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RESUMO 

 

 

 

As crescentes necessidades de investimentos no setor de infraestrutura no Brasil vêm sendo 

uma preocupação constante. A busca por alternativas tecnológicas sustentáveis tem sido 

uma premissa para as construções de obras de pavimentação. As escórias de aciaria 

produzidas pela siderurgia são geradas em grandes quantidades e podem ser uma alternativa 

econômica e ambientalmente viável, cerca de 100 a 150 kg de escória são gerados a cada 

tonelada de aço produzida. O presente trabalho tem como finalidade o estudo de cinco 

diferentes tipos de escórias de aciaria em várias regiões brasileiras, com diversos processos 

industriais de aciaria, diferentes tipos de aço, vários processos de cura e comparar os 

resultados, a fim de evidenciar as diferenças e semelhanças entre as escórias e checar seu 

potencial de aplicação na pavimentação rodoviária, principalmente, em base e sub-base das 

rodovias e revestimento primário. O projeto de pesquisa analisou os parâmetros físicos, 

químicos, ambientais e mecânicos via laboratório na Universidade Federal de Ouro Preto. 

Todas as escórias de aciaria demonstraram desempenho satisfatório e foi comprovada a 

viabilidade de aplicação de qualquer um dos materiais estudados, para a amostragem 

utilizada. Neste trabalho foi observado o enorme potencial de aplicação das escórias de 

aciaria em base e sub-base, evidenciando que com cuidados de cura, estabilização, 

peneiramento e separação metálica é possível utilizar com segurança os materiais 

estudados, fazendo necessária a comprovação das suas propriedades específicas pelos 

estudos do Projeto Executivo de Engenharia para cada aplicação. E o processo de 

segregação das escórias no momento da geração é de suma importância para a garantia de 

qualidade do produto gerado a partir da escória de aciaria. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The growing needs for investment in infrastructure sector in Brazil have been a constant 

concern. The search for alternative sustainable technology has been a precondition for the 

construction of paving. The steel slag produced by the steel industry is generated in large 

quantities and can be an economical alternative and environmentally viable, about 100 to 

150 kg of slag is generated per ton of steel produced. The present work aims to study five 

different types of steel slag in Brazilian regions with different industrial steelmaking 

processes, different types of steel, various stabilization processes and compare the results in 

order to highlight the differences and similarities between the slag and check their 

application potential in road paving, especially in base and sub-base for roads and primary 

coating. The research project examined the physical, chemical, environmental and 

mechanical via laboratory the samples via the Federal University of Ouro Preto. All steel 

slag was demonstrated satisfactory performance and proved the feasibility of application of 

any of the materials studied, used in this sampling. In this study has been observed the 

enormous potential for application of steel slag in base, sub-base and primary coating, 

showing that care about stabilization, screening and metal separation can safely use the 

materials studied, making the necessary evidence for their specific properties studies by the 

Engineering Executive Project for each application. And the process of segregation of slag 

at the time of generation is paramount importance for the dissemination of the slag and 

quality assurance. 
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Capítulo 1  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

 

O Brasil apresenta uma economia em desenvolvimento. Em 2011, o Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro alcançou R$ 4,1 trilhões segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012). O banco de investimento Goldman Sachs prevê que o Brasil pode 

ser a quarta economia mundial em 2050, perdendo apenas para Índia (3ª), Estados Unidos 

(2ª) e China (1ª), (THE ECONOMIST, 2011). No cenário apresentado fica evidente a 

necessidade do Brasil em realizar investimentos em infraestrutura para continuidade do 

crescimento econômico do país. 

 

Um dos grandes desafios a vencer pelo Brasil na área de infraestrutura é melhorar a 

situação das estradas existentes (SILVA, 2010). 

 

O setor rodoviário brasileiro é especialmente importante pela grande participação que 

detém no transporte de cargas. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, o modal rodoviário 

respondeu por mais de 60% do total transportado no país. As rodovias respondem por mais 

de 70% das cargas gerais, excluindo-se o transporte de minério de ferro que ocorre por 

ferrovia. A dependência excessiva do transporte brasileiro de carga em relação às rodovias 

fica evidente quando se verifica a participação deste modal em outros países de dimensão 

continental. Nos Estados Unidos, por exemplo, a participação das rodovias no transporte de 
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carga é de 26%, na Austrália é de 24% e na China é de apenas 8% (BARTHOLOMEU, 

2006, p. 23 apud IPEA, 2011). 

 

Segundo o DNIT (2001), a malha rodoviária federal pavimentada cresceu rapidamente, em 

1960 tinha-se 8.675 km pavimentados e em 1980 saltou para 47.487 km. Desde então a 

malha rodoviária se estendeu lentamente e alcançou 56.097 km em 2000. 

 

De acordo com a Fundação Dom Cabral e o Fórum Econômico Mundial (FDC e FEM, 

2009), o Brasil tem a terceira malha rodoviária mais extensa do mundo, todavia, apenas 

12% destas vias são pavimentadas com qualidade. Também em função disso, grande 

parcela das cargas que atravessam o país o faz por meio das rodovias. 

 

As Figuras 1.1 e 1.2 apontam as condições do transporte rodoviário do Brasil e apresentam 

quem são os gestores das rodovias não pavimentadas (maior parcela das rodovias 

brasileiras).  

 

 

Figura 1.1 – Distribuição da Malha Rodoviária Brasileira. 

Fonte: DNIT (2011) 
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Figura 1.2 – Responsabilidade pelas Rodovias Não Pavimentadas. 

Fonte: DNIT (2011) 

 

Embora sejam amplamente distribuídas no território nacional, as rodovias brasileiras não 

possuem a qualidade desejada. O indicador de qualidade mais divulgado é a Pesquisa 

Rodoviária (CNT, 2009), realizada em 89.552 quilômetros da malha rodoviária 

pavimentada do país. Destes, 75.337 km estão sob gestão pública, com a seguinte 

classificação: 37,7% entre ótimo e bom; 45,8% regular; e 26,4% entre ruim e péssimo. 

 

Apesar da melhoria dos resultados da pesquisa nos últimos cinco anos, a má qualidade 

ainda verificada nas rodovias brasileiras eleva os custos operacionais do transporte, os 

quais se encontram entre 19,3% e 40,6% mais altos do que seriam em condições ideais. 

Além disso, estradas danificadas geram aumento na emissão de poluentes e propiciam 

acidentes, aumentando as despesas com saúde e indenizações (CNT, 2009).  

 

Segundo o IPEA (2011), ainda existe demanda por investimentos na ordem de R$ 183,50 

bilhões para a pavimentação rodoviária no Brasil.  
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Segundo DNIT (2011), o International Roughness Index (IRI) é utilizado para medir a 

qualidade e o estado das rodovias brasileiras. Dessa maneira é possível comparar os 

resultados com outros países e aumentar a competitividade por empréstimos internacionais. 

Na Figura 1.3, tem-se o cenário das rodovias pavimentadas no Brasil. 

 

 

Figura 1.3 – Condição da Malha Pavimentada. 

Fonte: DNIT (2011) 

 

Na Figura 1.4, pode-se observar o aumento crescente nos investimento em transporte 

rodoviário proporcional ao aumento da disponibilização de recursos para Transportes em 

geral do país, evidenciando os crescentes investimentos em infraestrutura.  

 

Na Tabela 1.1, é demonstrado o aumento nos investimentos na área de transportes do Brasil 

e a área rodovias vem tomando uma parcela significativa desse montante. Esse fato traz a 

oportunidade de investimentos em materiais alternativos para tais demandas (IPEA, 2011). 

 

Segundo Silva (2010), Tendo em vista as condições em que se encontra a malha rodoviária 

nacional, pode-se vislumbrar todo um horizonte para iniciativas e investimentos em 
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infraestrutura rodoviária que tenham como finalidade a construção de estradas que 

proporcionem melhores condições de rolamento quanto à comodidade e segurança. 

 

 

Figura 1.4 – Participação do PIB nos investimentos em transportes e rodovias (em %). 

Fonte: IPEA, (2011). 

 

Tabela 1.1 – Investimentos públicos e privados em transportes – 2002-2009. 

Ano/ Investimento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Transportes 9.294 6.226 8.415 11.322 15.153 15.945 16,763 19.226 

Rodovias 4.978 2.604 3.659 4.720 6.471 6.928 7.659 10.912 

Participação Rodovias 53,6% 41,8% 43,5% 41,7% 42,7% 43,4% 45,7% 56,8% 

Valores em R$ milhões 

 

Fonte: IPEA, (2011). 

 

A falta de recursos financeiros para a aplicação de novas tecnologias de restauração da rede 

rodoviária obriga a soluções geralmente emergenciais de baixo custo inicial que não 
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garantem os investimentos públicos aplicados e, consequentemente, nem sempre oferecem 

os requeridos benefícios econômicos, a segurança e o conforto para os usuários (SILVA, 

2001). 

 

Diante do apresentado, é importantíssimo que alternativas de construção de pavimentos 

com custos reduzidos, que ofereçam qualidade e segurança aos usuários, e que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável sejam executadas. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA 

 

O mercado de aço mundial tem crescido. Em 2011, foi estimado que o crescimento da 

produção de aço fosse por volta de 8%, de acordo com o Instituto Latino-Americano de 

Ferro e Aço (ILAFA, 2010). O Brasil estava, em 2011, na nona posição na produção de aço 

mundial, segundo o Instituto Aço Brasil (IABR, 2012), conforme apresentado na Tabela 

1.2.  

