego; 

− Promover a aderência de camadas asfálticas sobre bases granulares (imprimação); 

− Assegurar ligação entre camadas sucessivas de pavimentos em construção ou de 
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reforços sobre pavimentos existentes; 

− Melhorar a aparência de pavimento desgastado existente; 

− Evitar superfície de rolamento muito lisa e derrapante; 

− Possibilitar a demarcação, pelo contraste ótico e/ou acústico, de acessos, 

cruzamentos, acostamentos, pistas de aceleração e desaceleração e faixas de 

tráfego; 

− Criar condições de melhoria de luminosidade ou visibilidade noturna; 

− Acompanhar deformações relativamente acentuadas da infra-estrutura devido a sua 

alta flexibilidade, o que torna praticamente inexistente o trincamento por fadiga. 

 

Por outro lado, não se pode esperar de um tratamento superficial (BUZATTI, 1994a): 

− Aumento substancial da resistência estrutural do pavimento, uma vez que possui 

pequena espessura; 

− Correções adequadas de irregularidades (longitudinais ou transversais) da pista. 

 

2.4.1 Tipos dos Tratamentos Superficiais 

 

Os tratamentos superficiais variam desde aplicações simples e leves de emulsões asfálticas 

diluídas até camadas múltiplas constituídas de aplicações alternadas de asfalto e agregado. 

Cada tipo tem uma ou mais finalidades específicas e uma classificação de tratamentos 

superficiais asfálticos conforme aplicação (INSTITUTO DE ASFALTO, 2001) é a seguinte: 

• Tratamentos superficiais de agregado e asfalto espargido 

o Tratamento superficial simples (Espessura menor de 10 mm) 

o Tratamento superficial múltiplo 

• Tratamento Superficial Duplo (Espessura menor de 20 mm) 

• Tratamento Superficial Triplo (Espessura menor de 25 mm) 

• Tratamentos superficiais aspergidos 

o Capa de imprimação; 

o Antipó; 

o Aplicação de óleo na estrada; 
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o Capa de ligação; 

o Pintura de impermeabilização ou névoa selante. 

• Lama asfáltica 

 

O Tratamento Superficial Simples é usado como camada de desgaste e impermeabilizante. 

Consiste na aplicação por aspersão de asfalto imediatamente coberto por camada simples de 

agregado de tamanho uniforme. A espessura do tratamento é próxima do diâmetro nominal 

máximo das partículas individuais do agregado usado (INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). 

 

O Tratamento Superficial Múltiplo provê camada de desgaste e impermeabilização de 

maior durabilidade do que um simples, e pode acrescentar pequena resistência estrutural ao 

pavimento. Consiste em duas aplicações alternadas de asfalto e agregado. O tamanho 

nominal máximo do agregado da cobertura de cada uma das camadas sucessivas não deve 

ser maior do que metade do tamanho do agregado da camada anterior (INSTITUTO DE 

ASFALTO, 2001). 

 

A Capa Selante de Areia é a aplicação de material asfáltico coberto de agregado fino. Pode 

ser usado para melhorar a resistência à derrapagem de pavimentos escorregadios ou para 

selar a entrada do ar e de infiltração de água. O procedimento de construção de capa selante 

de areia é semelhante ao do tratamento superficial simples: aspersão de asfalto sobre a 

superfície a ser tratada, seguida de aplicação de areia (INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). 

 

2.4.2 Dosagem de Tratamento Superficial 

 

2.4.2.1 – Considerações gerais 

 

Os revestimentos flexíveis são formados por agregados aglutinados por ligante asfáltico e 

se agrupam em revestimentos por mistura ou penetração, neste último grupo se incluem os 

tratamentos superficiais (TS). BUZATTI (1994b) ressalta que muitos erros construtivos, o 

uso de equipamentos obsoletos e dosagens improvisadas, foram causas de certo descrédito 

em relação ao TS na década de 1990.  
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Consegue-se a penetração do ligante no agregado de duas maneiras: 

− De baixo para cima, isto é, o ligante penetra no sentido inverso ao da gravidade, 

originando a chamada penetração invertida (Figura 2.15); 

− De cima para baixo, isto é, o ligante penetra no sentido da gravidade, originando a 

chamada penetração direta (Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.15: Esquema de tratamento superficial por Penetração Invertida  

(Buzatti, 1994b) 

 

 

Figura 2.16: Esquema de tratamento superficial por Penetração Direta 

(Buzatti, 1994b) 

 

LARSEN (1985) propõe que sejam adotadas, sempre que possível, as exigências, mostradas 

na Tabela 2.10, em relação à granulometria dos agregados para tratamentos superficiais, 
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onde:  

 VMD = Volume Médio Diário de Veículos; 

d = diâmetro mínimo, correspondente à abertura (em milímetros) da peneira onde 

passam 10% do agregado; 

D = diâmetro máximo, correspondente à abertura (em milímetros) da peneira onde 

passam 90% do agregado. 

 

Tabela 2.10: Granulometria dos agregados para tratamento superficial (Larsen, 1985). 

VMD TOTAL (dois sentidos) > 2.000 ≤  2.000 

d/D ≥  0,65 ≥  0,50 

Fração > D ≤  10% ≤  20% 

Fração > 1,25 D Zero - 

Fração > 1,50 D - Zero 

Fração < d ≤  15% ≤  25% 

Fração < 2 mm (peneira no 10) ≤  2% ≤  5% 

Fração < 0,074 (peneira no 200) ≤  0,5% ≤  1% 

 

As especificações de serviço do DNER / DNIT listadas a seguir indicam as várias 

características que devem ser seguidas para obter bom desempenho dos diversos tipos de 

tratamento superficial: 

a. DNER-ES 391/99 - Pavimentação - tratamento superficial simples com 

asfalto polímero; 

b. DNER-ES 392/99 - Pavimentação - tratamento superficial duplo com 

asfalto polímero; 

c. DNER-ES 393/99 - Pavimentação - tratamento superficial triplo com 

asfalto polímero; 

d. DNIT 146/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial 

Simples com ligante asfáltico convencional; 

e. DNIT 147/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial 

Duplo com ligante asfáltico convencional; 
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f. DNIT 148/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial 

Triplo com ligante asfáltico convencional; 

g. DNIT 149/2010-ES: Pavimentação asfáltica – Macadame betuminoso 

com ligante asfáltico convencional por penetração; 

 

Nestas especificações, em geral, para os agregados admitem-se os seguintes materiais: 

pedra, ESCÓRIA, cascalho ou seixo rolado, britados, consistindo de partículas limpas, 

duras, resistentes, isentas de cobertura e de torrões de argila e apresentar características 

seguintes: 

− Los Angeles ≤ 40%, 

− Forma > 0,5; 

− Durabilidade < 12%; 

− Adesividade > 90%; 

− Granulometria segundo faixas específicas. 

 

A forma do agregado é responsável pela espessura e característica antiderrapante do 

tratamento, daí a necessidade de selecionar agregado de forma aproximadamente cúbica. As 

partículas lamelares, esféricas e arredondadas conduzem a superfícies de rolamento com 

maior percentagem de vazios, derrapantes, com baixa durabilidade e dificultam a dosagem 

adequada. A lamelaridade das partículas pode ser minimizada pelo uso de britadores de 

cone, levando em conta, também, a razão de redução do tamanho do agregado na britagem. 

Agregados muito duros tendem a forma lamelar, recomendando-se que a razão de redução 

do tamanho do agregado, na fase final de britagem, não seja superior a 4:1. Os grãos 

esféricos não são recomendados para tratamentos superficiais, no mínimo 95% em peso do 

agregado retido na peneira número 4 tenha pelo menos uma face britada. Os agregados 

podem ser pedra britada, escória britada e cascalho ou seixo rolado, britados, partículas 

limpas, duras e isentas de cobertura de pó e de torrões de argila (PINTO, 2004b). 

 

Existem vários ensaios de laboratório para avaliar a característica do agregado, por 

exemplo: Treton, Micro-Derval úmido, e Los Angeles, o mais usado. O desgaste do 

agregado no ensaio Los Angeles deve ser inferior ou igual a 40%. A compatibilidade 
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agregado / ligante é verificada pelo ensaio de adesividade, onde se avalia a resistência ao 

deslocamento do filme de ligante, que adere ao agregado, pela ação conjunta da água e do 

tráfego, adesividade passiva. Já adesividade ativa diz respeito à condição em que o ligante 

deve se encontrar para o perfeito envolvimento ou adesão ao agregado. A porosidade do 

agregado é avaliada no ensaio de absorção de água do agregado graúdo. Recomendam-se 

valores entre 0,5% e 2,0% de modo a proporcionar pequena absorção de ligante pelo 

agregado, para aumentar a resistência ao deslocamento do filme de ligante pela água, o 

ligante penetra nas pequenas cavidades do agregado, dificultando o seu deslocamento 

(PINTO, 2004b). 

 

2.4.2.2 Métodos de dosagem 

Os métodos de dosagem de tratamento superficial são em geral empíricos e antigos. A 

própria forma de “fabricação” deste revestimento no campo induz a esta condição. Serão 

comentados a seguir alguns destes métodos, sendo boas fontes de detalhamento as 

referências LARSEN (1985), BUZATTI (1994b), INSTITUTO do ASFALTO (2001), 

PINTO (2004b) e BERNUCCI et al (2008), entre outros. 

 

Larsen (1985) destaca que quando se usam agregados de tamanho comum, 5 a 20 mm, há 

pequena diferença nos resultados obtidos pelos diversos métodos.  

 

A título de ordem de grandeza dos teores, apresentam-se na Tabela 2.11 as taxas indicadas 

como típicas na especificação de serviço DNIT ES 148/2010 para tratamento superficial 

triplo com asfalto convencional. 

 

Tabela 2.11: Taxas típicas de aplicação para TST com ligante convencional  

(DNIT ES148/2010). 

 
Camada  Ligante asfáltico (Litros/m2) Agregado (kg/m2) 

1ª 2 a 3 20 a 25 

2ª 2 a 3 10 a 12 

3ª 2 a 3 5 a 7 
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a. Método do Gabarito (Penetração Invertida) 

 

Este é um método direto no qual a quantidade de agregados é determinada 

experimentalmente pelo uso de gabarito retangular simples, de contornos metálicos, com as 

dimensões internas de 0,5 x 1,0 m e altura de aproximadamente 3 cm.  O agregado, retirado 

de uma caixa previamente pesada, é acomodado dentro do gabarito, uniforme e 

cuidadosamente, evitando faltas ou excessos.  

 

Feito isto, pesa-se novamente a caixa, obtendo-se por diferença de peso a quantidade em 

quilos do agregado distribuído no gabarito. Multiplicando por dois essa quantidade é obtida 

a taxa de agregados em kg/m2. Procede-se da mesma forma com as demais granulometrias 

que comporão cada camada. Usando a densidade aparente do agregado, convertem-se as 

quantidades obtidas em litros/m2 (BUZATTI, 1994b). 

 

Método semelhante conhecido como método da caixa dosadora está descrito em detalhes e 

com um exemplo numérico em BERNUCCI et al (2008), que está apresentada na Figura 

2.17. 

 

 

Figura 2.17: Ilustração do método de dosagem de TS pela caixa dosadora 
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b. Método da Califórnia (Penetração Invertida) 

 

Este é um método indireto, no qual as taxas de agregados são calculadas a partir dos valores 

de “D” definidos nas curvas granulométricas dos agregados que comporão cada camada. As 

seguintes expressões são usadas para estimar taxas de agregados a serem espalhados na 1ª, 

2ª e 3ª camadas (BUZATTI, 1994b): 

 

1ª Camada: Ta = 0,8 Da (l/m
2)       (1) 

2ª Camada: Tb = 0,8 Db (l/m
2)       (2) 

3ª Camada: Tc = 0,8 Dc (l/m
2)       (3) 

Onde: D = diâmetro máximo, correspondente à abertura (em milímetros) da malha 

quadrada da peneira onde passam 90% do agregado. 

 

Para o ligante asfáltico este método admite a aplicação com penetração invertida 

empregando as seguintes expressões para o cálculo das taxas do ligante residual: 

Sobre superfícies novas: L = 0,07 T + 0,33 (l/m2)     (4) 

Sobre superfícies antigas: L = 0,07 T + 0,58 (l/m2)     (5) 

 

Onde: 

L = Taxa do ligante residual. 

T = Taxa de espalhamento dos agregados, obtidas a partir das expressões 1, 2 e 3. 