 

Tabela 1.2 – Produção aço mundial e brasileira. 

SIDERURGIA BRASILEIRA E MUNDIAL 

Produção de aço bruto 1970 1980 1990 2000 2010 2011 

Mundial (10
6
 t) 595,4 715,6 770,5 848,9 1419,1 1512,2 

América Latina  (10
6
 t) 13,2 28,9 38,2 56,1 61,8 67,9 

Brasil  (10
6
 t) 5,4 15,3 20,6 27,9 32,9 35,2 

Brasil/Mundo (%) 0,9 2,1 2,7 3,3 2,3 2,3 

Brasil/América Latina (%) 40,9 52,9 53,9 49,7 53,2 51,8 

Posição relativa do Brasil no mundo 18º 10º 9º 8º 9º 9º 

Fonte: IABR (2012). 



7 
 

 

Durante o processo produtivo do aço gera-se uma quantidade muito grande de subprodutos, 

só no Brasil no ano de 2011 foram gerados 19,23 milhões de toneladas de resíduos (IABR, 

2012). Dentre eles, a escória de aciaria que é o composto da fração leve o qual se separa do 

aço líquido, pela diferença de peso específico (NASCIMENTO, 2003). A geração de 

escória de aciaria no processo de fabricação do aço é intrínseca à cadeia produtiva, para 

cada tonelada de aço produzido gera-se, aproximadamente, 100 a 150kg desse resíduo 

(IABR, 2012). 

 

As usinas siderúrgicas possuem milhões de toneladas de escória estocadas, e o seu 

aproveitamento em vários ramos da construção civil pode gerar extraordinários benefícios 

ao meio ambiente e, por conseguinte, à população (PEDROSA, 2010). As escórias 

siderúrgicas, outrora simplesmente estocadas em aterros, atualmente são beneficiadas e 

geram uma ampla variedade de produtos com diversas aplicações. As escórias são 

consideradas atualmente como um coproduto da atividade siderúrgica. O uso da escória tem 

contribuído para a preservação dos recursos minerais não renováveis, visto que é um 

produto que substitui os agregados naturais provenientes da mineração de britas de granito, 

gnaisses, basaltos, calcários e outros materiais não metálicos extraídos da natureza (ABM, 

2008). 

 

É fato que as escórias geradas pela indústria siderúrgica mundial têm sido largamente 

utilizadas desde o início do século XX, gerando receitas e desempenhando importante papel 

como matéria-prima para as mais diversas aplicações tais como fabricação de cimento, 

lastro ferroviário, base e sub-base rodoviária, fertilizantes e corretivos de solo (ABM, 

2008). 

 

Segundo Fernandes (2010), a utilização de escórias de aciaria em materiais de construção 

civil é ainda bastante restrita. A aplicação destes resíduos como agregados para obras 

rodoviárias e ferroviárias acontece, atualmente, de maneira não-sistêmica, usualmente 
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partindo de iniciativas isoladas de alguns órgãos e setores da construção civil e de algumas 

indústrias siderúrgicas.  Fato que evidencia a necessidade de realização de um trabalho que 

aborde de maneira ampla a aplicação de agregados, desde que as unidades produtoras desse 

material garantam condições adequadas de qualidade e disponibilidade, ou seja, cabe as 

indústrias assegurarem a qualidade das suas escórias, sobretudo quanto à expansão. 

 

A escória de aciaria possui qualidades físicas que habilitam o seu uso em construção civil, 

inclusive na área de pavimentação rodoviária. Entretanto, ela tem o inconveniente de ser 

expansiva, quando não devidamente tratada e estabilizada (curada). Alguns de seus 

componentes químicos sofrem mutações químicas ao longo do tempo, que geram entre 

outros efeitos, a sua expansibilidade volumétrica, que deve ser evitada em obras de 

engenharia (PEDROSA, 2010). 

 

A necessidade do estudo de alternativas sustentáveis para o uso de escórias de aciaria surge 

da projeção crescente da produção de aço, associado ao aumento da geração de resíduos, 

visto que em diferentes estados brasileiros as possibilidades de aplicações não estão 

amplamente difundidas, e o material não é devidamente conhecido (FERNANDES, 2010).  

 

Saraiva (2006) destaca que uma das alternativas ao modelo estrutural rodoviário vigente 

consiste na adoção de materiais alternativos de inserção regional que, mesmo não se 

enquadrando totalmente as condicionantes normativas, assegurem um desempenho 

estrutural tão satisfatório quanto aos sistemas convencionalmente adotados, ou seja, a busca 

por materiais sucedâneos que apresentam comportamentos semelhantes estruturalmente 

podem ser utilizados sem maiores restrições de aplicação. A escória de aciaria tem 

potencial para substituir os agregados naturais, tais como: cascalhos, materiais britados, 

rochas, areias, calcários e outros. Outro benefício é a possível transformação de um 

potencial passivo ambiental em ativo, por evitar destinação de materiais a aterros e sua 

aplicação para fins nobres. E com custos bastante atrativos no mercado (SARAIVA, 2006), 

dependendo da distância média de transporte. 
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A proposta do trabalho baseia-se em padronizar os ensaios de caracterização física, 

química, ambiental e mecânica, da escória de aciaria gerada em cinco estados do Brasil e 

credenciar as escórias de aciaria estudadas, com essa amostragem, como material de uso em 

pavimentos e fornecer uma alternativa de baixo custo, dependendo da distância média até a 

obra, para viabilizar as obras de sistemas viários, principalmente, a utilização como base, 

sub-base e revestimento primário, principalmente, em vias de baixo tráfego. 

 

Foram definidas as unidades localizadas em: Simões Filho - BA, Sapucaia do Sul - RS, 

Pindamonhangaba - SP, Barão de Cocais - MG e Rio de Janeiro – RJ. Para a escolha foram 

analisados os seguintes critérios: representatividade brasileira (escolhida três regiões do 

Brasil), tipos de fornos de aciaria (Forno Elétrico a Arco e Convertedor LD) e tipos de aço 

produzidos (aço carbono e aços especiais). 

 

Este trabalho está inserido em uma linha de pesquisa dentro dos objetivos do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por 

meio do Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas (NUGEO) em pesquisar e comparar o 

uso de novos materiais empregados na pavimentação rodoviária. 

 

1.3 – OBJETIVOS 

 

1.3.1 – Objetivo Geral  

 

Ensaiar e comparar testes de caracterização de escórias de aciaria geradas em diferentes 

estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e 

a partir desta verificar o potencial de aplicação em obras de pavimentação para cada 

material estudado. As escórias de aciaria abordadas no estudo são materiais que passaram 

por processamento, foram britadas, retirou-se a sucata metálica e estão em de acordo com 

as premissas e exigências dos órgãos ambientais, com relação ao licenciamento.  
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Esse estudo visa comparar e credenciar os diferentes tipos de escórias de aciaria para 

aplicação em obras de pavimentação rodoviária. 

 

1.3.2 – Objetivo Específico 

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

 Caracterizar ambientalmente as escórias de aciaria, de acordo com a NBR 10.004, 

em resíduos perigosos ou não perigosos; 

 

 Caracterizar física, química e mecanicamente as escórias com os ensaios: curva 

granulométrica; curva de compactação; abrasão Los Angeles; resistência ao 

choque/Treton; massa específica; absorção; durabilidade; Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) e Difração de Raio X; PTM 130; Índice de Suporte Califórnia 

(ISC); determinação de CaO (livre).  

 

 Comparar os resultados obtidos e checar os padrões requeridos pelos órgãos 

federais; 

 

 Credenciar as escórias de aciaria para aplicação em obras de pavimentação 

rodoviária, para aplicações em: base, sub-base e revestimento primário. 

 

1.4 – ESTRUTURA DA PESQUISA  

 

Esta dissertação esta organizada e distribuída em cinco capítulos. 

 

O Capítulo 1 apresenta as considerações a respeito do desenvolvimento do país, da malha 

rodoviária brasileira, enfatizando as necessidades de investimentos e a precariedade da 
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malha rodoviária. Apresenta a produção de aço e do uso de agregados alternativos para 

pavimentação. E também descreve os objetivos da pesquisa e a estrutura da dissertação. 

 

O Capítulo 2 traz a revisão bibliográfica abordando os processos de geração da escória de 

aciaria. Este item apresenta os diferentes tipos de fornos de aciaria, tipos de aço, principais 

características das escórias, as suas aplicações e seus respectivos fatores que restringem a 

utilização como agregado. Trata da evolução da legislação ambiental, no que tange 

resíduos. Outro ponto apontado é a questão dos pavimentos, base e sub-base e revestimento 

primário. 

 

O Capitulo 3 aborda a metodologia adotada, as amostras escolhidas foram coletadas nas 

seguintes cidades: Simões Filho - BA, Sapucaia do Sul - RS, Pindamonhangaba - SP, Barão 

de Cocais - MG e Rio de Janeiro – RJ. Para a escolha foram considerados os critérios de 

representatividade brasileira (escolhida três regiões do Brasil), dos tipos de fornos de 

aciaria (Forno Elétrico a Arco e Convertedor LD) e tipos de aço produzidos (aço carbono e 

aços especiais). Foram requeridos materiais que as empresas enviavam para destinação, não 

foi colocada nenhuma objeção com relação à mistura ou não com escória do Forno Panela. 

Nesse capítulo está a descrição dos procedimentos laboratoriais utilizados, incluindo a 

amostragem o levantamento de dados das unidades, bem como todos os requisitos para a 

realização dos experimentos em laboratório. 

 

O Capitulo 4 apresenta os resultados obtidos na pesquisa, discute os resultados e abrange a 

indicação de uso dos materiais a partir dos valores analisados. 

 

No Capitulo 5 são apresentados as considerações finais, são descritas as conclusões deste 

estudo e as recomendações para pesquisas futuras. 
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Capítulo 2  

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – PRODUÇÃO DE AÇO E GERAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA 

 

Dentre os materiais encontrados no nosso cotidiano, muitos são reconhecidos como metais, 

embora, em quase sua totalidade, eles sejam, de fato, ligas metálicas. O conceito de metal 

está relacionado a algumas propriedades facilmente reconhecíveis, como por exemplo, o 

brilho metálico, opacidade, boa condutibilidade elétrica e térmica, ductilidade, entre outros. 

Uma liga consiste da união íntima de dois ou mais elementos químicos onde pelo menos 

um é metálico e onde todas as fases existentes têm propriedades metálicas. O grande uso do 

aço pode ser atribuído às notáveis propriedades desta liga, à abundância das matérias-

primas necessárias à sua produção, ao seu preço competitivo e a disponibilidade no 

mercado (PEDROSA, 2010). 

 

Segundo Pedrosa (2010), durante o processo de fabricação do aço mistura-se ferro gusa 

líquido, sucatas ferrosas, escorificantes (cal e fluidificante) e oxigênio em uma cuba. O 

processo de fundição se desenvolve através das seguintes fases: de carregamento do 

conversor ou do forno elétrico a arco, sopragem ou inserção dos eletrodos, observação do 

banho (temperatura e composição química), ressopragem e formação do aço líquido e da 

escória.  

 

A última parte do processo é o lingotamento contínuo onde o aço líquido é transformado 

em barras, fio-máquina, tarugo, placas e entre outros. Ao final da fundição, sobre o aço 
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líquido sobrenada um material denominado escória (PEDROSA, 2010). Conforme 

apresentado na Figura 2.1, pode ser evidenciado de maneira simplificada as diferentes rotas 

de produção do aço, incluindo o processo de conformação mecânica do aço pelo processo 

de laminação, e outros processos, como galvanização, trefilaria, nos quais são fabricados 

outros tipos de produtos com diferentes aplicações no mercado. Nesse esboço, também 

estão contempladas as áreas de armazenamento e estoque. 

 

 

Figura 2.1 – Rotas para fabricação do Aço (GERDAU, 2011). 

 

Os fornos elétricos a arco (FEA) estão sendo aplicados para fabricação, essencialmente, de 

produtos longos, como por exemplo, vergalhões para a construção civil, barras e perfis para 

a indústria mecânica. Os conversores a oxigênio (LD ou BOF) vêm sendo tipicamente 

empregados para produção de elevadas quantidades de aço, destaca-se a produção de 

produtos planos, como por exemplo, chapas para a indústria automobilística 

(FERNANDES, 2010). 
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 A indústria siderúrgica gera para cada tonelada de aço produzido, aproximadamente, 700 

quilos de emissões, efluentes e resíduos (NASCIMENTO, 2003). 

 

Segundo Brasil (2011), a aciaria elétrica é uma unidade de fusão e refino com a utilização 

de forno elétrico onde o calor necessário à fusão da carga metálica (principalmente sucata 

de aço) e produzido pela ação de um arco elétrico formado entre eletrodos. Esta carga 

metálica, que, posteriormente, é refinada por meio de reações entre suas impurezas e as 

adições – fundentes, desoxidantes e ferro-liga – empregadas na obtenção dos aços comuns e 

especiais. E a aciaria LD é definida como a unidade de refino do ferro gusa com a 

utilização de um conversor, que recebe uma carga constituída por este metal líquido (cerca 

de 80%) e, pequenas quantidades de sucata (aproximadamente 20%), no qual o oxigênio é 

soprado no banho metálico com o objetivo de diminuir os teores de carbono e impurezas 

até valores especificados para os diferentes tipos de aço produzidos (BRASIL, 2011). 

 

A escória de aciaria é um importante coproduto da indústria siderúrgica, com geração na 

faixa de 100 a 150 kg por tonelada de aço produzido, dependendo das matérias-primas 

utilizadas e do processo de fabricação de aço empregado, mediante a utilização de fornos 

elétricos em ―mini mill‖ ou conversores a oxigênio (LD) em siderúrgicas integradas (ABM, 

2008). 

 

Nos processos de produção do aço são gerados diversos tipos de escórias. Escórias são 

subprodutos da indústria da fundição do aço e do ferro-gusa. A escória de aciaria é obtida 

no processo de produção do aço pela utilização do ferro gusa, processo que exige menor 

grau de impureza (PRADO et al., 2001). Basicamente existem três processos, 

caracterizados pelo emprego de diferentes tipos de fornos de refino: o Siemens-Martin 

(Open Heart – OH), em desuso no mundo; o conversor a oxigênio (Linz e Donawitz – LD 

ou Blast Oxygen Furnace – BOF); e, o forno elétrico a arco (Electric Arc Furnace). Os dois 

últimos processos mais utilizados na fabricação do aço (ROHDE, 2002). 
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Nas Figuras 2.2 e 2.3, pode-se observar a contribuição na produção de aço de diferentes 

processos de aciaria no Brasil e a distribuição da produção de aço nos estados brasileiros.  

 

 

Figura 2.2 – Produção de Aço por tipo de Processo de Aciaria no Brasil (IABR,2012). 

 

 

Figura 2.3 – Distribuição Regional da Produção de Aço Bruto – 2011 (IABR, 2012). 

 

Nas Figuras 2.4 e 2.5 têm-se um esquema simplificado do processo de geração da escória 

de aciaria no Forno Elétrico a Arco (FEA) e no Convertedor LD. 
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Figura 2.4 – Esquema simplificado da geração de escórias na aciaria elétrica (GEYER, 

2001). 

 

Figura 2.5 – Esquema do processo de produção do aço em conversor a oxigênio tipo LD ou 

BOF: (1) carregamento da sucata; (2) carregamento do gusa; (3) sopro de oxigênio; (4) 

vazamento do aço, e; (5) vazamento da escória (ARAUJO, 1997). 

1 2 3 

5 4 
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Os diferentes processos utilizados na produção, ou refino, do aço influenciam a composição 

química e as demais propriedades físico-químicas da escória. Esses processos baseiam-se 

nas reações de oxidação de elementos, tais como C, Mn, P e Si, até os níveis especificados 

no produto final (MACHADO, 2000). 

 

Segundo previsão do IABR (2012), a produção de aço no Brasil deve alcançar 60 milhões 

de toneladas de aço nos próximos anos, ou seja, haverá um acréscimo de produção de 25 

milhões de toneladas de aço. Este acréscimo acarretará uma geração adicional anual de 

aproximadamente três milhões de toneladas de escória de aciaria, tornando-se assim 

imprescindível o desenvolvimento de novos mercados, além da consolidação dos atuais 

(ABM, 2008). 

 

2.2 – OS PROCESSOS DE ACIARIA  

 

2.2.1 – Convertedor LD / BOF 

 

O processo de conversor a oxigênio foi projetado em 1856 por Henry Bessemer. Contudo, 

os obstáculos para a obtenção de oxigênio puro em grandes quantidades inviabilizaram a 

sua prática naquela época. Por volta do ano 1938, Durrer e Schwarz começaram as 

primeiras experiências de sopro de oxigênio em conversores na superfície de metais 

fundidos. Na década de 40, na Suíça, Durrer e Hellbrugge aplicaram o sopro do oxigênio 

por meio de lanças refrigeradas. Dessa maneira um conversor piloto foi então desenvolvido 

em 1947 e as corridas com êxito foram processadas apenas em 1948 (MUNDIN, 1985 apud 

FERNANDES, 2010). 

 

Dando seguimento aos referidos projetos experimentais, desenvolveram-se conversores em 

escala limitada de produção. Na Áustria, cidade de Linz, em novembro de 1952 entrou em 

funcionamento uma usina com suporte para produzir 250 mil toneladas/ano, determinando 
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oficialmente o nascimento do processo LD. Em seguida, foi instalada a usina de Donawitz, 

entrando em operação no ano de 1953. Dessa maneira várias usinas foram implantadas em 

países das Américas, Ásia e Europa (FERNANDES, 2010). 

 

O processo de fabricação de aço a oxigênio BOF teve ao longo do seu desenvolvimento 

algumas alterações com relação ao projeto original. Um dos tipos com características mais 

similares ao projeto original é o LD. Essa denominação é oriunda das iniciais de duas 

cidades austríacas ―Linz‖ e ―Donawitz‖, onde surgiram as primeiras experiências sobre esse 

processo, em 1949 (GONÇALVES, 2005). 