 

As taxas de ligante determinadas por 4 ou 5 se referem ao ligante residual (Cimento 

Asfáltico de Petróleo), e para calcular a taxa de emulsão correspondente, deve-se dividi-la 

pelo teor de resíduo da emulsão a ser empregada (BUZATTI, 1994b). 

 

c.   Método de Linchenheyl (Penetração Invertida) 

 

Os estudos de G. Linchenheyl resultaram na proposição da seguinte expressão para o 

cálculo da taxa de espalhamento dos agregados segundo BUZATTI (1994b): 
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T = 1,12 A (l/m2)         (6) 

Onde: 

T = Taxa de espalhamento dos agregados. 

A = 
2

dD +
(mm) Dimensão média dos agregados    (7). 

 

Para o cálculo das taxas de rejeição e de fixação dos agregados, são usadas as expressões: 

 

Tr = 0,07 A (l/m2)         (8) 

Tf = 1,05 A (l/m2)         (9) 

 

Na dosagem do ligante residual, para aplicação com penetração invertida, usa-se a 

expressão: 

 

L = 0,450 + 0,057 A (l/m2)        (10) 

Onde:  

L = Taxa do ligante. 

A = Dimensão média dos agregados, vide expressão (7) 

O método indica uma correção da taxa de ligante em função do estado da pista e da 

natureza dos agregados, conforme indicado na tabela 2.12, segundo Buzatti (1994b). 

 

Tabela 2.12: Correção da taxa de ligante segundo o método de Linchenheyl (Buzatti, 

1994b). 

Estado da Pista e Natureza dos Agregados Valor da Correção 

Pista Lisa De – 10% a – 15% 

Pista Rugosa De + 15% a + 20% 

Agregado Poroso De +5% a + 10% 

 

d. Método LPC (Penetração Invertida) 

 

O Laboratório de Pontes e Estradas da França (LPC, 1975), propõe a seguinte expressão 
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para o cálculo da taxa de espalhamento dos agregados, incluindo as perdas: 

T = 0,8 A + 1,5 (l/m2)        (11) 

Onde: 

T = Taxa de espalhamento dos agregados. 

A = Dimensão média dos agregados, vide a expressão (7) 

 

A taxa básica de ligante adotada segundo a metodologia do LPC, para aplicação invertida, 

baseia-se na expressão geral: 

 

12

5,0−= T
L  (l/m2)         (12) 

Onde:  

L = Taxa do ligante. 

T = Taxa de espalhamento dos agregados, obtidas a partir da expressão (11). 

 

e. Método de Tagle (Penetração Direta) 

 

O método do engenheiro Egberto F. Tagle foi usado no meio técnico brasileiro durante 

muitos anos com bons resultados para o caso dos tratamentos superficiais por penetração 

direta segundo BUZATTI (1994b). 

 

Conhecido como “regra do 9.5.3”, ou “regra de Tagle”, pode ser sintetizado pela aplicação 

das expressões (13) a (18), pelas quais se determinam as taxas La, Lb e Lc do ligante – 

correspondentes a 1ª, 2ª e 3ª camadas, respectivamente. Os valores de Ta, Tb e Tc, 

referenciados nas mesmas, são obtidos através das expressões (1), (2) e (3). 

 

Tratamento Superficial Simples (TSS) 

La = 0,09 Ta (l/m2)          (13) 

 

Tratamento Superficial Duplo (TSD) 

La = 0,05 TME (l/m2)         (14) 
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Onde: 

TME, “tamanho mínimo efetivo”, é o valor de “D” correspondente à abertura, em 

milímetros, da malha da peneira onde passa 80% do agregado da 1ª camada. 

 

Lb = 0,09 (Ta + Tb) - La (l/m2)        (15) 

 

Tratamento Superficial Triplo (TST) 

La = 0,05 TME (l/m2)         (16) 

Lb = 0,03 Ta (l/m2)          (17) 

Lc = 0,09 (Ta + Tb + Tc) – (La + Lb) (l/m2)       (18) 

 

Nas expressões (13), (15) e (18), se o tratamento for executado sobre superfície rugosa 

substitui-se o valor de 0,09 por 0,095. 

 

f. Método para Penetração Direta 

 

Buzatti (1994b) apresenta recomendações para o cálculo das taxas de emulsão para 

tratamentos superficiais duplos e triplos por penetração direta baseado em trabalho de 

HANSON, como segue: 

• Usa-se a granulometria (percentual passando acumulado) do agregado graúdo; 

 

• Calcula-se a diferença de percentual para cada fração e usando-se a expressão (19) 

obtêm-se os valores Ki: 

100

)( diba
Ki

−=         (19) 

 Onde: 

 a e b = % em duas peneiras consecutivas; 

 di = diâmetro médio, em centímetros, das duas peneiras consecutivas. 

 

• O somatório de Ki corresponde ao “diâmetro médio” dm, do agregado graúdo: 
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∑= Kidm          (20) 

• Para o Tratamento Superficial Duplo (TSD), usa-se, para a primeira e única 

aplicação de ligante residual, a expressão: 

 

La = 0,68 dm          (21) 

 

• Para o Tratamento Superficial Triplo (TST), usam-se as quantidades La e Lb que 

serão aplicadas sobre os agregados da 1ª e 2ª camadas, respectivamente: 

 

La = 0,68 dm         (22) 

Lb = 1,2 La          (23) 
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CAPÍTULO 3 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizou-se nesta dissertação a escória de aciaria LD, proveniente da Arcelor Mittal 

Tubarão, antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) como agregado graúdo e  

miúdo. A escória em estudo sofreu tratamento prévio para redução da expansão. O material, 

que se encontrava empilhado no pátio, foi coletado em março de 2010 pela empresa de 

consultoria rodoviária, Kaeme Empreendimentos e Consultoria Ltda., para realização do 

ensaio de expansibilidade, sendo este ensaio realizado no laboratório da própria Arcelor 

Mittal Tubarão, em Vitória, Estado do Espírito Santo, pela consultoria Kaeme 

Empreendimentos e acompanhados pelo autor desta dissertação. 

 

Na tentativa de se trabalhar com uma amostra mais representativa do material estocado, foi 

realizada nova coleta de material de diferentes locais da pilha, pela Kaeme 

Empreendimentos, em julho de 2010, para realização dos demais ensaios necessários a 

elaboração desta dissertação. Parte do material coletado foi enviado para o laboratório da 

Petrobras Distribuidora S/A, localizado em Fundão, Estado do Rio de Janeiro, para 

realização dos ensaios da análise granulométrica, adesividade, abrasão Los Angeles, índice 

de forma, massa específica, durabilidade e projeto de dosagem. 

 

Outra parte do material coletado foi enviado para laboratório do DER, Departamento de 

Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo, localizado em Vila Velha, para ensaio da 

absorção, pois os laboratórios da Arcelor Mittal Tubarão e da Petrobras Distribuidora S/A  

não demonstraram interesse na realização deste ensaio. 

 

Os grãos da escória em estudo são de cor cinza claro, com formas variáveis (arredondados e 

angulares), textura superficial rugosa e aspecto poroso. 

 

A escória de aciaria foi caracterizada através dos seguintes ensaios:  

1) DNER-ME 035/98 – Agregados – determinação da abrasão “Los Angeles”; 
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2) DNER-ME 049/94 – Solos – determinação do Índice de Suporte Califórnia 

utilizando amostras não trabalhadas; 

3) DNER-ME 078/94 – Agregado graúdo – adesividade a ligante betuminoso; 

4) DNER-ME 081/98 – Agregados – determinação da absorção e da densidade 

do agregado graúdo; 

5) DNER-ME 083/98 – Agregados – análise granulométrica; 

6) DNER-ME 086/94 – Agregado – determinação do índice de forma; 

7) DNER-ME 089/94 – Agregados – avaliação da durabilidade pelo emprego 

de soluções de sulfato de sódio ou magnésio; 

8) DNER-ME 152/95 – Agregado em estado solto – determinação da massa 

unitária; 

9) DNER-ME 195/97 – Agregados – determinação da absorção e da massa 

específica de agregado graúdo; 

10) DNER-PRO120/97 – Coleta de amostras de agregados; 

11) DNER-PRO 199/96 – Redução de amostra de campo de agregados para 

ensaio de laboratório; 

12) DNIT 113/2009-ME – Pavimentação rodoviária – Agregado artificial – 

Avaliação do potencial de expansão de escória de aciaria. 

 

3.1 Expansibilidade 

 

Desde 1999, inicialmente a CST – Arcelor Brasil em conjunto com a empresa de 

consultoria rodoviária, Kaeme Empreendimentos e Consultoria Ltda, desenvolvem 

pesquisas com objetivo de corrigir o principal problema que ocorre na utilização da escória 

de aciaria que é a expansibilidade pela reação dos óxidos livres, de cálcio e magnésio, CaO 

e o MgO livres. 

 

O processo desenvolvido, que consiste em revolver, gradear e umectar a escória, cuja 

patente foi registrada nacional e internacionalmente, permite aceleração das reações de 

hidratação dos óxidos de cálcio livres, reduzindo a expansão da escória, viabilizando seu 

emprego, com algumas restrições, para a aplicação em obras rodoviárias, seja em sub-base 
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ou base, ou em produção de mistura asfálticas. 

 

Ao atingir uma taxa de expansão satisfatória conforme prevista na DNER – EM 262/94, de 

3%, o processo é interrompido e o material é disponibilizado para o mercado. Este material 

já vem sendo utilizado em várias obras de pavimentação, principalmente no Espírito Santo, 

onde é disponível com razoável distância de transporte. 

 

Para avaliar o potencial expansivo da escória, realizou-se o ensaio de expansão 

recomendado pela norma DNER – EM 262/94, ou seja, o método PTM 130/78 do 

Departamento de Transportes da Pensilvânia adaptado pelo Departamento de Estradas e 

Rodagem de Minas Gerais e atualizada na norma DNIT 113/2009 – ME. Este método pode 

ser resumidamente descrito como se segue: 

 

− Preparação da amostra: secar ao ar, passar na peneira de 2” (50,8mm) e desprezar a 

fração retida nesta peneira; 

 

− Determinar a curva de compactação: umidade ótima e densidade máxima de acordo 

com o método DNER – ME 049/94; 

 

− Compactar a amostra na umidade ótima em três camadas com 56 golpes cada no 

molde CBR; 

 

− Colocar esta amostra no molde submersa num recipiente com água nivelada em 

estufa com temperatura controlada de 71±3 oC; 

 

− Anotar a medida inicial, no extensômetro, após 30 minutos da colocação da 

amostra na estufa; 

 

− Anotar demais medidas de expansão vertical no mínimo uma vez por dia por 

período de 7 dias; 
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− Após período de uma semana, a água do recipiente deve ser removida parcialmente 

e a amostra no molde volta a ser mantida na estufa a 71±3 oC, porém na condição 

de saturação (não submersa) por mais 7 dias, com leituras diárias; 

 

− A porcentagem de expansão total é calculada dividindo-se a leitura do 

extensômetro após os 14 dias de ensaio menos a leitura inicial (após os primeiros 

30 minutos de estufa) pela altura inicial da amostra; 

 

− A taxa de expansão é geralmente ilustrada pela curva do tempo em dias (eixo x) 

versus a porcentagem de expansão (eixo y). 

 

A Figura 3.1 apresenta a amostra da escória de aciaria LD compactada na umidade ótima, 

com água nivelada, dentro da estufa do laboratório da Arcelor Mittal Tubarão, com 

temperatura de 71±3 oC e  acompanhamento da expansão pelo extensômetro. 

 

 

Figura 3.1: Estufa do laboratório da Arcelor Mittal Tubarão. 

Ensaio de Expansão – Foto de março de 2010. 
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No ensaio de expansão da escória em estudo, foram utilizadas as amostras indicadas na 

Tabela 3.1, correspondentes às várias frações granulométricas de interesse no presente 

estudo. Como informado anteriormente, estes ensaios foram realizados no Arcelor Mittal 

Tubarão, pela consultoria Kaeme Empreendimentos, em março de 2010, e acompanhados 

pelo autor desta dissertação. 

 

Tabela 3.1: Resultados dos ensaios de Expansão realizados em março de 2010. 

Amostras 
Massa Específica  

Aparente Seca (g/dm3) 

Umidade 

(%) 

Expansão 

Acumulada (%) 

Escória de Aciaria LD 

Granulometria de 0 a 5 mm 
1.900 16,0 1,94 

Escória de Aciaria LD 

Granulometria de 5 a 10 mm 
2.122 6,4 0,83 

Escória de Aciaria LD 

Granulometria de 10 a 22 mm 
2.318 6,4 1,02 

 

Observa-se que o valor médio de expansão total foi menor que o especificado pela norma 

DNER – EM 262/94 que é de 3%. Mas são valores maiores do que normas de outros países 

admitem para o mesmo ensaio. 

 

GONTIJO (2006) critica o uso deste limite de 3,0% pelo DNER EM 262/94, já que se trata 

de um ensaio adaptado do PTM 130/78 pelo DER/MG em 1982 e mais recentemente, por 

exemplo, o próprio Departamento de Transportes da Pensilvânia especifica que este limite 

máximo de expansão não seja superior a 0,50%. 

 

A norma americana ASTM D 2940/98 estabelece também o limite máximo de 0,50% de 

expansão para agregados de escórias de aciaria em camadas de base e sub-base de rodovias 

e aeroportos através da metodologia de ensaio da ASTM D 4792/00, que avalia a expansão 

do Agregado Siderúrgico aos 7 dias na condição submersa à temperatura de 70±3 oC.  

 

3.2 Propriedades Químicas 
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A composição química da escória de aciaria é expressa, geralmente, em termos dos óxidos 

simples, calculados a partir da análise elementar pelo método fluorescente do raio – X. A 

Arcelor Mittal cedeu alguns resultados da análise química da escória realizados em 2009, 

conforme pode ser visto na Tabela 3.2. Sabe-se que estes valores podem mudar dentro do 

processo de produção do aço mesmo numa mesma siderúrgica, mas como mostram estes 

resultados do ano de 2009, as variações são aceitáveis na engenharia e para o uso 

pretendido.  

 

Observa-se também que as porcentagens de cada composto químico mostradas na produção 

de 2009 são próximas às obtidas por SILVA (1994) e SILVA et al. (2002) ao analisarem a 

composição de amostras de escória da CST, apresentadas na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.2: Análise química da escória (resultados cedidos pela Arcelor Mittal). 

Produto/ 

Mês 

Fe  

(%) 

CaO 

(%) 

SiO2 

(%) 

MnO 

(%) 

P2O5 

(%) 

Al 2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

S 

(%) 

FeO 

(%) 

Jan/09 20,40 44,29 10,44 5,01 2,30 1,67 8,33 0,04 26,31 

Fev/09 20,01 43,87 10,66 4,93 2,19 2,12 8,55 0,05 25,82 

Mar/09 20,33 43,95 10,35 4,97 2,17 1,73 8,38 0,04 26,22 

Abr/09 21,73 42,64 10,49 5,14 1,91 1,75 8,21 0,04 28,04 

Mai/09 19,95 44,37 11,06 4,66 1,85 2,02 9,25 0,05 25,73 

Jun/09 19,79 44,42 11,42 4,71 1,82 1,97 9,37 0,05 25,53 

Jul/09 19,46 43,69 11,31 4,75 1,75 2,22 9,42 0,04 25,10 

Ago/09 20,89 43,57 11,15 4,89 1,66 1,94 8,82 0,04 26,95 

Set/09 21,49 44,45 10,87 4,38 1,56 1,79 7,91 0,05 27,72 

Out/09 23,18 42,72 10,54 4,27 1,58 1,83 7,59 0,04 29,90 

Nov/09 21,55 43,35 10,93 4,39 1,74 2,13 8,01 0,03 27,80 

Dez/09 22,24 43,23 10,70 4,45 1,76 1,96 7,78 0,04 28,68 

Média 20,83 43,34 10,75 4,66 1,79 1,90 8,42 0,04 26,87 

Obs.: % em massa 
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Verifica-se, comparando-se os parâmetros apresentados na Tabela 3.2 com os valores da 

Tabela 2.4, que as porcentagens dos compostos da escória em estudo, CaO , SiO2, MgO , 

Al 2O3 , FeO e MnO , enquadram-se nos limites apresentados por GEYER (2001) para as 

escórias LD produzidas no Brasil. 

 

Tabela 3.3: Análise química quantitativa de amostras de escória da CST por SILVA (1994) 

e SILVA et al. (2002). 

% em massa 
Composto Químico 

Silva (1994) Silva ET. al. , 2002 

CaO  44,30 38,30 

MgO 6,40 5,77 

Al 2O3 1,50 2,05 

SiO2 13,80 12,40 

Fe total 17,50 19,20 

P2O5 - 2,10 

MnO 5,30 6,14 

S 0,07 0,11 

 

IPR (1988) faz referência às equações de equilíbrio entre os óxidos de cálcio e magnésio ou 

apenas do primeiro com outros constituintes da escória apresentadas por Pablo Gaibrois. 

Estas Equações 24 e 25 são chamadas de módulo A e B e, se a composição química da 

escória atender a estes módulos, provavelmente não sofrerá a desintegração causada pelos 

óxidos de cálcio e magnésio: 

• Módulo A : CaO + 0,80 MgO ≤ 1,28SiO2 + 0,40 Al2O3 + 1,75S   (24) 

• Módulo B : CaO ≤ 0,90 SiO 2 + 0,60 Al2O3 + 1,75S   (25) 

 

A escória de aciaria em estudo não atendeu aos limites dos módulos A e B, podendo, sob 

este critério empírico, apresentar problemas quanto à desintegração gerada pelos óxidos 

livres (CaO e MgO). FREITAS (2007) alerta quanto a heterogeneidade do material e a 
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possibilidade da não compatibilidade das equações apresentadas acima para escórias de 

outras procedências.  

 

FREITAS (2007) realizou análise química quantitativa da escória da Arcelor Mittal 

Tubarão no Laboratório INNOLAB do Brasil Ltda. localizado na cidade do Rio de Janeiro. 

O resultado desta análise encontra-se na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4: Análise química quantitativa da escória da Arcelor Mittal Tubarão FREITAS 

(2007). 

Composto Químico % em massa Método de Análise 

CaO 44,40 EPA 305OB e 6010B 

MgO 8,20 EPA 3050B e 6010B 

Al 2O3 2,30 EPA 3050B e 6010B 

SiO2 8,40 EPA 3050B e 6010B 

FeO 8,00 **e* 3500B 

P2O5 0,21 Digestão * 4500E 

MnO 4,40 EPA 3050B e 6010B 

S 0,00 Digestão * 4500E 

* ALPHA-AWWA 20ª Ed. 

  ** Rock and Mineral Analysis 2ª Ed. 

 

3.3 Lixiviação e Solubilização 

 

Em 2006 foi desenvolvida pesquisa ambiental com objetivo de detectar a presença de 

contaminantes liberados da escória de aciaria, principalmente metais pesados, analisados 

por amostragem mensal da água e/ou sedimentos encontrados na drenagem pluvial das 

pistas experimentais construídas no IPR/DNIT. A Arcelor Brasil cedeu o Anexo VII – 

Relatório Final da “Pesquisa de Qualidade da Água dos Efluentes da Drenagem das Pistas 

Experimentais do IPR”, de onde foram tiradas as informações seguintes. 

 

O convênio entre o DNIT e a Arcelor Mittal Tubarão realizou pesquisas de aplicação da 
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escória de aciaria, testando seu comportamento físico e outras propriedades, tendo ainda 

realizado avaliação ambiental através do monitoramento periódico por um ciclo hidrológico 

da utilização desse co-produto de aciaria em futuras obras de engenharia rodoviária, 

culminando com recomendações ambientais para execução desses serviços. 

 

O objetivo principal do controle ambiental efetuado foi monitorar a qualidade da água de 

drenagem das pistas, verificando a possibilidade de contaminação dos efluentes, do solo e 

do lençol subterrâneo, por metais pesados desprendidos da escória pela erosão provocada 

pelas águas pluviais. Neste experimento foi utilizada escória de aciaria com tratamento de 

redução de expansão (características cimentantes ou hidratação), obtida em Conversor do 

tipo LD, na Siderúrgica Arcelor Mittal – Tubarão (CST), em Vitória, Espírito Santo. As 

camadas executadas foram compactadas mecanicamente no local da Pista Experimental 

Circular de Testes de pavimentos rodoviários do IPR/DNIT, em três setores circulares com 

120o cada, totalizando o círculo 360o. 

 

Foi colocada por baixo das pistas em toda a extensão, geomembrana de PEAD (polietileno 

de alta densidade) para evitar qualquer contaminação do solo local durante o período de 

monitoramento mensal. As camadas foram compactadas da mesma forma como seria em 

uma rodovia sem colocar a cobertura asfáltica, para promover a pior hipótese, já que toda a 

superfície da escória ficou exposta à penetração vertical das chuvas. 

 

Inicialmente, foram executados testes de lixiviação e solubilização para classificação do 

resíduo, em relação aos metais constantes da composição básica da escória. Todas as 

amostras foram selecionadas e quarteadas nas pilhas de material bruto recebidos da origem, 

seguindo-se o monitoramento pelas Normas ABNT-NBR-10004:2004, NBR-10005:2004, 

NBR-10006:2004 e NBR-10007:2004. Os resíduos podem ser classificados como perigosos 

(classe I) ou não perigosos (classe II) e, estes em não inertes (II A) ou inertes (II B). 

 

Para avaliação dos impactos de possível contaminação do solo na rede de drenagem foi 

executado o monitoramento ambiental mensal da qualidade da água nas pistas, em épocas 

de chuvas intensas e de pluviosidade rarefeita, para verificar a qualidade dos efluentes 
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oriundos da água percolada das chuvas nas camadas. As amostras de água coletadas nos 

dispositivos de drenagem foram encaminhadas para análise laboratorial. Os resultados 

laboratoriais foram comparados com parâmetros de referências constantes de normas 

técnicas brasileiras apresentadas no parágrafo anteriror. 

 

A primeira atividade executada foi o monitoramento de lixiviação e solubilização dos 

materiais nas pilhas que seriam empregados na confecção das pistas no equipamento 

experimental. Em seguida efetuou-se o monitoramento de qualidade da água de drenagem 

nas pistas. As coletas de água foram executadas até outubro de 2006, sendo que as análises 

laboratoriais foram todas realizadas na FEEMA/RJ. 

 

Os valores encontrados de concentração dos metais pesquisados na composição da escória, 

nos testes de lixiviação e solubilização da pilha de material bruto, apresentaram resultados 

que, comparados aos parâmetros de qualidade da norma NBR 10004:2004, se enquadrariam 

na classificação de resíduo não perigoso e inerte (classe II-B). 

 

FREITAS (2007) realizou estudos com a escória LD da Arcelor Mittal Tubarão, no 

laboratório TASQA Serviços Analíticos Ltda., localizado na cidade de Paulínia, Estado de 

São Paulo, para ensaios de classificação de resíduos sólidos quanto a riscos potenciais à 

saúde pública e ao meio ambiente. Verificou que os parâmetros analisados apresentam 

concentrações menores que as indicadas como adequadas pela NBR 10004/04, a menos das 

concentrações de Ferro, Fenóis Totais e Fluoretos, superiores e o resíduo foi classificado 

como classe II-A (não perigoso e não inerte). 

 

Outros autores também obtiveram a classificação, classe II-A, na análise de escórias de 

aciaria (GEYER,2001, MASUERO, 2001, ROHDE, 2002, CASTELO BRANCO, 2004). 

No caso da análise apresentada por MASUERO (2001), os teores de fenóis, 0,004 mg/L, e 

fluoretos, 6,2 mg/L, para uma amostra de escória de aciaria também estavam acima dos 

limites especificados, além do teor de Alumínio igual a 3,8 mg/L. 
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FERNANDES (2004) apresenta resultados de ensaios de classificação de resíduos sólidos 

realizados pelo mesmo laboratório TASQA, em agregados reciclados de construção e 

demolição (RCD) de duas usinas. Os resíduos foram também classificados como Classe II 

A - não perigoso e não inerte. Nas amostras da usina Catumbi (Rio de Janeiro) as 

concentrações de fenóis totais, iguais a 0,004 mg/L, e alumínio, 0,29 mg/L, foram 

superiores aos limites especificados e na usina do Estoril (Belo Horizonte), as 

concentrações que superaram às especificadas foram a de alumínio, 0,004 mg/L e a de 

Selênio, 0,02 mg/L. 

 

Devido à inexistência de parâmetros estabelecidos para aplicação em pavimentação, tanto 

para os testes de lixiviação quanto para os de solubilização, os dados encontrados são 

comparados com os padrões de potabilidade de água do ministério da saúde e do W.H.O. 