 

Conforme Gonçalves (2005), no processo LD, o gusa líquido corresponde em torno de 80% 

da carga, o restante é composto por sucata e a energia necessária para o sistema vem do 

calor de aquecimento do ferro gusa líquido e das reações exotérmicas. A carga metálica é 

carregada no LD, juntamente com os fundentes (cal calcítica, cal dolomítica, minério de 

ferro, fluorita, sínter, etc.). Após o carregamento do forno é feita a injeção de oxigênio à 

alta pressão e velocidade supersônica através de uma lança refrigerada a água. Ocorrem 

então várias reações químicas entre o oxigênio e os elementos químicos contidos na carga 

metálica. Grande parte dessas reações é exotérmica, liberando parte da energia necessária 

para o sistema. Os fundentes têm como objetivos principais, o fechamento do balanço 

térmico e também a formação da escória. Na Figura 2.6, têm os detalhes de Convertedor 

LD. 

 

Segundo Machado (2000), o processo de fabricação do aço em convertedores LD visa à 

diminuição dos teores de carbono do ferro gusa de 4% para 1% e também de outros 

elementos como o silício, o enxofre ou o fósforo. 

 

Conforme Gonçalves (2005), para se atingir os objetivos esperados do refino pelo processo 

BOF, é necessário que a formação da escória comece logo no início da injeção de oxigênio. 

A escória tem várias funções para o processo, dentre elas: 
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 Desfosforação do gusa líquido; 

 

 Neutralização da sílica formada e consequentemente proteção do revestimento 

refratário contra desgaste prematuro; 

 

 Formação de uma espécie de ―colchão‖ para minimizar as projeções de metal para 

fora do forno e também a aderência desse metal na parte superior do forno e/ou na 

própria lança de oxigênio. 

 

 

Figura 2.6 – Detalhe de um conversor a oxigênio (FERNANDES, 2010). 

 

O primeiro elemento a ser oxidado é o silício juntamente com o ferro formando um 

composto FeO.SiO2 chamado faialita. Esse composto possui ponto de fusão em torno de 

1200ºC. Nesse primeiro período de sopro, praticamente todo silício é oxidado. O mesmo 

ocorre com parte do manganês formando MnO. A formação desses óxidos irá provocar a 

dissolução da cal formando a escória (GONÇALVES, 2005). 

 

A escória é uma variável importante para o processo BOF como um todo. Da sua formação 

em um grau maior ou menor, irá depender o sucesso ou não do processo de refino de gusa 
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(GONÇALVES, 2005). É verificado que a maior parte da produção de aço é realizada por 

intermédio da tecnologia do processo LD. 

 

Segundo Fernandes (2010), o processo LD para produção de aço tem início com a 

basculamento do conversor e carregamento com sucata sólida, posteriormente leva-se à 

posição vertical para a entrada da carga. Em sequência, é inclinado novamente para a 

entrada do ferro gusa líquido. Após o carregamento, o conversor volta para a posição 

vertical e a lança é introduzida até a altura requerida, injetando-se o oxigênio a alta 

velocidade. Quando a fusão termina, faz-se o carregamento com a cal, por meio de um silo. 

Em seguida ao sopro de oxigênio, que possui uma duração média de 20 minutos, o 

conversor é basculado para a posição horizontal, com o propósito de se realizar a coleta de 

amostras para análise. Com o término do processo, a escória se mantém sobrenadante ao 

aço, devido às diferenças de densidade entre estes dois materiais. Assim, o aço é vazado em 

uma panela, por meio do bico do conversor, e após esta operação, a escória é vazada em um 

pote ou carro torpedo, e levada até o pátio de deposição, local onde será lentamente 

umectada em um processo de resfriamento. A Figura 2.7 apresenta um conversor a 

oxigênio. 

 

Mundin (1985) citado por Fernandes (2010), diz que o minério de ferro possui como função 

apressar a dissolução da cal, quando adicionado no início do sopro e/ou agente refrigerante, 

quando adicionado ao final do sopro. Acrescenta-se a cal ao processo de fabricação do aço 

com o propósito de buscar o retardamento e a neutralização dos óxidos ácidos gerados nas 

reações de oxidação que podem investir contra o revestimento do forno pela escória. 

Também discorre que a cal é utilizada para a adequação do índice de basicidade 

(CaO/SiO2), essencial para que haja uma eficiente dessulfuração e desfosforação do gusa 

líquido. É preciso que a dissolução da cal seja rápida, de maneira a conservar a trajetória de 

composição da escória em regiões de alta basicidade. A cal dolomítica também é aplicada 

para a substituição de parte da cal calcítica (ou cálcica), buscando a minimização do 

desgaste dos refratários, entretanto, possui ação benéfica sobre a dissolução da cal. 
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Frequentemente, utiliza-se de uma adição deste tipo de cal para obtenção de um teor de 

MgO na escória de fim de sopro na faixa de 6 a 10%. 

 

 

Figura 2.7 – Sequências de operação de um conversor a oxigênio, a: conversor inclinado 

para o carregamento, b: carregamento da sucata; c: carregamento do ferro-gusa, d: retirada 

da escória, e: vazamento do aço, f: sopro de oxigênio (FERNANDES, 2010). 

 

De maneira simplificada segue um resumo do processo BOF, segundo Machado (2000): o 

objetivo é a redução dos teores de carbono, silício, fósforo e enxofre; o forno de refino é 

um conversor a oxigênio, com uma produtividade de 250 toneladas a cada 30 a 60 minutos, 

podendo variar conforme a capacidade das unidades industriais; baseia-se na adição de 

sucata e gusa líquido com a injeção de oxigênio gasoso em alta velocidade, após a fusão 

adiciona-se cal; as escórias geradas são oxidantes.  
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2.2.2 – Forno Elétrico a Arco (FEA) 

 

A primeira patente de FEA foi concedida ao Sir William Siemens em 1878. A primeira 

planta industrial foi instalada por Paul Héroult nos Estados Unidos em 1907, e todas as 

plantas até a II Guerra Mundial fabricavam somente aços especiais (JOHN, 2009). 

 

Em 1969, a NUCOR, que atualmente é uma das maiores produtoras de aço dos Estados 

Unidos, inaugurou a primeira ―mini mill‖ baseada em forno elétrico a arco. O grande 

sucesso da NUCOR foi devido à flexibilidade de produtos e capacidade de atender as 

demandas regionais de um país de dimensões continentais, além de consumir sucata gerada 

regionalmente. A partir deste modelo, esse processo se expandiu para todo o mundo 

(JOHN, 2009). 

 

A denominação mini mill deve-se à rota tecnológica – uma combinação de aciaria a forno 

elétrico a arco e processos compactos como o lingotamento contínuo – aliada à utilização 

de modernas práticas gerenciais. As mini mills diferenciam-se das usinas integradas não só 

pelas fases iniciais de elaboração do aço, mas principalmente pela mínima escala eficiente 

de produção, pelo baixo capital investido, pela maior adaptabilidade ao mercado e pelo 

estilo gerencial próprio. A base do crescimento conseguido pelas mini mills reside na 

conjugação de elementos envolvendo inovações tecnológicas, necessidades de mercado, 

melhoria de qualidade, custos e questões logísticas e ambientais (ANDRADE et al, 2000).  

 

Segundo Jonh (2009), o FEA como mostra a Figura 2.8, consiste em um equipamento 

composto basicamente por uma carcaça metálica revestida por material refratário e painéis 

refrigerados. Esta carcaça é coberta pela abóbada, através da qual descem eletrodos de 

grafita, que são condutores de eletricidade responsáveis pela formação do arco elétrico, e 

pela transferência de energia para a sucata e assim promover a sua fusão. Segundo Ries 

(2001), a soleira do forno e a bica de vazamento são construídas com materiais refratários. 

As paredes laterais e a abóbada, modernamente, são construídas com painéis de aço (ou 
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tubos) refrigerados com água. O joelho de saída dos gases também é construído com tubos 

refrigerados à água. Os gases de saída podem atingir temperaturas de 1500°C e sofrem um 

processo de resfriamento e filtragem antes de serem lançados na atmosfera. 

 

 

Figura 2.8 – Representação do Forno Elétrico a Arco (ABM, 2007 apud JOHN, 2009). 

 

Todo o forno tem a possibilidade de se inclinar para frente, na direção da bica de 

vazamento, ou para trás, na direção da porta de escória. Quando toda a carga está fundida e 

coberta com escória, o forno inclina-se para trás para a retirada do excesso de escória. No 

vazamento, o forno se inclina na direção da bica onde, ao abrir o orifício de vazamento, o 

aço líquido flui para a panela de vazamento. Como a escória tem densidade menor do que o 

aço, ela fica retida dentro do forno no final do vazamento, quando o forno retorna a sua 

posição normal (RIES, 2001). 

 

O Forno Elétrico entrega o metal líquido para o processo seguinte, respeitando 

determinadas características de qualidade, como a faixa ideal de temperatura, composição 

química do aço e da escória (JOHN, 2009). 
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As etapas deste processo, entre o recebimento da carga e a entrega do aço líquido, podem 

ser dividas em: carregamento, fusão, refino oxidante, retirada da escória e vazamento 

(JOHN, 2009). 

 

Após a etapa de fusão, teoricamente o banho já se encontra no estado líquido, ou pode-se 

dizer que o banho está plano, com a possível exposição das paredes e abóbada à irradiação. 

A prática até meados da década de 80 era reduzir a potência, segundo Figueira (2007) apud 

John (2009). Com isso o processo perdia eficiência para elevar a temperatura do banho até 

a temperatura de vazamento (1589 a 1680°C). 