(Guidelines for Drinking Water Quality), no procedimento da NBR 10004/04. Em 

pavimentação, tem-se condição mais próxima de lixiviação e a classificação em não-inerte, 

segundo o ensaio de solubilização, através de comparações a parâmetros de água potável é 

muito severa para a aplicação pretendida (MOTTA, et al, 2006, NÓBREGA, 2007).  

 

Na pesquisa do Convênio IPR/DNIT e Arcelor Mittal Tubarão, em 2006, a colocação da 

geomembrana foi realizada devido à necessidade de coletar toda água possível de chuva 

mensal nos coletores da rede de drenagem das pistas, para se avaliar os metais pesados na 

análise laboratorial, garantido melhor avaliação de controle ambiental. No período da 

experiência foram obtidos em média 700 ml de água das chuvas mais intensas (verão) em 

cada um dos coletores. Em épocas secas somente sedimentos. 

 

Não foram encontrados impactos significativos na água de drenagem na experiência 

efetuada no IPR/DNIT. Os resultados das análises mensais não se apresentaram superiores 

quando comparados aos testes de lixiviação e solubilização efetuados inicialmente, e aos 

níveis de referência de efluentes do Artigo No 38 da Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA No 357, de 17 de março de 2005. 

 

No caso específico da experiência desenvolvida pelo Convênio DNIT/IPR/CST – Arcelor 
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Brasil adotou-se o valor de referência da Resolução CONAMA No 357 de 17 de março de 

2005, em virtude da ausência de legislação nacional específica sobre Padrões de 

Lançamento de Efluentes de Drenagem de Águas Pluviais em estradas e rodovias, onde o 

material coletado foi caracterizado como efluente de obra rodoviária da pista experimental, 

drenando (água superficial e sub-superficial) em direção à bacia hidrográfica. No texto da 

CONAMA 357, no artigo No 34 diz o seguinte: 

 “Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos 

corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras 

exigências cabíveis: 

§1o O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos 

no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

§2o Os critérios de toxicidade previstos no §1o devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos 

padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados no efluente. 

§3o Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nesta Resolução não incluem 

restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os parágrafos anteriores. 

 

§4o Condições de lançamento de efluentes: 

I – pH entre 5 a 9; 

II – temperatura: inferior a 40 oC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá 

exceder a 3 oC na zona de mistura; 

III – materiais sedimentáveis: até 1 ml/l em teste de 1 hora em Cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e 

lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar 

virtualmente ausentes; 

IV – regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária 

do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente; 

V – óleos e graxas: 

1 – óleos minerais: até 20 mg/l; 

2 – óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/l; e  

VI – ausência de materiais flutuantes. 

§5o Padrões de lançamentos de efluentes dado em  tabela própria.” 

 

É apresentado no Relatório final da pesquisa todos os dados para interpretação dos 

resultados do monitoramento das águas de drenagem da chuva nas pistas, obtidas durante o 

período dos experimentos, contida nos tubos coletores, utilizando-se como referência o 

artigo No 34 (CONAMA 357, 2005). 
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A Resolução CONAMA No 357, de 17 de março de 2005, “dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”, sendo utilizada 

como referência na pesquisa desenvolvida pelo Convênio DNIT-IPR/CST, em 2006, onde 

tratou da contaminação de bacia hidrográfica através de efluente de obra rodoviária, com a 

drenagem da água superficial e sub-superficial e nesta condição os resultados da pesquisa 

apresentaram-se significativamente inferiores em comparação com os valores de referência. 

 

Outra forma de contaminação é a do solo e 3 (três) anos após a pesquisa desenvolvida pelo 

Convênio DNIT-IPR/CST, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, publica a 

Resolução No 420, em 28 de dezembro de 2009, que  “dispõe sobre os critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas.” 

 

Na Resolução No 420 do CONAMA os resultados são obtidos através da análise química da 

massa bruta da escória ou na mistura do solo com a escória e compará-los com os valores 

de referência contidos na coluna “Solo”, do anexo II desta Resolução, ou efetuar análise em 

poços de monitoramento, onde será coletada água do lençol freático e comparada com 

resultados com os valores de referência contidos na coluna “Água Subterrânea”, também no 

anexo II. 

 

Aqui estão reproduzidos na Tabela 3.5 os dados consolidados utilizando medidas de 

tendência central e tratamento estatístico conveniente. A conclusão do monitoramento da 

água de drenagem é que os valores obtidos das análises de cada mês não ultrapassam os 

valores de referência; Os valores obtidos pelo cálculo da média do ponto experimental 

correspondente a “ACERITA PURA” apresentaram-se significativamente inferiores em 

comparação com os valores de referência pelo Artigo no 34 da Resolução CONAMA no 

357/05. No entanto, os parâmetros: Bário, Boro, Chumbo, Níquel (mais alto), Prata e 

Fluoreto, apresentaram elevação de valores, mas não ultrapassaram os valores 
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padronizados. Esta é uma conclusão importante para o trabalho tendo em vista que a escória 

será utilizada superficialmente. 

 

Tabela 3.5: Comparação da média com o valor de referência – ACERITA PURA (Lisboa da 

Cunha – Convênio DNIT-IPR/CST – Arcelor Brasil – Anexo VII - 2006). 

Parâmetros 
Médias Estatísticas  

das Amostras 

Valor de Referência da  

Resolução CONAMA 2005 

Arsênio (mg As/l) 0,002 0,5 

Bário total (mg BA/l) 1 5,0 

Boro (mg B/l) 1* 5,0 

Cádmio (mg Cd/L) 0,006 0,2 

Chumbo (mg PB/l) 0,05 0,5 

Cobre (mg Cu/l) 0,009 1,0 

Cromo total (mg Cr/l) 0,01* 0,5 

Estanho (mg Sn/l) 0,2 4,0 

Ferro total (mg Fe/l) 0,5 - 

Ferro dissolvido (mg Fe/l) 0,02* 15,0 

Manganês total (mg Mn/l) 0,05* - 

Manganês dissolvido (mg Mn/l) 0,01 1,0 

Mercúrio (mg Hg/l) 0,0001 0,01 

Níquel (mg Ni/l) 1* 2,0 

Prata (mg Ag/l) 0,01 0,1 

Zinco (mg Zn/l) 0,03 5,0 

Resíduos sedim. (ml/l) 0,6 - 

Óleos e graxas (mg/l) 5 20 

Benzeno (ug/l) - - 

B(a) Pireno (ug/l) - - 

B(a) Antraceno (ug/l) - - 

Fluoreto total (mg/l) 0,71 10,0 

* Valores obtidos pela Média Aritmética. Demais valores obtidos pela Média Amostral. 
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Utilizando os valores das amostras de água coletadas nos dispositivos de drenagem da 

pesquisa do Convênio IPR/DNIT e Arcelor Mittal Tubarão, em 2006, e comparando com os 

valores de referência da Resolução No 420 do CONAMA, de 2009, na coluna “Água 

Subterrânea” do anexo II, verifica-se que algumas substâncias estão com valores muito 

superiores aos valores orientadores, conforme apresentado na Tabela 3.6 

 

Tabela 3.6: Comparação dos valores da pesquisa do Convênio IPR/DNIT e Arcelor Mittal 

Tubarão, em 2006, com os valores de referência CONAMA 420 / 2009. 

Parâmetros 
Médias Estatísticas  

das Amostras 

Valor de Referência da  

Resolução CONAMA 2009 

Arsênio (mg As/l) 0,002 0,01 

Bário total (mg BA/l) 1 0,7 

Boro (mg B/l) 1* 0,5 

Cádmio (mg Cd/L) 0,006 0,005 

Chumbo (mg PB/l) 0,05 0,01 

Cobre (mg Cu/l) 0,009 2,0 

Cromo total (mg Cr/l) 0,01* 0,05 

Ferro total (mg Fe/l) 0,5 2,45 

Manganês total (mg Mn/l) 0,05* 0,4 

Mercúrio (mg Hg/l) 0,0001 0,001 

Níquel (mg Ni/l) 1* 0,02 

Prata (mg Ag/l) 0,01 0,05 

Zinco (mg Zn/l) 0,03 1,05 

 

Analisando os resultados, as substâncias que possuem valores superiores aos valores 

orientados no anexo II da Resolução CONAMA 420 / 2009, na coluna “Água Subterrânea”, 

são Cádmio, Bário e principalmente Boro, Chumbo e Níquel. Na pesquisa realizada em 

2006 através do Convênio IPR/DNIT e Arcelor Mittal Tubarão, devido ao pequeno número 

de amostras, os resultados para as substâncias Boro e Níquel foram calculados pela média 

aritmética.  
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3.4 Análise Granulométrica 

 

Em julho de 2010 foram enviadas amostras da escória de aciaria tipo LD ao Laboratório 

Central de Pavimentação da Petrobras Distribuidora S/A, localizado no Parque 

Tecnológico, Cidade Universitária (Ilha do Fundão), Rio de Janeiro.  

As amostras apresentavam diferentes granulometrias disponíveis na Arcelor Mittal 

Tubarão, em Vitória/ES. Foi utilizada a Norma Rodoviária DNER-ME 083/98 (Agregados 

– Análise Granulométrica), como procedimento para determinação da granulometria. A 

amostra de campo foi coletada atendendo ao prescrito na DNER-PRO 120/97.  

 

As amostras foram coletadas em vários pontos das pilhas de estocagem, dispostos 

alternadamente de um lado e de outro, desde a crista até a base, Figuras 3.2 e 3.3. As 

reduções das amostras ocorreram conforme DNER-PRO 199/96 (Redução de Amostras de 

Campo de Agregados para Ensaios de Laboratório), Método A, com separador, conforme 

Figura 3.4.  

 

   

Figura 3.2: Pilhas de estocagem da escória deste estudo no pátio da  

Arcelor Mittal Tubarão (Arcelor Mittal Tubarão, 2010b). 
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Figura 3.3: Detalhe da escória deste estudo variando de 0 a 5 mm no pátio da  

Arcelor Mittal Tubarão (Arcelor Mittal Tubarão, 2010b). 

 

 

Figura 3.4: Quarteamento da amostra de escória deste estudo (Arcelor Mittal, 2010c). 

 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios de granulometria da amostra 

selecionada nas pilhas do pátio da Arcelor Mittal Tubarão para a presente pesquisa, nas 

Tabelas 3.7 a 3.9. Verifica-se que é necessária pequena correção nas peneiras # ¾” e 3/8” 

para atender completamente a faixa A DNER-ES 392/99. As escórias de aciarias podem ser 

100% trituradas, como no processo de transformação de “escória” para “Agregado 

Siderúrgico” o que possibilita enquadrar na composição granulométrica requerida. No 

entanto, a britagem feita atualmente destina-se a compor granulometria genérica, por isso a 

diferença encontrada nesta amostra em relação ao uso em tratamento superficial. Quando 

esta aplicação se tornar corrente, é possível negociar “pilhas” específicas em cada 

siderúrgica que possua o serviço de britagem e adequação da escória para pavimentação. 

1) Escória variando de 0 a 5 mm:  O aspecto deste material é muito parecido 
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com da areia, sendo indicado na execução da capa selante do tratamento superficial. 

 

Tabela 3.7: Escória de granulometria de 0 a 5 mm. 

PENEIRAS ABNT Percentual Passando 

1” 100 % 

¾” 100 % 

½” 100 % 

3/8” 100 % 

4 99,39 % 

10 84,42 % 

200 1,99 % 

 

2) Escória variando de 5 a 10 mm:  Granulometria próxima da Brita 0 (zero), 

utilizada na 2ª camada. 

 

Tabela 3.8: Escória de granulometria de 5 a 10 mm. 

Faixa B  

DNER-ES 392/99 

Faixa de 

Trabalho Abertura 

(mm) 

Peneiras 

ABNT 

Percentual 

Passando Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

Tol.  

(%) 

Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

19,1 ¾” 100 % - - - - - 

12,5 ½” 100 % 100 100 - 100 100 

9,5 3/8” 99,9 % 85 100 ± 7 92,9 100 

4,8 No 4 27,6 % 10 30 ± 5 22,6 30 

2,0 No 10 6,5 % 0 10 ± 5 1,5 10 

0,075 200 0,50 % 0 2 ± 2 0 2 

 

 

3) Escória variando de 10 a 22 mm:  Granulometria próxima da Brita 1 (um), 

utilizada na 1ª camada. 



75 

Tabela 3.9: Escória de granulometria de 10 a 22 mm. 

Faixa A  

DNER-ES 392/99 

Faixa de 

Trabalho Abertura 

(mm) 

Peneiras 

ABNT 

Percentual 

Passando Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

Tol.  

(%) 

Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

25,4 1” 100 % 100 100 - 100 100 

19,1 ¾” 88,6 % 90 100 ± 7 88,6 95,6 

12,5 ½” 41,8 % 20 55 ± 7 34,8 48,8 

9,5 3/8” 15,3 % 0 15 ± 7 8,3 15,3 

4,8 No 4 4,3 % 0 5 ± 5 0 5 

0,075 200 0,7 % 0 2 ± 2 0 2 

 

3.5 Adesividade 

 

Foi realizado ensaio utilizando o cimento asfáltico de petróleo (CAP), ligante utilizado na 

fabricação do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), o resultado mostrou-se não 

satisfatório. Para o caso de haver deslocamento da película de ligante pode-se utilizar 

melhoradores de adesividade tais como: cimento Portland, cal hidratada ou ainda aditivos 

químicos líquidos. Estes aditivos fazem com que haja maior recobrimento do agregado pelo 

ligante, diminuindo a tensão superficial entre o ligante e o agregado (BERNUCCI et al., 

2008). 

 

Ao realizar ensaio de adesividade do DNER ME – 078/94 em escória de aciaria de outra 

procedência, com CAP, CASTELO BRANCO (2004) observou que havia a necessidade do 

uso de substância adesivadora (DOPE). No entanto, o efeito do DOPE nos resultados de 

ensaios de resistência a tração retida por umidade induzida (AASTHO T 283/89) para as 

misturas avaliadas foi irrelevante. 

 

Realizou-se o ensaio de verificação da adesividade do resíduo ao ligante a ser utilizado no 

tratamento superficial (emulsão asfáltica tipo RR 2C) através da norma DNER – ME 
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078/94. A emulsão asfáltica RR 2C utilizada não possuía polímero, por se tratar da pior 

situação, já que o polímero contribui para melhorar a adesividade entre o agregado e o 

ligante. O resultado obtido para RR 2C sem polímero foi satisfatório, ou seja, não houve 

nenhum deslocamento da película betuminosa ao final das 72 horas especificadas, conforme 

pode ser visto na Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5: Ensaio da adesividade da escória com a emulsão RR 2C sem polímero. 

 

3.6 Abrasão Los Angeles 

 

Avaliou-se o desgaste por Abrasão Los Angeles de acordo com a norma DNER ME 035/98. 

A graduação utilizada foi de 10 a 22 mm, carga abrasiva de 4584±25g (11 esferas) e o valor 

encontrado foi de 21,4%, inferior ao máximo de 25% preconizado pela norma DNER EM 

262/94 e ao exigido pela DNER ES 392/99. Porém, na literatura estudada, foram 

encontrados valores de até 44,0% na perda de peso por abrasão Los Angeles, para escórias 

de outras origens (ROHDE, 2002). 

 

3.7 Índice de Forma 

 

O índice de forma foi realizado conforme DNER ME 086/94 e o resultado foi de 1,8 para 

graduação variando entre 10 a 22 mm e de 2,0 para graduação variando entre 5 a 10 mm. 
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SILVA et al. (2002) encontraram 0,74. A norma DNER – ES 392 (1999) estabelece um 

limite mínimo de 0,50 para agregados graúdos.  

 

3.8 Massa Específica e Massa Específica Unitária  

 

Avaliou-se a massa específica da escória conforme norma DNER ME 195/97 e o resultado 

encontrado foi de 3,5 g/cm3. Conforme norma DNER EM 262/94 este valor é o máximo 

permitido para este material. Também foi executado o ensaio da massa específica unitária 

da escória, conforme norma DNER ME 152/95, e os valores ficaram próximos do máximo 

permitido na norma DNER EM 262/94 de 1,7 g/cm3. 

 

3.9 Durabilidade 

 

Para o ensaio de durabilidade ao sulfeto de sódio foi utilizada a norma DNER ME 089 e o 

valor encontrado foi de 6%, ligeiramente superior ao máximo permitido na norma DNER 

EM 262/94, que é de 5%. Apesar de ligeiramente superior ao especificado para este 

material, o valor encontrado é inferior a 12%, conforme exigido nas normas DNER/ DNIT 

de tratamento superficial, que citam a escória como agregado possível de ser usado, mas 

não faz exigências particulares para este material. Como exemplo, a norma DNER ES 

392/99 especifica material cujo resultado de durabilidade fique inferior a 12%. 

 

3.10 Absorção 

 

Avaliou-se a absorção dos agregados de escória através das normas DNER – ME 081/98. O 

ensaio foi realizado no laboratório do DER/ES – Departamento de Estrada e Rodagem do 

Estado do Espírito Santo, 1ª Regional, em Vila Velha. 

 

A absorção de água da fração graúda da escória (retida na peneira de 4,8 mm) foi obtida 

através da média entre os valores de três ensaios realizados de acordo com a especificação 

DNER – ME 081/98 e o resultado é 1,45%.   
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Verifica-se que o valor apresentado de absorção de água pela amostra está entre os limites 

especificados pela DNER – EM 262/94 (de 1 a 2% em peso). 

 

Não foi realizado ensaio de absorção para fração miúda da escória, pois para execução do 

tratamento superficial, a quantidade de material passante na peneira 4,8 mm é muito 

reduzida.  

 

Em misturas asfálticas usinadas, tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) a 

absorção do ligante é menor do que a da água, devido à viscosidade maior do ligante 

asfáltico. No revestimento asfáltico do tipo tratamento superficial, a absorção praticamente 

não interfere na taxa de aplicação do ligante, pois o ligante é lançado sobre o agregado ou o 

agregado sobre o ligante, e ocorre a ruptura da emulsão em poucos minutos, sem tempo 

para que haja absorção. Cabe ressaltar que os métodos de dosagem do tratamento 

superficial apresentados nesta dissertação utilizam os diâmetros máximos e mínimos dos 

agregados para determinação das taxas, sem levar em consideração a absorção do material.  

 

O método de dosagem Linchenheyl leva em consideração agregados porosos na 

determinação da taxa de aplicação do ligante asfáltico adotando um acréscimo no valor de 

ligante na ordem de 5% a 10%, mas não faz referência a valor do ensaio de absorção. 

 

FREITAS (2007) encontrou valor de absorção de 2,60% para escória do mesmo material 

em estudo (fração graúda), superior ao limite especificado na DNER – EM 262/94. 

Segundo informações recebidas pela empresa Arcelor Mittal Tubarão, valores altos de 

absorção indicam a possibilidade de não terem ocorrido todas as reações químicas que 

causam expansão, já que, após a ocorrência das mesmas, há tendência de redução dos poros 

na escória e conseqüentemente a absorção do material.  

 

3.11 Emulsão Asfáltica  

 

Devido ao relevo montanhoso e trechos sinuosos, resultando em maiores esforços de tração 

e torção, aproximadamente 80% dos tratamentos superficiais executados no Estado do 
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Espírito Santo são com emulsão com polímero, para proporcionar maior resistência a estes 

esforços. Cabe ressaltar que, devido ao baixo volume de tráfego neste Estado, o tratamento 

superficial é mais utilizado do que o concreto betuminoso usinado a quente. 

 

Considerando a grande aplicação da emulsão com polímero no Estado do Espírito Santo, 

foi utilizada emulsão asfáltica tipo RR 2C com polímero SBR (RR 2C FLEX), da Petrobras 

Distribuidora S/A. Os ensaios foram realizados no laboratório da Petrobras Distribuidora 

S/A, localizado na Cidade Universitária, Ilha de Fundão, Rio de Janeiro e os resultados 

encontram-se indicados na Tabela 3.10. Analisando a Tabela 3.10, todos os resultados 

atendem o especificado para utilização da emulsão na execução do tratamento superficial. 

Cabe ressaltar que esta emulsão é um dos produtos mais produzidos nas fábricas da 

Petrobras Distribuidora S. A. 

Tabela 3.10: Caracterização da emulsão asfáltica tipo RR 2C FLEX usada neste estudo. 

Ensaios na Emulsão 

Tipo de emulsão: RR 2C FLEX 

Ensaios Unid. Resultado Espec. Método 

Resíduo Asfáltico (mínimo) % 69,2 67,0 NBR 6568 

Carga de Partícula - Positiva Positiva DNIT 156/11 

Desemulsibilidade (mínimo) % 66,0 55,0 NBR-6569 

Peneira (máximo) 

Retido na malha 20 (0,84 mm) 
% 0,0 0,1 

DNER-ME 

005/94 

Viscosidade Saybot Furol a  

25 oC (máximo) 
SSF 210 100 a 400 ABNT-MB-581 

Tipo de Polímero: SBR 

Ensaios no Resíduo Asfáltico da Emulsão 

Penetração à 25 oC Dmm 52 40 a 90 DNIT 155/10 

Ponto de amolecimento 

(mínimo) 
oC 60 57 NBR 6560 

Recuperação Elástica 

Ductilômetro (mínimo) 
% 71 70 

DNIT 130/10 – 

ME 
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3.12 Dosagem do Tratamento Superficial 

 

O projeto de dosagem do tratamento superficial duplo foi realizado no laboratório da 

Petrobras Distribuidora S/A, utilizando o Método do Gabarito ou Método da Placa, 

conforme ilustrado nas Figuras 3.6 e 3.7 a seguir. 

 

Trata-se de um método direto, sendo a quantidade de agregado determinada 

experimentalmente pelo uso do gabarito retangular, semelhante ao método da caixa 

dosadora. Para determinação da taxa de emulsão, a Petrobras Distribuidora S. A. utiliza um 

procedimento próprio, em função do diâmetro médio do agregado de cada peneira. Este 

procedimento será visto mais a frente. 

 

  

Figura 3.6: Dosagem 1ª camada tratamento superficial duplo deste estudo com escória. 

 

  

Figura 3.7: Dosagem 2ª camada tratamento superficial duplo deste estudo com escória. 



81 

As taxas de aplicação obtidas nesta dosagem são apresentadas na tabela 3.11. 

 

Tabela 3.11: Taxa de aplicação do Agregado Siderúrgico. 

CAMADA kg/m2 l/m2 

1ª 23,0 15,6 

2ª  12,0 7,9 

Total 35,0 23,5 

 

Para determinação da taxa do ligante residual em cada camada do tratamento superficial 

duplo, a Petrobras Distribuidora S. A. utiliza o seguinte método: 

 

1) Retira-se da amostra, na quantidade proporcional de cada peneira, uma 

quantidade de material. Utiliza-se o percentual passando acumulado; 

2) Com o paquímetro é feita a medida do diâmetro de cada pedra, para cada 

peneira; 

3) Calcula-se o diâmetro médio; 

4) O valor do diâmetro médio é multiplicado por uma constante variando 

entre 0,133 (para material cúbico) a 0,120 (para material lamelar). A 

determinação desta constante é feita por um técnico experiente da Petrobras 

Distribuidora S. A., após análise da amostra. 

 

As taxas de aplicação do ligante betuminoso obtidas são apresentadas na tabela 3.12. 

 

Tabela 3.12: Taxa de aplicação do ligante asfáltico 

CAMADA EMULSÃO (l/m2) Resíduo Asfáltico (l/m2) 

1ª 1,15 0,80 

2ª  1,15 0,80 

3ª  0,58 0,40 

Total 2,88 2,00 
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Como o Método do Gabarito utiliza penetração invertida, foram aplicadas as equações 

indicadas no capítulo 2 e feitas comparações destes resultados que serão os adotados no 

experimento, com os obtidos noutros métodos também com penetração invertida, para 

ilustração, sendo apresentados resumidamente na Tabela 3.13. 