 

Segundo Pedrosa (2010), no Forno Elétrico a Arco existe a necessidade de utilização de 

uma fonte de calor externa. As matérias-primas são colocadas em cestões em quantidades 

pré-determinadas, dependendo das características do aço que se deseja obter e, 

posteriormente, são colocadas em uma abóboda (espécie de tampa do forno) fechada. O 

forno é então ligado e os materiais fundidos. 

 

Segundo John (2009), para evitar a perda de eficiência para elevar a temperatura 

desenvolveu-se a prática da escória espumante, que consiste em criar uma escória que 

envolva o arco elétrico no final da fusão, absorvendo a irradiação do arco elétrico e 

funcionando como uma barreira de proteção dos painéis refrigerados. Além desta proteção, 

a escória, absorvendo o calor do arco, aumenta a eficiência térmica do processo, pois esta 

energia é posteriormente transferida ao banho metálico em vez de aquecer a água de 

refrigeração dos painéis. 

 

A escória é formada através da injeção de oxigênio ao banho metálico. O FeO formado com 

a injeção de oxigênio é incorporado a escória com os demais elementos oxidados (SiO2, 

Al2O3, etc) e o MgO e CaO adicionados. Nesta escória são injetados finos de carvão, cujo 

carbono reage com o FeO produzindo CO (JOHN, 2009). 
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Segundo Jonh (2009) o grande desafio do processo de FEA é produzir uma escória 

compatível com o material refratário do forno, evitando assim a sua erosão química, e 

também ser capaz de absorver impurezas oxidadas no banho durante o processo, como por 

exemplo, o fósforo, silício, alumínio, entre outros. 

 

Nas aciarias de forno elétrico a arco, o processo de produção do aço compreende duas 

fases: a fase da fusão e a fase da afinação. A principal matéria-prima utilizada na fase de 

fusão pelos fornos elétricos a arco das duas siderurgias é a sucata ferrosa. Adiciona-se 

igualmente nesta fase os componentes, principalmente a cal, que irão dar lugar à formação 

da escória de aciaria. Na fase da afinação ocorrem três etapas: a primeira corresponde ao 

período de oxidação, a segunda ao da redução e a última ao do ajuste final da composição. 

No período de oxidação, injeta-se oxigênio para eliminar os elementos indesejáveis do 

banho, tais como: o silício, o manganês, o fósforo, entre outros; dá-se a formação de óxidos 

que passam à escória, queima-se o carbono que é eliminado sob a forma gasosa e produz-se 

a fervura do banho. No final da fase de oxidação, a escória que flutua sobre o aço líquido é 

retirada cuidadosamente. Seguem-se as operações no âmbito do período da redução, que 

têm por finalidade obter um metal de baixo conteúdo em oxigênio e eliminar a maior parte 

do enxofre. Para o efeito, é adicionada cal, que atua como dessulfurante, que baixa o ponto 

de fusão da escória, e alguns elementos desoxidantes para fixar o oxigênio; produz-se uma 

nova escória dessulfurante e desoxidante, a escória branca ou escória do Forno Panela. No 

período de refino final da composição, como o próprio nome indica, são ajustadas as 

componentes do banho, adicionando os elementos químicos que se deseja incorporar no aço 

para lhe dar propriedades especiais. Entre eles estão, por exemplo, o cromo, o níquel, o 

molibdênio, o vanádio, o titânio, entre outros. Após a adição espera-se que as adições se 

dissolvam e se uniformize a composição do banho (ROQUE et al., 2010). 

  

De maneira simplificada segue um resumo do processo FEA, segundo Machado (2000): o 

objetivo é a oxidação dos teores de carbono, silício e fósforo, dessulfuração e adição de 
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elementos de liga no aço líquido; baseia-se na fusão da sucata de aço, gerada por um arco 

elétrico, formado entre o aço e os eletrodos de grafite ou carvão amorfo. Após a fusão, 

injeta-se oxigênio. 

 

2.3 – TIPOS DE AÇO PRODUZIDOS 

 

O aço é uma liga de natureza relativamente complexa e sua definição não é simples, visto 

que, a rigor, os aços comerciais não são ligas binárias. De fato, apesar dos seus principais 

elementos de liga serem o ferro e o carbono, eles contêm sempre outros elementos 

secundários, presentes devido aos processos de fabricação (CASTELO BRANCO, 2004). 

 

Nestas condições, podemos definir o aço como sendo uma liga Ferro-Carbono, contendo 

geralmente de 0,008% até aproximadamente 2,11% de carbono, além de certos elementos 

secundários como silício, manganês, fósforo e enxofre, presentes devido aos processos de 

fabricação (CASTELO BRANCO, 2004). 

 

Segundo INFOMET (2012) as classificações por tipo de aço são: 

 

 Aço Carbono: de acordo com a norma 6215 da ABNT (ABNT, 2001), os aços-

carbono são assim chamados quando os teores de silício e manganês não 

ultrapassam os teores de 0,6% (Si) e 1,65% (Mn). Podem ainda ser especificados 

teor máximo de 0,1% de alumínio, teor mínimo de boro de 0,0005%, teor máximo 

de cobre de 0,3% ou ainda um teor máximo de chumbo de 0,35%. Se forem 

adicionados outros elementos como selênio, telúrio e bismuto, para melhorar as 

características de usinabilidade dos aços, estes são ainda considerados aços-

carbono, do mesmo modo que o aço com adição de nióbio. A aplicabilidade dos 

aços carbonos são geralmente em obras civis (pontes, edifícios, estruturas 

mecânicas, entre outros) e em equipamentos que exijam alta performance e 

durabilidade (navios, vagões, caldeiras, tubos gerais, entre outros). 
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 Aços-Liga: ainda de acordo com a ABNT 6215 (ABNT, 2001), os aços-liga são os 

aços em que possuem outros elementos de liga, não se considerando como tais os 

elementos adicionados para melhorar sua usinabildade. A soma de todos esses 

elementos, inclusive carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre não podem 

ultrapassar 6%. Estes ainda podem ser divididos em dois tipos:  

 

o Aços-liga de baixo teor em liga: são aqueles em que os elementos residuais 

estão presentes acima dos teores normais, ou onde ocorre a presença de 

novos elementos de liga, cujo teor total não ultrapassa um valor determinado 

(normalmente até 5,0%). Nestes aços, a quantidade total de elementos de 

liga não é suficiente para alterar profundamente as estruturas dos aços 

resultantes, assim como a natureza dos tratamentos térmicos a que devam ser 

submetidos;  

 

o Aços inoxidáveis: são ligas ferrosas contendo no mínimo 11 % de cromo, 

porque a partir de deste teor o cromo é suficiente para formar uma camada 

passivada contínua de óxido de cromo (Cr2O3) em contato com o ar nas 

condições normais de temperatura e pressão. Esta camada atua como uma 

barreira que impede o avanço do processo corrosivo, aplicações mais nobres. 

 

2.4 – AS ESCÓRIAS DE ACIARIA  

 

O processo siderúrgico começa nas minerações, onde são extraídas as matérias-primas, tais 

como minério de ferro, minério de calcário, dolomita e carvão mineral. Essas matérias-

primas são transportadas até as usinas, e após o beneficiamento, são levadas aos altos 

fornos, onde, sob ação do calor e oxigênio, o minério de ferro é reduzido. Essa primeira 

redução tem como principal finalidade diminuir o teor de impurezas, ou seja, reduzir as 

quantidades das substâncias como Manganês (Mn), Fósforo (P) e Enxofre (S) existentes 
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nos minérios, os quais são retirados parcialmente com escórias e/ou com os gases 

(PARENTE, et al. 2003), em processos siderúrgicos integrados.  

 

Após a separação do ferro gusa da escória de alto forno, aquele é encaminhado à aciaria, 

instalação destinada a transformá-lo em aço. Nessa segunda transformação, com o objetivo 

de reduzir o teor de carbono do gusa para a obtenção do aço é necessária a adição da cal 

(CaO) (para remoção de C, Si e P), com um consumo de aproximadamente 24 a 32 kg/ton, 

e de dolomito (CaCO3.MgCO3) para a proteção do refratário do forno, sendo, portanto, a 

escória um produto resultante da combinação desses elementos (MACHADO, 2000). Nessa 

transformação tem-se a geração simultânea de aço, cujas porcentagens de carbono são 

inferiores a 2,04%, e escória de aciaria, em quantidade aproximada de 140 kg em peso de 

escória por tonelada de aço (MACHADO, 2000). 

 

Segundo Kudrin (1985) apud Graffitti (2002) as fontes de formação da escória de aciaria no 

forno, tanto LD quanto do FEA, são:  

 

 Produtos de oxidação de impurezas introduzidas dentro do forno junto com o ferro-

gusa e sucata, como SiO2, MnO, P2O5 e Cr2O3; Impurezas trazidas com a carga 

(areia, lama, argila, etc.), com concentrações de SiO2 e Al2O3;  

 

 Materiais de desgaste do refratário do forno. Caso seja a base de magnesita, 

adicionará à escória o MgO; caso seja a base de sílica, adicionará SiO2 na escória; 

Oxidação da sucata, isto é, FeO, Fe2O3 e Fe(OH)2;  

 

 Materiais adicionais e oxidantes (calcário, cal, bauxita, fluorita, minérios de ferro e 

manganês, etc.) que podem conter CaCO3, CaO, Al2O3, CaF2, Fe2O3, Fe3O4, MnO2, 

entre outros. 

 

Segundo Kudrin (1985) apud Graffitti (2002) durante a fusão, o metal fundido está em  



29 
 

 

contínuo contato e interação com a escória. Alguns parâmetros da escória como: 

composição, temperatura, fluidez e outros possuem um efeito decisivo na qualidade do aço. 

A remoção das impurezas deve ser realizada de maneira a não comprometer o aço, a escória 

desempenha papel fundamental na retirada destas impurezas e, também, ajuda no 

impedimento de disponibilizar novamente as impurezas para o aço. A escória, além das 

funções já mencionadas acima, tem também como função o isolamento do banho da 

atmosfera evitando assim reoxidação do mesmo e perda de temperatura. 

 

Existem dois tipos de escórias de refino: a escória oxidante e a escória redutora. Nos 

processos de redução o metal obtido ainda não possui a composição química especificada 

do produto final, tendo o acompanhamento das impurezas. Como exemplo pode ser citado: 

o ferro gusa sai do processo do alto forno com aproximadamente 4,0% de carbono, e outros 

materiais (silício, manganês, fósforo, enxofre, entre outros) em diferentes concentrações. 

Uma das maneiras de garantir a composição desejada do aço é a partir da combinação de 

um refino oxidante e de um refino redutor, também denominado de refino secundário 

(GEYER, 2001).  

 

Segundo Geyer (2001), a utilização da cal na fabricação do aço tem como finalidade 

absorver e neutralizar os óxidos ácidos que poderiam comprometer o revestimento do 

forno.  

 

A escória de aciaria é normalmente vazada em uma panela e/ou descarregada em áreas, nas 

quais pode solidificar em forma cristalina, segundo Diniz (2009), o resfriamento é feito por 

bicos de aspersão de água ou através de jatos de água de mangueiras, e devido ao choque 

térmico, ela é fragmentada. Após o resfriamento, a escória de aciaria é britada. Em seguida 

por meio de correias rolantes, a escória é classificada em diferentes granulometrias. 

Normalmente, a escória de aciaria é processada com foco na recuperação do aço contido no 

material. A fração metálica corresponde a cerca de 30% da geração da escória. A fração 
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não-metálica é reciclada no alto-forno (em menor escala) e na aciaria. A escória separada 

em diversas granulometrias possui aplicações variadas (GEYER, 2001). 

 

O processamento da escória de aciaria é realizado por intermédio das seguintes operações: 

resfriamento controlado, britagem, separação magnética, classificação granulométrica e 

estabilização volumétrica (ABM, 2008). Conforme Figura 2.9, segue um esboço do 

processamento da escória de aciaria, todas as siderúrgicas brasileiras realizam 

processamento da escória de aciaria. 

 

 

Figura 2.9 – Esboço do basculamento, resfriamento e beneficiamento da escória de aciaria, 

a granulometria de saída pode variar em cada unidade siderúrgica (RIZZO, 2006). 

 

Todas as etapas de processamento são importantes para a obtenção de um material de 

construção eficaz, utilizado como alternativa ao agregado natural. O resfriamento acelerado 
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é necessário para redução do tamanho inicial dos blocos de agregados formados e também 

para facilitar a etapa de separação magnética (ABM, 2008). 

 

A escória é um material que apresenta funções fundamentais no processo de fabricação do 

aço, a fim de garantir boa qualidade ao produto final. Até recentemente, era considerado um 

resíduo de pouco ou nenhum valor, onde apenas o aço era visto como único produto com 

valor agregado para as siderúrgicas. Hoje em dia, esta visão está se modificando e a escória 

já é considerada, em muitos países, um subproduto capaz de conferir valor agregado aos 

materiais nos quais é aplicada (GRAFFITTI, 2002). Esta abordagem tem se difundido cada 

vez ao redor do mundo. 

 

O desenvolvimento e continuidade da aplicação das escórias de aciaria passam pelas:  

 

 Restrições de ordem econômica: vinculadas ao baixo valor unitário deste coproduto, 

quando comparado com seu principal concorrente, o agregado natural (alta 

abundância no Brasil), o que é uma vantagem competitiva. Dessa forma fica 

limitado o alcance economicamente viável para sua comercialização a partir da 

fonte de geração. Estudos de mercado indicam que o raio máximo de alcance do 

agregado siderúrgico, a partir de sua fonte de geração, é, em geral, de cerca de 100 

km, podendo aumentar caso não existam jazidas de agregados naturais na região. 

Isto, posto que no Brasil a principal aplicação da escória de aciaria é como base ou 

sub-base de rodovias (ABM, 2008), ou seja, apesar do baixo custo do agregado 

proveniente do tratamento e processamento da escória de aciaria, tem-se a distância 

média de transporte como uma limitação para aplicação; 

 

 Restrições ambientais: derivadas da classificação da escória como resíduo sólido, o 

que, em alguns casos, exige a comprovação de que seu uso não apresenta riscos 

potenciais ao meio ambiente ou à saúde pública (ABM, 2008). Conforme Diniz 

(2009), A escória de aciaria é classificada segundo a norma ABNT NBR 
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10.004/2004 Resíduos sólidos: Classificação, como um resíduo da classe II - não 

inerte. Existem iniciativas no setor siderúrgico para avaliar essa questão, nas quais 

têm sido colocada como premissa o início do envio do material a partir da 

aprovação e autorização dos responsáveis, tanto da empresa quanto do órgão 

ambiental. Outra iniciativa das indústrias produtoras de aço é que essas vêem 

trabalhando em parcerias com Instituto de Pesquisas Rodoviárias e Instituições de 

Ensino e Pesquisas (Universidades) para que as aplicações em pavimentação sejam 

certificadas técnica e ambientalmente. Conforme Silveira et al. (2004), a utilização 

do agregado siderúrgico proporciona dois importantes ganhos ambientais, sendo o 

primeiro a redução de exploração de agregados naturais e, o segundo ponto, a 

garantia de uma aplicação técnica e ambiental correta na pavimentação viária das 

escórias de aciaria desde que acompanhados os parâmetros de qualidade e expansão.  

 

A CESTEB (2009) entende que o processamento da escória passa pelas seguintes etapas: 

coleta na aciaria e transporte; resfriamento controlado; alimentação à planta de 

processamento; britagem e peneiramento; separação magnética; classificação 

granulométrica; estocagem, cura e controle de qualidade. 

 

2.5 – CARACTERÍSTICAS DAS ESCÓRIAS DE ACIARIA 

 

A escória apresenta em sua composição diversos óxidos de Ca, Mg, Si, Fe e Mn, cujas 

quantidades e concentrações são decorrentes da constituição química da matéria-prima 

(minério de ferro, sucata, carvão, calcário ou cal) utilizada no processo de fabricação do 

aço, além do tipo de refratário usado na parede do forno (PRADO et al., 2001).  

 

A produção e a composição da escória dependem de alguns fatores, dentre eles: o processo 

ou tipo de forno utilizado no beneficiamento do aço, o tipo de matéria-prima utilizada, a 

especificação do aço produzido, o resfriamento do rejeito, etc. Este material sai do forno 

com uma temperatura, aproximada, de 1500ºC (CASTELO BRANCO, 2004).  
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A possibilidade de ocorrência de expansão volumétrica quando na presença de umidade, 

limita a utilização da escória de aciaria, visto que, esta ―instabilidade‖ volumétrica é 

característica indesejável. Tal, expansão ocorre, entre outros processos, devido à hidratação 

da cal, que participa do processo de produção do aço e pode permanecer na escória como 

matéria-prima não reagida ou surgir durante a estocagem, formando compostos expansivos 

(ROHDE, 2002).  

 

O teor de Si total das escórias no Brasil varia conforme o tipo, sendo que a escória 

proveniente de aciaria apresenta entre 12 a 22 dag.kg
-1

 (PIAU, 1995). 

 

Nas Tabelas 2.1 e 2.2 pode-se verificar a composição típica das escórias de aciaria. 

 

Tabela 2.1 – Composições químicas típicas de escórias de aciaria FEA (PEREIRA, 1994). 

País 
Geração 

(kg/t) 

Parâmetros 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

FeO 

(%) 

MnO 

(%) 

P2O5 

(%) 

S 

(%) 

Japão 127 40 4 25 5 19 7 - 0,006 

Suécia 100 46 5 11 5 28 4 0,7 - 

EUA 160 14 10 17 8 18 4 0,6 0,2 

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

Brasil 150 33 10 18 6 30 5 - - 

Itália 120 41 8 14 7 20 6 0,9 0,1 

FAIXA 100-160 32-46 4-10 11-25 4-8 18-31 4-7 0,6-1,4 0,1-0,2 
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Tabela 2.2 – Composição mineralógica típica das escórias LD (MACHADO, 2000, LÓPEZ 

et al., 1989; SEKI et al., 1986; MURPHY et al., 1997; BOYNTON, 1966). 