 

a) Método da Califórnia: 

a.1) Taxa de Agregado  Equação (1) 1ª camada: T1 = 20 l/m2 

     Equação (2) 2ª camada: T2 = 8 l/m2 

     Total = 28 l/m2 

a.2) Taxa de Ligante  Superfícies Novas 

     Equação (4) 1ª camada: L1 = 1,75 l/m2 

     Equação (4) 2ª camada: L2 = 0,86 l/m2 

     Total = 2,61 l/m2 

 

     Superfícies Antigas 

     Equação (5) 1ª camada: L1 = 2,00 l/m2 

     Equação (5) 2ª camada: L2 = 1,11 l/m2 

     Total = 3,11 l/m2 

 

b) Método de Linchenheyl       

b.1) Taxa de Agregado  Equação (7) A1 = 15 mm     

     Equação (7) A2 = 5 mm  

     Equação (6) 1ª camada: T1 = 17 l/m2 

     Equação (6) 2ª camada: T2 = 5 l/m2 

     Total = 22 l/m2 

 

b.2) Taxa de Ligante  Equação (10) 1ª camada: L1 = 1,31 l/m2 

     Equação (10) 2ª camada: L2 = 0,72 l/m2 

     Total = 2,03 l/m2 

 

Correções: 
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Pista lisa 1ª camada: L1 = 1,11 a 1,18 l/m2 

     Pista lisa 2ª camada: L2 = 0,61 a 0,65 l/m2 

     Total pista lisa = 1,72 a 1,83 l/m2  

 

Pista rugosa 1ª camada: L1 = 1,51 a 1,57 l/m2 

Pista rugosa 2ª camada: L2 = 0,83 a 0,87 l/m2 

     Total pista rugosa = 2,34 a 2,44 l/m2 

Agregado poroso 1ª camada: L1 = 1,38 a 1,44 l/m2 

Agregado poroso 2ª camada: L2 = 0,76 a 0,80 l/m2 

     Total agregado poroso = 2,14 a 2,24 l/m2 

 

c) Método LPC       

c.1) Taxa de Agregado  Equação (7) A1 = 15 mm     

     Equação (7) A2 = 5 mm  

     Equação (11) 1ª camada: T1 = 14 l/m2 

     Equação (11) 2ª camada: T2 = 5 l/m2 

     Total = 19 l/m2 

 

c.2) Taxa de Ligante  Equação (12) 1ª camada: L1 = 1,09 l/m2 

     Equação (12) 2ª camada: L2 = 0,40 l/m2 

     Total = 1,49 l/m2 

 

Considerando a variação nas taxas dos materiais permitida na DNER-ES 392/99, para o 

agregado em ± 1,5 kg/m2 e para o ligante betuminoso em ± 0,2 l/m2, todos os resultados 

obtidos pelo método Linchenheyl são atendidas pelo método do Gabarito.  

 

Observa-se que a taxa total, somando a primeira e segunda camadas, do resíduo asfáltico 

determinada pelo método do Gabarito em 2 l/m2 é a mínima recomendada na DNER-ES 

392/99. Nota-se também que a taxa determinada pelo método do Gabarito para o Agregado 

Siderúrgico está dentro dos limites recomendados pela especificação DNER-ES 392/99, 
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sendo 23 kg/m2 para primeira camada e 12 kg/m2 para segunda camada.  

 

Tabela 3.13: Resultados dos vários métodos de dosagem do tratamento superficial duplo, 

aplicados aos materiais utilizados nos ensaios apresentados nesta dissertação. 

Método 
Taxa Total de Aplicação Agregado 

Siderúrgico (l/m2) 

Taxa Total de Aplicação 

Resíduo Asfáltico (l/m2) 

Gabarito 23,5 2,00 

Califórnia  

Superfície Normal 
28,0 2,61 

Califórnia  

Superfície Antiga 
28,0 3,11 

Linchenheyl 

Pista Lisa 
22,0 1,72 a 1,83 

Linchenheyl 

Pista Rugosa 
22,0 2,34 a 2,44 

Linchenheyl 

Agregado Poroso 
22,0 2,14 a 2,24 

LPC  19 1,49 

 

Verificou-se ainda a dosagem realizada comparada com a especificação DNER-ES 392/99, 

quanto a recomendações das taxas típicas dos materiais, conforme reproduzida na Tabela 

3.14. 

 

Tabela 3.14 – Recomendação de intervalo típico das taxas de aplicação dos materiais em 

tratamento superficial duplo com ligante modificado por polímero (DNER-ES 392/99). 

CAMADA 
RESÍDUO ASFÁLTICO 

(l/m2) 

AGREGADO 

(kg/m2) 

1ª Camada 1,2 a 1,8  20 a 25 

2ª Camada 0,8 a 1,2 10 a 12 
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Pelas análises realizadas, confirmou-se para execução do trecho experimental as taxas 

determinadas no método do Gabarito, conforme Tabela 3.15, contudo, por se tratar de 

projeto laboratorial, e por ser um serviço de aplicação de agregados e emulsão asfáltica, que 

requer alto critério de qualidade e eficiência no campo, estas taxas deverão servir 

principalmente de embasamento prévio e referência inicial com conseqüentes avaliações e 

ajustes de taxas no campo, quando da execução do serviço e aplicação dos materiais. 

 

Tabela 3.15 – Resultados do método do Gabarito. 

CAMADA 
RESÍDUO ASFÁLTICO 

(l/m2) 

AGREGADO 

(kg/m2) 

1ª Camada 0,80  23,0 

2ª Camada 0,80 12,0 

3ª Camada 0,40 - 

Total 2,00 35,0 
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CAPÍTULO 4 

4 TRECHO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

4.1 Trecho Experimental 

Para realização dos serviços de pavimentação e drenagem do trecho entre os bairros Cascata 

e Queimados, com extensão de 14,44 km (Figura 4.1), foi realizada parceria entre o 

Governo do Estado do Espírito Santo e a Prefeitura de Serra, na grande Vitória, através do 

Convênio No 028/2009. Foi contratada a obra no valor de R$ 5.703.651,32 (cinco milhões 

setecentos e três mil seiscentos e cinqüenta e um reais e trinta e dois centavos), sem 

considerar os aditivos. 

 

 

Figura 4.1: Placa informativa da obra: Trecho Cascata – Queimados. 

 

O Convênio previu que a contratação e a fiscalização da obra fossem realizadas pela 

Prefeitura Municipal de Serra, que após processo licitatório, contratou a empresa 

Serrabetume Engenharia para execução dos serviços. 

 

A Figura 4.2 apresenta o mapa de localização do trecho. A linha de cor vermelha é o trecho 

em obra, Cascata até Queimados. A linha de cor amarela é a rodovia BR 101. Verifica-se 

que há acesso do trecho em obra para a rodovia BR 101. A pavimentação deste acesso está  
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em estado regular e é eventualmente utilizado por caminhões e carretas quando há 

interdição na rodovia BR 101, apesar de existir no trecho em obra placas proibitivas para 

tráfego acima de 10 toneladas. A velocidade máxima permitida no trecho em obra é de 40 

km/h e o tráfego nas condições normais de uso da via é de moto, veículos leves e pequenos 

caminhões que atendem as fazendas localizadas na região. 

 

 

Figura 4.2: Mapa de localização do trecho. 

 

O patrimônio histórico que Queimados foi palco de uma insurreição de escravos liderada 

pelos heróis Chico Prego, João da Viúva e Elisiário, em 19 de março de 1849. Composto 

pelas ruínas da igreja de São José e pelos resquícios arqueológicos do povoado foi tombado 

pelo Conselho Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo em 1993. 

 

Nesta obra foi inserido um trecho experimental com apoio da Arcelor Mittal junto à 

Prefeitura Municipal de Serra, Secretaria Municipal de Obras, e empreiteira Serrabetume 

Engenharia. Foram realizadas diversas reuniões visando viabilizar a execução do 

tratamento superficial duplo, utilizando emulsão com polímero e Agregado Siderúrgico, em 

trecho de rodovia municipal de ligação entre os bairros Cascata e Queimados. 
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No projeto de pavimentação o revestimento é em tratamento superficial duplo, sem 

polímero. As espessuras das camadas de base e sub-base são respectivamente 18 cm e 15 

cm. As camadas de base e sub-base foram executadas com o mesmo material, conforme 

apresentado abaixo: 

• 80% de escória e 20% de argila – Entre o quilômetro 0 – 5,84 km; 

• Bica corrida – Entre o quilômetro 5,84 km ao 7,76 km; 

• Escória pura – Entre o quilômetro 7,76 km ao 14,44 km. 

 

Segundo informações obtidas na obra, a utilização da escória pura na camada de base e sub-

base produzida pela Arcelo Mittal Tubarão, Acerita (escória de aciaria LD) no segmento 

entre 7,76 km ao 14,44 km resultou em alguns problemas nas sarjetas de drenagem, como 

trincas, devido à expansão do material. 

 

Passou-se então a utilizar o material misturado com 80% de escória e 20% de argila, que 

não apresentou nenhum problema quanto à expansão. A bica corrida foi utilizada nas 

camadas de base e sub-base devido a falta do material, escória, para conclusão da obra. 

 

4.1.1 Trecho Convencional 

Quando houve definição da execução do trecho experimental na rodovia municipal de 

ligação entre os bairros Cascata a Queimados, o trecho já estava em execução, faltando 

aproximadamente 10% da extensão para conclusão. 

 

Utilizou-se agregado convencional proveniente da Pedreira Aracruz Ltda., de natureza 

mineral granítica, localizada no município de Aracruz, aproximadamente 55 km da obra, 

para execução do tratamento superficial duplo. Os ensaios de caracterização do agregado 

convencional utilizados no tratamento superficial duplo foram realizados pelo técnico da 

Sercongeotas – Serviços de Controle Geotécnico e Asfalto, Josias Carreta de Alvarenga, 

empresa contratada pela Serrabetume Engenharia, e os resultados são apresentados a seguir. 

 

4.1.1.1 Agregado Convencional  

A. Índice de Forma 
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O índice de forma foi de 0,81 sendo que a norma DNIT 147/2010– ES estabelece um limite 

mínimo de 0,50, determinado pela DNER-ME 086.  

 

B. Análise Granulométrica 

Nas tabelas 4.1 e 4.2 estão indicadas as proporções do agregado convencional utilizado na 

obra. Observa-se que para a Brita 1 as peneiras # ½” e 3/8” os resultados estão fora da faixa 

determinada na DNIT 147/2010-ES. 

 

Tabela 4.1: Agregado convencional (Brita 0). 

Faixa B 

DNIT 147/2010-ES 

Faixa de 

Trabalho Abertura 

(mm) 

Peneiras 

ABNT 

Percentual 

Passando Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

Tol.  

(%) 

Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

12,5 ½” 100 % 100 100 - 100 100 

9,5 3/8” 92,2 % 85 100 ± 7 85,2 98,2 

4,8 No 4 18,5 % 10 30 ± 5 13,5 23,5 

2,0 No 10 8,6 % 0 10 ± 5 3,6 10,0 

0,075 200 0,50 % 0 2 ± 2 0,0 2,0 

 

Tabela 4.2: Agregado convencional (Brita 1). 

Faixa A  

DNIT 147/2010-ES 

Faixa de 

Trabalho Abertura 

(mm) 

Peneiras 

ABNT 

Percentual 

Passando Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

Tol.  

(%) 

Mín. 

(%) 

Max. 

(%) 

12,5 ½” 65,0 % 20 55 ± 7 48,0 65,0 

9,5 3/8” 18,0 % 0 15 ± 7 11,0 18,0 

4,8 No 4 2,0 % 0 5 ± 5 0,0 5,0 

0,075 200 0,6 % 0 2 ± 2 0,0 2,0 

 

C. Adesividade 
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Realizou-se o ensaio de verificação da adesividade do resíduo ao ligante utilizado no 

tratamento superficial (emulsão asfáltica tipo RR 2C, sem polímero) através da norma 

DNER – ME 078/94. O resultado obtido foi satisfatório, ou seja, não houve nenhum 

deslocamento da película betuminosa ao final das 72 horas especificadas. 

 

D. Abrasão Los Angeles 

Avaliou-se o desgaste por Abrasão Los Angeles de acordo com a norma DNER ME 035/98. 

A graduação utilizada foi da brita 1, cuja carga abrasiva é de 4584±25g (11 esferas) e o 

valor encontrado foi de 32,2%, 50% superior ao desgaste obtido para escória de aciaria 

(21,4%), no entanto, esse valor atende a especificação DNIT 147/2010-ES que recomenda 

desgaste inferior a 40%.  

 

E. Emulsão Asfáltica Convencional 

Foi utilizada emulsão tipo RR 2C, sem polímero, cujas características estão na Tabela 4.3 

fornecida pelo Distribuidor Disbral, no tratamento superficial duplo executado com 

agregado convencional da Pedreira Aracruz na extensão total do trecho, a menos do 

segmento experimental. A caracterização do resíduo asfáltico do produto está na Tabela 4.4 

 

Tabela 4.3: Caracterização da emulsão asfáltica Tipo RR 2C (SEM POLÍMERO) utilizada 

no trecho Cascata – Queimados. 

Ensaios na Emulsão – Tipo de emulsão: RR 2C 

Ensaios Unid. Resultado Espec. Método 

Resíduo Asfáltico (mínimo) % 67,1 67,0 NBR 6568 

Carga de Partícula - Positiva Positiva DNIT 156/11 

Desemulsibilidade (mínimo) % 60,0 55,0 NBR-6569 

Peneira (máximo) 

Retido na malha 20 (0,84 mm) 
% 0,0 0,1 

DNER-ME 

005/94 

Viscosidade Saybot Furol a  

25 oC (máximo) 
SSF 190 100 a 400 

ABNT-MB-

581 
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Tabela 4.4: Caracterização do resíduo asfáltico contido na emulsão asfáltica Tipo RR 2C 

(SEM POLÍMERO) utilizada no trecho Cascata – Queimados. 

Ensaios no Resíduo Asfáltico da Emulsão 

Penetração à 25 oC dmm 50 40 a 90 DNIT 155/10 

Ponto de amolecimento 

(mínimo) 
oC 60 57 NBR 6560 

 

4.1.1.2 Dosagem do Tratamento Superficial com Agregado Convencional 

 

Os ensaios de dosagem do tratamento superficial com agregado convencional foram 

realizados pelo técnico da Sercongeotas – Serviços de Controle Geotécnico e Asfalto, 

Josias Carreta de Alvarenga, empresa contratada pela Serrabetume Engenharia, e os 

resultados são apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Dosagem agregado Pedreira Aracruz usado no trecho Cascatas –Queimados. 

CAMADA 
RESÍDUO ASFÁLTICO 

(l/m2) 

AGREGADO 

(kg/m2) 

1ª Camada 0,67 a 0,80  16 a 20 

2ª Camada 0,60 a 0,74 6 a 10 

 

Apesar dos agregados Siderúrgico e da Pedreira Aracruz possuírem a mesma faixa 

granulométrica, somando-se as maiores taxas dos agregados da Pedreira Aracruz (1ª e 2ª 

camadas), resulta em 30 kg/m2, que está abaixo da taxa total do Agregado Siderúrgico (35 

kg/m2). O “aparente” acréscimo na taxa do Agregado Siderúrgico, em aproximadamente 

16%, pode ser justificado pela massa específica unitária, que do agregado convencional é 

1,46 g/cm3 e do Agregado Siderúrgico é 1,7 g/cm3, tendo em vista a diferença de densidade 

em 16,44% e forma. A taxa de 30 kg/m2 é a mínima recomendada na especificação DNIT 

147/2010-ES. 

 

Quanto à emulsão asfáltica, o projeto de dosagem utilizado para o agregado da Pedreira 
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Aracruz prevê banho diluído com resíduo asfáltico em 0,37 l/m2 que somados as máximas 

taxas da tabela 4.5 resultam em 1,91 l/m2, abaixo da taxa de resíduo asfáltico utilizado para 

o Agregado Siderúrgico que é 2,00 l/m2. Porém, considerando a variação permitida na 

especificação DNIT147/2010-ES em ± 0,2 l/m2, pode-se dizer que as taxas são próximas. 

Cabe ressaltar que a taxa do resíduo asfáltico determinado para o agregado da Pedreira 

Aracruz está abaixo da mínima recomendada na especificação DNIT 147/2010-ES, em  

2,68 l/m2. 

 

Apesar do projeto de dosagem realizado para os agregados da Pedreira Aracruz permitir 

variação, a recomendação é para trabalhar com as maiores taxas, sendo que, durante a 

execução do tratamento superficial duplo aplicado na rodovia de ligação entre os bairros 

Cascata e Queimados, não se pode afirmar que este detalhe tenha sido percebido. 

 

4.1.2 Execução do Trecho Experimental 

 

Originalmente o trecho experimental estava previsto para ser executado no final do ano de 

2010. Contudo, devido às chuvas ocorridas em dezembro de 2010 e as férias coletiva da 

empresa Serrabetume Engenharia, a data de execução do trecho experimental foi remarcada 

para janeiro de 2011. 

 

Em janeiro de 2011 houve reunião na empresa Arcelor Mittal Tubarão, com técnicos da 

Arcelor, da Prefeitura de Serra e da empresa Serrabetume Engenharia, quando foi 

constatado que havia necessidade de reprocessar o material disponibilizado pela 

siderúrgica, pois o mesmo encontrava-se fora da faixa indicada nesta dissertação. 

 

Durante esta reunião também foi discutida a possibilidade de insucesso do estudo 

apresentado nesta dissertação, referente à execução do trecho experimental, quando todos 

envolvidos informaram que não poderiam assumir o custo da re-execução, motivo pelo qual 

a extensão de 500 metros inicialmente pleiteada pelo autor desta dissertação foi reduzida 

para 100 metros. Nesta reunião foi confirmada a utilização da emulsão RR 2C com 

polímero na execução do tratamento superficial no trecho experimental, visando 



93 

proporcionar maior segurança para as empresas e órgão envolvidos. 

 

Quanto à necessidade do reprocessamento do material, a empresa Arcelor Mittal Tubarão 

contratou a empresa Transberg Indústria e Comércio Ltda., que trabalha exclusivamente 

com peneiramento de material, tendo reprocessado o material disponibilizado pela 

siderúrgica, de forma a enquadrar nas faixas granulométricas apresentadas na dissertação. 

 

Passadas todas estas etapas, o início da execução do trecho experimental ocorreu em 1º de 

fevereiro de 2011, no quilômetro 2 (dois) mais 100 (cem) metros, entre estacas 105 e 110, 

com extensão total de 100 metros, no lado direito da via. Foi disponibilizado pela empresa 

Serrabetume Engenharia laboratorista para controle das taxas de agregado e emulsão. 

 

A base encontrava-se imprimada a mais de uma semana, não apresentava trincas de retração 

e antes da aplicação do tratamento superficial duplo houve a limpeza da área, com 

varredura manual e com água do caminhão pipa.  

 

O equipamento utilizado para execução do trecho experimental foi o Multi Disbribuidor de 

Agregado Romanelli 5 (MDR 5), que proporciona maior produtividade, aplicação 

computadorizada, com micro-processador que controla a vazão da emulsão e do agregado, 

proporcionando redução de mão-de-obra. A capacidade de carga da caçamba (agregado) é 

de 5 m3, com levante utilizando dois cilindros hidráulicos de 200 mm cada, providos de 

válvulas e operação à mão do operador. O equipamento possui tanque isotérmico, com 

aquecimento, barra espargidora e distribuidor de agregado. 

 

Antes do início da aplicação houve a calibração do Multi Disbribuidor pelo laboratorista da 

Serrabetume Engenharia, de forma que o equipamento lançasse o agregado e a emulsão nas 

taxas definidas nesta dissertação. O método utilizado para calibração foi da bandeja, 

conforme ilustrado na Figura 4.3. O equipamento passa inicialmente apenas espargindo a 

emulsão e depois apenas lançando o Agregado Siderúrgico. A emulsão é coletada em uma 

bandeja e pesada, ocorrendo o mesmo procedimento para o Agregado Siderúrgico, até 

definir a velocidade do caminhão, altura da abertura das comportas do agregado e o giro do 
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motor do equipamento responsável pelo espargimento da emulsão.  

 

Figura 4.3: Calibração do equipamento de execução do trecho experimental. 

 

Após a calibração foi executado o tratamento superficial duplo, com Agregado Siderúrgico 

fornecido pela Arcelor Mittal Tubarão e emulsão asfáltica RR 2C FLEX, com polímero, 

fornecida pela Petrobras Distribuidora S/A, conforme ilustrado nas Figuras 4.4 e 4.5. 

 

 

Figura 4.4: Aplicação TSD com Agregado Siderúrgico (1ª camada)  

Trecho experimental. 
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Figura 4.5: Aplicação TSD com Agregado Siderúrgico (2ª camada) 

Trecho experimental. 

 

Ao término da aplicação da 1ª camada e também ao término da aplicação da 2ª camada do 

tratamento superficial duplo, foi executado serviço de varredura manual visando evitar 

sobreposição do Agregado Siderúrgico e logo após este serviço a camada foi rolada com 

rolo liso sem vibração, mostrado na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Serviços de varredura e rolagem no trecho experimental.  

 

Para o acabamento do trecho experimental foi aplicado banho diluído na taxa de 55% de 
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emulsão e 45% de água, mesma taxa utilizada no restante do trecho da rodovia. Nas figuras 

4.7 e 4.8 é possível perceber as texturas das camadas do TS com escória. 

 

 

Figura 4.7: Textura da 1ª camada do TSD do trecho experimental. 

 

 

Figura 4.8: Textura da 2ª camada do TSD do trecho experimental após aplicação do 

banho diluído. 

 

O lado direito do trecho experimental executado no dia 1º de fevereiro de 2011, entre as 

estacas 105 e 110, permaneceu fechado até o dia 04 de fevereiro de 2011, permitindo a 



97 

completa ruptura da emulsão. Na Figura 4.9 mostra a sinalização desta época. 

 

 

Figura 4.9: Interdição do trecho experimental até a completa ruptura da emulsão. 

 

Em 04 de fevereiro de 2011 o lado direito do trecho experimental foi liberado ao trânsito e 

foram repetidos os mesmos processos para execução do tratamento superficial duplo no 

lado esquerdo entre as estacas 105 e 110. Em 07 de fevereiro de 2011 todo trecho 

experimental foi liberado ao trânsito, conforme mostrado na Figura 4.10 da época. 

 

 

 

Figura 4.10: Trecho experimental concluído – Foto do dia 07/02/2011. 
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Passados 30 (trinta) dias após a execução do trecho experimental foi realizado 

levantamento visual para verificar o comportamento funcional e comparar com o trecho 

executado com agregado convencional. Foi definido como segmento comparativo o trecho 

executado com agregado da Pedreira Aracruz compreendido entre as estacas 110 e 115, por 

ser a continuação do trecho experimental, possuindo as mesmas características, espessuras e 

materiais de base, sub-base, traçado e tráfego. 

 

Neste levantamento não foi verificado qualquer defeito funcional (exsudação, falha de bico, 

desagregação, trincas, etc.) tanto no trecho experimental quanto no trecho convencional. A 

Figura 4.11 apresenta o final do trecho experimental e o início do trecho convencional. Por 

causa da similaridade das faixas granulométricas dos agregados utilizados, não é possível 

verificar uma alteração na textura do tratamento superficial. 

 

 

 

Figura 4.11: Final do trecho experimental e início do trecho convencional – Estaca 110 

Foto do dia 07/03/2011. 
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Figura 4.12: Trecho experimental – Foto do dia 07/03/2011. 

 

Foram verificadas as bordas do tratamento executado com Agregado Siderúrgico e não foi 

percebido qualquer problema quanto lixiviação, conforme Figura 4.13: 

 

 

Figura 4.13: Borda do tratamento superficial executado com Agregado Siderúrgico sem 

indicação quanto ao processo de lixiviação – Foto do dia 07/03/2011. 

 

A foto contida na Figura 4.14 foi na borda do pavimento do trecho experimental e 
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comprova a boa adesividade entre o Agregado Siderúrgico e a emulsão asfáltica tipo RR 

2C, com polímero, fornecida pela Petrobras Distribuidora. 

 

Figura 4.14: Borda do tratamento superficial – adesividade com emulsão  

Foto do dia 07/03/2011. 

 

A Figura 4.15 representa o segmento que será utilizado para comparar com o trecho 

experimental. Este segmento está compreendido entre as estacas 110 e 115, iniciando no 

quilômetro 2 (dois) mais 200 metros, e foi executado com agregado convencional. 

  

Figura 4.15: Segmento comparativo localizado entre as estacas 110 e 115. 

Tratamento convencional – Agregado Pedreira Aracruz – Foto do dia 07/03/2011. 
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A Figura 4.16 apresenta diagrama linear do pavimento do trecho Cascata (estaca 0) até 

Queimados (estaca 722), com as espessuras das camadas de base e sub-base, materiais 

utilizados nas camadas, estacas com início e final de cada alteração ocorrida. 