Fase mineral Fórmula Ponto de fusão (ºC) 

Silicato dicálcico – Larnita (-C2S) - 2CaO. SiO2 2130 

Silicato tricálcico (C3S) 3CaO. SiO2 1900 

Silicato de magnésio - 2MgO. SiO2 - 

Ferrita dicálcica 2CaO. Fe2O3 1430 

Mervinita Ca3Mg(SiO4)2 - 

Diopsita CaMg(SiO3)2 - 

Brown milerita 4CaO.Al2O.Fe2O3 1410 

Bredigita  – 2CaO.SiO2 - 

Gelenita CaO.Al2O3.SiO2 - 

Óxidos de alumínio e magnésio MgO.Al2O3 - 

Wüstita (óxido de ferro) FeO - 

Periclásio (óxido de magnésio) MgO 2800 

Óxido de cálcio CaO 2570 

 

Segundo Freitas (2007), na Figura 2.10, são mostradas escórias provenientes do forno EAF 

e do LD. Verifica-se que a escória do primeiro tipo apresenta coloração mais escura e grãos 

―porosos‖ e ―lisos‖, enquanto que a escória LD, além da coloração mais clara, seus grãos 

são todos ―lisos‖. 
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Figura 2.10 – Exemplos de Escória de LD e FEA (FREITAS, 2007). 

 

A Tabela 2.3 apresenta as composições típicas das escórias de refino oxidante (FEA e LD) 

e escórias de refino redutor (Forno Panela, refino secundário do aço) (GEYER, 2001). As 

informações em branco não foram disponibilizadas pelo autor. Na Tabela 2.4, Castelo 

Branco (2004) apresenta algumas outras características físico-químicas das escórias de 

aciaria. 

 

Outras características das escórias de aciaria: composição química e mineralógica varia 

dentro de uma faixa esperada; a cal livre, não reagida em presença de umidade é hidratada, 

causando expansão e desagregação da escória; massa específica da escória de aciaria 

elétrica é tipicamente em torno de 2,4 kg/dm³ (GEYER, 2001). 

 

Segundo Rohde (2002) uma das vantagens das escórias é que estas são 100% trituráveis, ou 

seja, facilita o atingimento da composição granulométrica desejada, e permitem melhor 

trabalhabilidade e compacidade, favorecendo a durabilidade do pavimento. 
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Tabela 2.3 – Composição química típica das escórias de refino oxidante (FEA e LD), 

escórias de refino redutor (FP) (TÓPICOS ESPECIAIS, 1994 apud GEYER 2001). 

Parâmetros FEA (%) FP (%) LD (%)* 

CaO 30-35 45-55 6-45 

SiO2 15-20 20-25 7-16 

MgO 8-12 8-12 1-9 

Al2O3 3-9 3-9 1-4 

FeO 25-35 0,5-3,5 8-30 

MnO 3-6 0,5-3,5 3-7 

CaO livre - - 0-8 

P2O5 - - 1,6 

S - - 0,13 

Cr2O3 - - 0,35 

i=CaO/SiO2 1,75-2,00 2,2-2,25 0,86-2,8 

*(GUMIERE, 2000 apud GEYER, 2001) 

 

Tabela 2.4 – Características das escórias de aciaria (CASTELO BRANCO, 2004). 

Características Valor 

Densidade aparente (Kg/L) 3,2 – 3,6 

Porosidade (%) 3 

Abrasão Los Angeles (%) 20 – 25 

Durabilidade ao Sulfato de Sódio (%) < 12 

Dureza 6 – 7 

ISC (%) > 300 

Polaridade Alcalina (pH 8 – 10) 

 

As escórias de aciaria também apresentam como características a hidraulicidade, que é o 

processo pelo qual o material endurece através da reação com a água. Na prática rodoviária 
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recebe o nome de cimentação ou concrecionamento, Esta propriedade é importantíssima, 

pois além de melhorar as demais características mecânicas da camada compactada, propicia 

um comportamento estrutural semelhante ao das estruturas rígidas ou semi-rígidas 

(ROHDE, 2002). 

 

2.5.1 – A Expansibilidade das Escórias de Aciaria 

 

No Brasil os níveis de utilização e o valor comercial da escória de aciaria ainda são baixos, 

visto que entre 56% a 65% da produção é destinada a depósitos. Em geral para qualquer 

situação de reaproveitamento da escória, é necessário um período de cura variando de um a 

dezoito meses de estocagem (CHESNER et al., 2001), com o objetivo de minimizar o 

potencial de expansão da escória em níveis não prejudiciais à qualidade do agregado.  

 

Este período de cura pode diminuir a competitividade desse material em certas regiões em 

comparação aos materiais tradicionais (ROHDE, 2002). 

 

O potencial expansivo da escória ocasionado pelo processo de hidratação, devido a 

concentração de CaO e MgO, pode chegar a até 10%, o que inviabilizaria o material para o 

uso em questão. Entretanto, este potencial pode ser reduzido a limites aceitáveis através de 

um processo de cura que consiste na hidratação do material, por irrigação, no intervalo de 3 

a 6 meses (PARENTE et al., 2003). 

 

Segundo Gumiere (2002) apud Nascimento (2003), existem os seguintes procedimentos 

abaixo para avaliação da expansibilidade das escórias de aciaria ao redor do mundo em um 

breve resumo: 

 

 Norma japonesa JIS A 5015 – Escória siderúrgica para construção de estradas – 

Método de ensaio de dilatação em água (JAPAN INSTITUTE STANDARD, 1992); 

esta mesma norma fixa cura normal superior a seis meses para escória de aciaria 
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para uso em estradas. A duração da cura pode ser reduzida desde que, no caso de 

escória de forno elétrico, após a cura mínima normal de 3 meses, o índice de 

dilatação em água fique menor que 0,6% e no caso de escória de aciaria com cura 

acelerada a dilatação seja confirmadamente estabilizada; 

 

 Método de ensaio desenvolvido pelo Departamento de Transportes da Pennsylvania 

– PTM-130, e adaptado pelo DER/MG – Avaliação do potencial de expansão do 

agregado siderúrgico de escória de aciaria (DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTES DA PENNSYLVANIA, 1982); 

 

 Método acelerado da norma europeia BS EN 1744-1 descreve o ensaio de 

aceleração da hidratação dos óxidos expansivos por vapor (EUROPEAN 

STANDARD, 1998). 

 

Existem outros métodos utilizados para avaliar a possibilidade de expansibilidade em 

cimentos e agregados que podem ser adotados para as escórias de aciaria: 

 

 Norma americana ASTM D 4792 (1995): avaliação da expansão de agregados;  

 

 Norma americana ASTM C 151 (1993): expansão de cimentos em autoclave; 

 

 Norma brasileira NBR 11582 (1991) - expansibilidade ―Le Chatelier‖ trata à 

expansibilidade do cimento; 

 

 Método acelerado NBR (Sul-Africano) e normatizado como ASTM C 1260 (1994) 

que avalia a reação álcalis-agregados. 

 

Além destes métodos, a literatura cita os seguintes métodos de ensaios empregados para 

avaliar a expansão das escórias de aciaria: 
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 Método belga, semelhante ao método PTM-130, porém conduzido à temperatura de 

80°C; 

 

 Método de avaliação da desagregação de barras de argamassas por ciclagem 

(molhagem e secagem); 

 

 Método JEGEL (John Emery Geotechnical Engineering Limited) – análise 

petrográfica de agregados de escória após ensaiadas em autoclave; 

 

 Métodos de blocos Marshall – avalia a expansão de blocos de mistura asfáltica 

confeccionados com escórias. 

 

Segundo Fernandes (2010), diversos estudos para determinação do potencial de expansão 

das escórias de aciaria produzidas no Brasil têm sido realizados. Tais estudos visam ainda à 

identificação dos mecanismos de expansão predominantes e ao estabelecimento de métodos 

de estabilização, a fim de se obter um agregado com expansibilidade controlada, 

fundamental para a utilização eficaz da escória de aciaria nos seus principais campos de 

aplicação, como agregado siderúrgico. 

 

RUBIO e CARRETERO (1991) apud GEYER (2001) comentam que a instabilidade das 

escórias de aciaria é um fenômeno de hidratação da cal livre presente principalmente nas 

escórias novas. A quantidade de cal livre pode variar de 1 a 15% para diferentes escórias. A 

expansibilidade é maior em escórias com maior conteúdo de cal e aumenta com o aumento 

da temperatura. Alguns países consideram seguro o uso de escórias com proporções de cal 

livre entre 4 e 7%, quando utilizadas em revestimentos granulares. Para aplicações em 

revestimentos betuminosos onde as partículas são envolvidas por uma camada de betume, 

alguns países permitem o emprego da escória seja qual for o seu conteúdo de cal. O 

procedimento mais utilizado para reduzir ao mínimo o fenômeno é o de envelhecer a 
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escória no pátio, regando-a com água natural ou água quente para conseguir hidratar os 

elementos instáveis. Já se comprovou que o armazenamento ao ar sem regar com água não 

oferece garantias e que as pilhas de escória devem ter uma altura máxima de 1,5 a 2 metros. 

 

O tempo de estocagem depende do conteúdo de cal livre e pode oscilar entre 3 meses e um 

ano, ainda que alguns países, para algumas aplicações, utilizem escória fresca. Mediante 

alguns ensaios físicos e de expansão tem-se estudado a relação entre a desintegração e a 

expansão com o conteúdo de cal livre da escória. A conclusão que se chegou, em todos os 

casos, de que existe um conteúdo crítico em torno de 4 a 5% onde a deterioração dos 

materiais secos (agregados) se acelera. Por outro lado, os limites impostos aos estragos 

oscilam entre 2 e 3% tanto em desintegrações como em expansões (se o ensaio se realiza 

em misturas o limite deve reduzir-se a 1%) (GEYER, 2001). 