 

REVESTIMENTO PAVI – S TSD – Trecho 
Experimental 

TSD -  
Convencional – 

Segmento 
Comparativo  

TSD – Convencional PAVI – S 

BASE = 18 cm 

SUB-BASE = 15 cm 
80 % de escória e 20% de argila Bica 

corrida 
Escória pura 

Estaca 0 105 110 115 292 388 672                722 
km 0 2,10 2,20 2,30 5,84 7,76 13,44          14,44 

Figura 4.16: Diagrama linear do pavimento 

 

Em 29 de abril de 2011 houve a apresentação desta dissertação para Banca Examinadora a 

qual solicitou nova visita ao trecho para verificar a situação do trecho experimental e 

apresentar os comentários na impressão definitiva da dissertação. 

 

No dia 07 de junho de 2011 houve a visita no trecho e foi confirmado o excelente estado de 

conservação do tratamento superficial duplo no trecho experimental, conforme Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17: Trecho experimental – Foto do dia 07/06/11. 



102 

4.2 Comparação de custos do Agregado Siderúrgico com Agregado Convencional 

 

As taxas de aplicação do Agregado Siderúrgico e do agregado convencional são bastante 

próximas, levando em consideração a diferença de densidade dos materiais e seguindo as 

orientações das especificações de serviços para execução do tratamento superficial duplo, 

pode-se considerá-las praticamente iguais. 

 

Conforme informado nesta dissertação, cerca de 80 % do tratamento superficial executado 

no Espírito Santo é com emulsão RR 2C com polímero. O custo deste produto é cerca de 

26% superior ao da emulsão RR 2C sem polímero. Foi definida a utilização do polímero no 

trecho experimental por ser o mais usual nas obras rodoviárias no Espírito Santo e por 

proporcionar uma solução mais segura para as empresas e órgão envolvidos na execução do 

trecho experimental.  

 

A emulsão asfáltica na execução do tratamento superficial geralmente é a mesma em todo o 

trecho, definida no projeto, principalmente em função do traçado e relevo. Eventualmente 

pode-se definir pela utilização da emulsão com polímero para melhorar a adesividade do 

agregado com ligante, mas, como demonstrado no ensaio de adesividade, a emulsão 

asfáltica tipo RR 2C sem polímero apresentou resultado satisfatório quando utilizado o 

Agregado Siderúrgico.  

Uma vez definido o agregado e a granulometria, a taxa de aplicação da emulsão não altera 

com a utilização ou não do polímero. No caso específico desta dissertação, a taxa de 

aplicação do resíduo asfáltico na emulsão RR 2C com polímero, referente ao trecho 

experimental, foi de 2,00 l/m2, sendo a mínima recomendada na especificação DNER-ES 

392/99. Já para emulsão RR 2C sem polímero, utilizada no restante do trecho, a taxa 

máxima de aplicação do resíduo asfáltico definido no projeto de dosagem foi de 1,91 l/m2.  

Considerando a tolerância de variação permitida na DNIT 147/2010 ES de ± 0,2 l/m2, pode-

se considerá-las também praticamente iguais.  

 

Nota-se que a norma DNIT 147/2010 ES recomenda taxa mínima do resíduo asfáltico em 

2,68 l/m2, motivo pelo qual estão sendo utilizadas as taxas máximas informadas no projeto 
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de dosagem do trecho convencional, que mesmo assim fica bastante inferior a mínima 

recomendada. 

  

A alteração do tipo de agregado é uma variável que impacta no custo para execução do 

tratamento superficial. Durante a execução do trecho experimental foram verificadas as 

notas fiscais emitidas pela Arcelor Mittal Tubarão e da Pedreira Aracruz Ltda. para a 

empresa Serrabetume Engenharia e os valores são apresentados a seguir: 

 

Agregado Siderúrgico = R$ 5,51/t, preço CIF, com frete incluso, posto na obra pelo 

fornecedor (Arcelor Mittal Tubarão). Considerando a maior massa específica 

unitária do Agregado Siderúrgico, superior em 16,4%, quando comparada ao 

convencional, refletida na maior taxa em quilos do Agregado Siderúrgico, superior 

ao convencional em 16,7%, pode-se majorar o preço do Agregado Siderúrgico em 

17%, a fim de se ter a mesma base de comparação: passando o preço para R$ 6,45/t, 

sendo este valor igual para execução de ambas as camadas do tratamento superficial 

duplo. 

 

Brita 1 = R$ 24,00/t e brita 0 = R$ 26,00/t, ambos os preços FOB, sem frete, sendo 

o local de retirada na Pedreira Aracruz Ltda., localizada no município de Aracruz, 

com distância aproximada de 55 km da obra. Segundo a empresa Serrabetume 

Engenharia, o preço CIF, considerando frete do próprio empreiteiro, posto na obra, 

do material fornecido pela Pedreira Aracruz Ltda., resultou em brita 1 = R$ 33,00/t 

e brita 0 = R$ 35,00/t. 

 

A economia no preço com a utilização do Agregado Siderúrgico é de R$ 26,55/t para 

execução da 1ª camada e de R$ 28,55/t para execução da 2ª camada do tratamento 

superficial duplo. Considerando o trecho total de 14,44 km, reduzindo a extensão com 

revestimento em Pavi -  S, de 3,10 km, resulta em uma extensão de TSD de 11,34 km, com 

plataforma de 7 m de largura e as menores taxas de aplicação do agregado determinadas no 

projeto de dosagem com agregados da Pedreira Aracruz, que são de 16 kg/m2 para 1ª 

camada e 6 kg/m2 para 2ª camada, com consumo total da obra e redução no custo 
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apresentados na tabela 4.6.  

 

A economia na execução da obra utilizando o Agregado Siderúrgico é superior a R$ 

47.318,41, representando 0,83% do valor global do contrato.  

 

Tabela 4.6: Redução do custo com utilização do Agregado Siderúrgico nesta obra. 

CAMADA  CONSUMO 
REDUÇÃO NO PREÇO 

UNITÁRIO 

REDUÇÃO NO 

CUSTO TOTAL 

1ª Camada 
(11.340 × 7 × 16) = 

1.270,08 t 
R$ 26,55/t R$ 33.720,62 

2ª Camada 
(11.340 × 7 × 6) = 

476,28 t 
R$ 28,55/t R$ 13.597,79 

 

4.3 Observações Finais  

 

Observou durante a realização deste estudo que atualmente a Arcelor Mittal Tubarão possui 

algumas restrições no fornecimento do Agregado Siderúrgico na faixa solicitada pelo 

cliente. Segundo informações da empresa, há previsão para aquisição, em 2011, de 

britadores visando possibilitar o enquadramento na faixa granulométrica solicitada pelos 

clientes, especificamente para as faixas entre 5 mm a 10 mm e de 10 mm a 12 mm. 

Apesar da maior absorção do Agregado Siderúrgico (1,45%), enquanto os agregados 

pétreos utilizados no Estado do Espírito Santo para execução do tratamento superficial o 

valor é próximo a zero, não foi observado maior consumo de emulsão devido a esta maior 

absorção, corroborando com os métodos de dosagem utilizados para o tratamento 

superficial, que consideram geralmente apenas as dimensões dos agregados.  

 

Percebe-se que a emulsão não penetra nos poros do Agregado Siderúrgico, ao contrário do 

que ocorre com o CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), que quando dosado 

utilizando o Agregado Siderúrgico utiliza maior teor do ligante asfáltico e aditivos 

melhoradores de adesividade. Para o tratamento superficial uma eventual penetração em 

alguns poros do Agregado Siderúrgico contribui para aumentar a aderência do agregado ao 
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ligante, aumentando resistência a tração e torção do tratamento superficial. 

 

Cabe ressaltar que escórias que apresentam absorção excessiva e grande porosidade 

possuem tendência expansiva, entretanto, as reações químicas que provocam a expansão 

reduzirão a porosidade da escória e conseqüentemente a absorção.  

 

A satisfatória adesividade do Agregado Siderúrgico com a emulsão tipo RR 2C deve-se 

exclusivamente aos agentes emulsificantes utilizados e à formulação da própria emulsão. A 

alteração do tipo de emulsão ou o mesmo tipo de emulsão fabricada por outro distribuidor 

pode resultar em adesividade não satisfatória. Um exemplo vivenciado pelo autor desta 

dissertação foi quando da pavimentação do pátio do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila 

Velha, Estado do Espírito Santo: quando foi realizado ensaio de adesividade da escória de 

aciaria da Arcelor Mittal Tubarão com emulsão tipo RM 1C da Ipiranga Asfaltos, para 

execução do pré-misturado a frio (PMF), o resultado de adesividade não foi satisfatório. 

 

A avaliação econômica é fundamental na definição do agregado a ser utilizado para 

execução do tratamento superficial, considerando a maior densidade do Agregado 

Siderúrgico versus agregado pétreo, refletindo em maior custo de transporte para o mesmo 

volume. Mesmo considerando estas variações, para o caso específico desta dissertação, a 

economia no custo do Agregado Siderúrgico fornecido pela Arcelor Mittal Tubarão ficaria 

em 80%. Agora é necessário acompanhamento sistemático do trecho experimental e do 

trecho convencional para análise técnica final. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, foi possível concluir que o Agregado Siderúrgico 

produzido pela Arcelor Mittal Tubarão e utilizado na pesquisa, pode ser a princípio 

utilizado para compor revestimento de tratamento superficial com boas características e 

economia na região da produção da escória. 

 

Ao longo do estudo algumas conclusões adicionais e que embasaram a conclusão geral 

podem ser elencadas a seguir: 

 

1. Apesar da maior absorção do Agregado Siderúrgico, não foi detectado maior taxa 

de aplicação tanto do Agregado Siderúrgico quanto da emulsão asfáltica para 

execução do tratamento superficial duplo em relação a um agregado convencional; 

 

2. Deve-se levar em consideração o custo global para cada caso (distância de 

transporte ao local da obra, preço do agregado, etc), além do benefício ambiental ao 

se aproveitar um resíduo. Neste estudo, se todo o trecho fosse executado com 

Agregado Siderúrgico, a economia seria de R$ 47.318,41; 

 

3. As siderúrgicas que se proponham a fazer o beneficiamento da escória para uso em 

pavimentação devem buscar britar o material de forma a atender às várias faixas 

granulométricas usadas em cada tipo de serviço de pavimentação como forma de 

qualificar ainda mais o Agregado Siderúrgico em relação aos convencionais; 

 

4. O processo de cura adotado pela Arcelor Mittal Tubarão tem atendido o limite de 

expansão especificado pela norma DNER – EM 262/94 (3,0%). Entretanto, vale 

salientar que nos EUA para o método PTM 130 adota-se, hoje, o limite de 0,50%. A 

norma DNER – EM 262/94 é genérica, utiliza o mesmo valor máximo de expansão 

para todas as camadas da pavimentação; 
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5. O Agregado Siderúrgico (escória deste estudo) foi classificado como Classe II A 

(não perigoso e não inerte) pela NBR 10.004/04, através de ensaios de lixiviação e 

solubilização por autores pesquisados. Para que seja utilizado na construção de 

camadas de pavimentos de rodovias e ferrovias, o local da obra deverá passar pela 

inspeção e liberação pelos órgãos ambientais (ou de controle ambiental). No 

entanto, pesquisa extensa feita pelo IPR mostrou não ter problema ambiental no 

escoamento das águas de chuva em contato com este material. 

 

Como sugestões para pesquisas futuras referentes ao assunto abordado nesta dissertação 

têm-se: 

 

•  Acompanhar o trecho experimental executado com Agregado Siderúrgico da 

Arcelor Mittal Tubarão, de forma a possibilitar avaliações funcionais em função do tempo e 

do tráfego, e executar novos trechos, para possibilitar avaliação do desempenho nas 

diversas condições de serviços; 

 

•  Realizar pesquisas utilizando Agregados Siderúrgicos em soluções de 

microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e pré-misturado a frio, possivelmente não 

haverá acréscimo na taxa do ligante quando comparado ao agregado pétreo natural; 

 

•  Acompanhar junto a Arcelor Mittal Tubarão a melhoria na granulometria do 

Agregado Siderúrgico disponibilizado ao mercado, sendo necessário investimento no 

sistema de britagem. Incentivar outras siderúrgicas a fazerem o mesmo; 

 

•  Pesquisar os motivos pelos quais não há maior consumo de emulsão asfáltica na 

execução do TSD quando utilizado Agregado Siderúrgico, apesar da maior absorção do 

material se comparado ao agregado convencional. A pesquisa deverá analisar os tamanhos 

dos glóbulos do asfalto, tempo de ruptura/aplicação e viscosidade da emulsão asfáltica; 

 

•  Revisão e/ou atualização da norma DNER – EM 262/94, especificando os limites de 

expansão para cada camada utilizada na pavimentação. 
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