 

Conforme GEYER (2001), o óxido de cálcio hidrata-se rapidamente com uma grande 

expansão volumétrica, sendo responsável pela maior parte da expansão que ocorre em curto 

prazo. A taxa de hidratação é acelerada pela moagem da escória. Por outro lado, o óxido de 

magnésio hidrata-se lentamente, expandindo por um longo período de tempo, podendo 

ocorrer por muitos anos.  

 

Podem ser observados na Figura 2.11, os efeitos da expansibilidade nos pavimentos. Outros 

elementos também participam efetivamente da expansão, sendo os óxidos de Ferro e o 

Ferro Metálico contribuintes da expansibilidade do material. Desse fato vem a importância 

de plantas de beneficiamento de escória de aciaria com qualidade. 

 

No processo de cura convencional, a escória de aciaria é solidificada por resfriamento, 

britada, empilhada e exposta ao ar livre, permanecendo nessa condição até a sua 

estabilização. Para esse tipo de processo o tempo de cura é de pelo menos um ano e 

necessita de um pátio muito grande. Já a cura acelerada, após a solidificação, resfriamento e 

britagem, a escória de aciaria é submetida ao spray de água quente, à injeção de vapor ou 
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passagem através de zona de vapor. Dessa forma é possível acelerar a estabilização da 

escória, diminuindo o tempo de cura (GEYER, 2001). 

 

 

Figura 2.11 – Erupções e rachaduras na pista com a utilização de escória não curada 

(SILVA, 2002 apud CASTELO BRANCO, 2004). 

 

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (BRASIL, 1988) determina que o 

tempo de exposição ao ar livre desses resíduos deve ser de no mínimo de seis meses. Após 

este período, os lotes devem ser amostrados e as escórias devem ser analisadas com relação 

às características expansivas, levando-se em consideração os respectivos campos de 

aplicação destes materiais. Se algum lote não satisfizer o critério de expansibilidade para a 

aplicação prevista, este não deverá ser reamostrado e reensaiado até que tenha decorrido um 

período adicional de 2 meses. 

 

De acordo com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, esses lotes de 

estocagem devem ter uma forma tronco-cônica, com a menor altura e a maior área 
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possíveis, visando a melhor condição para a hidratação e menor segregação do material 

(BRASIL, 1988 apud GEYER, 2001). 

 

Conforme Machado (2000), outras espécies químicas presentes na constituição da escória 

também quando hidratadas podem sofrer uma grande expansão volumétrica. Na Tabela 2.5, 

apresenta de maneira sucinta a variação de volume dos compostos após a hidratação. 

 

Tabela 2.5 – Características das espécies químicas isoladas antes a após hidratação 

(WEAST, 1971) 

Fórmula Nome 
Densidade 

(g/cm
3
) 

M.mol 

(g/mol) 

Vol. Molar 

(cm
3
/mol) 

Variação de 

volume (%) 

MgO Periclásio 3,58 40,31 11,26 
Em relação 

ao MgO 

Mg(OH)2 Brucita 2,36 58,33 24,72 119,5 

CaO Cal 3,38 56,08 16,59 
Em relação 

ao CaO 

Ca(OH)2 Portlandita 2,24 74,09 33,08 99,4 

CaCO3 Calcita 2,93 100,09 34,16 105,9 

CaCO3 Aragonita 2,71 100,09 36,93 122,6 

CaCO3.MgCO3 Dolomita 2,87 184,41 64,25 287,3 

Fe
0
 

Ferro 

(metálico) 
7,86 55,85 7,11 

Em relação 

ao Fe
0
 

FeO Wüstita 5,70 71,85 12,61 77,4 

Fe2O3 Hematita 5,24 159,69 30,48 328,7 

Fe(OH)2 Hidróxido 3,40 89,86 26,43 271,7 

FeO(OH) Goetita 4,28 88,85 20,76 192,0 

 

A estabilização da escória de aciaria está diretamente associada à formação de elementos 

estáveis, seja por hidratação do CaO e MgO ou carbonatação dos produtos hidratados 
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gerados por estes óxidos. Segundo Machado (2000), o tempo de estocagem da escória em 

pilhas, ou tempo de envelhecimento da escória em ambiente com umidade, é o principal 

fator que influencia na estabilização dos óxidos reativos (CaO e MgO). O tempo necessário 

para a estabilização depende fundamentalmente da composição química e granulométrica 

da escória, temperatura e umidade do ambiente, tamanho e aeração das pilhas (DINIZ, 

2009). 

 

Segundo Gumiere (2002), o silicato dicálcico ou ortosilicato de cálcio (2CaO.SiO2, 

abreviadamente, C2S) está presente em cimentos e escórias. O C2S existe sob quatro fases 

polimorfas. Há também a necessidade de se garantir a estabilidade do C2S que é afetada 

pela taxa de resfriamento e pela presença de outras substâncias em estado de soluções 

sólidas. Se resfriado rapidamente pode tornar-se estável indefinidamente sem sofrer 

desintegração e possuir propriedades hidráulicas. 

 

2.5.2 – Métodos para Controle da Expansibilidade das Escórias 

 

Segundo Machado (2000), os fatores que controlam a expansibilidade da escória de aciaria 

estão contemplados na Tabela 2.6. 

 

Para que o fenômeno indesejável de expansão das escórias não ocorra, faz-se uma pré-

hidratação do material denominada cura, que pode ser realizada a céu aberto submetendo-se 

o material ao contato com a água. Este processo tem duração média de três meses a um ano, 

a depender da composição química da escória (MACHADO, 2000). 

 

Uma forma de diminuir a expansão da escória de aciaria é armazená-la em pequenas pilhas 

e com altura reduzida (de 1,5 a 2,0 metros). Lima et al. (2000) apud Geyer (2001) sugerem 

no máximo 10.000 toneladas de material por pilha e que as mesmas não sejam muito altas 

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. 
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Tabela 2.6 – Parâmetros que influenciam na expansão das escórias de aciaria (MACHADO, 

2000). 

Espécies químicas Parâmetros que influenciam na expansão Mecanismo 

CaO e MgO 

 Teor da espécie no estado livre 

 Umidade 

 Temperatura 

 Teor de CO2 

 Tamanho dos grãos de escória 

Hidratação 

Fe
0
 

 Teor de Fe
0
 

 Umidade 

 Tempo de exposição ao ar 

 Teor de oxigênio no resfriamento 

 Tamanho dos grãos de escória 

Oxidação 

C2S 

 Velocidade de resfriamento 

 Impurezas iônicas 

 Temperatura de resfriamento 

 Basicidade das escórias 

Transformação 

alotrópica 
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Outra forma de minimizar os prejuízos causados pela expansão deste material, para o uso 

em camadas de reforço do subleito, base e sub-base, é misturá-lo com outro material capaz 

de absorver esta expansão, como argila, de preferência laterítica sem caráter expansivo 

(SILVA, 1991 apud FERNANDES, 2010). 

 

Geyer (2001) cita que é possível obter-se uma cura acelerada da escória de aciaria. Caso 

sejam submetidas a um spray de água quente e em seguida à injeção de vapor ou passagem 

através de zona de vapor. Com a utilização destas técnicas o tempo de cura das escórias 

pode ser reduzido para vinte dias.  

 

Existe ainda o resfriamento brusco onde a mesma é fragmentada por um jato d‘água e 

resfriada em um tanque com água. Deve-se atentar, porém para a presença de MgO que 

possui um alto potencial expansivo e neutraliza somente a longo prazo (GEYER, 2001).  

 

As escórias de aciaria devem receber um tipo de tratamento que proporcione a estabilização 

dos óxidos expansivos por meio de um período de estabilização química ou cura, nestas 

escórias na forma sólida, ou também por meio de tratamento de escórias líquidas, 

modificando-se o processo de resfriamento aplicado nas escórias ou ainda adicionando-se 

agentes redutores e estabilizantes, visando à estabilização e a melhoria das propriedades das 

escórias estudadas (FERNANDES, 2005).  

 

Na Tabela 2.7, foram levantadas algumas maneiras de tratar a expansibilidade das escórias 

de aciaria de maneira simplificada, no quadro é demonstrado os diversos tipos de 

tratamento, uma breve descrição do processo, qual é o momento de atuação do tratamento e 

vantagens e desvantagens de cada processo adotado (SILVA, 2001 apud FERNANDES, 

2010). A eficiência relativa é apontada na tabela, porém existem alguns tratamentos que 

não têm publicado a eficiência do processo, apenas se discute a existência desse tratamento, 

sendo necessária a confirmação da efetividade dos tratamentos sugeridos. 
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Tabela 2.7 – Metodologias conhecidas para o tratamento da escória de aciaria, segundo 

Silva (2001) apud Fernandes (2010) 

Tratamento Descrição 
Momento de 

Atuação 
Vantagens Desvantagens ER 

Aumento da 

dissolução dos 

fundentes 

Redução da 

granulometria da 

cal/dolomita 

Antes da 

geração 
Baixo custo NP NP 

Alteração do 

agente 

escorificante 

Utilização de um 

material sintético 

como fundente 

Antes da 

geração 

Aumenta a atividade 

hidraúlica da escória 

Não altera o teor de 

MgO Livre 
Baixa 

Adição de sílica e 

oxigênio 

Adição de sílica e 

oxigênio à escória 

líquida com uma 

fonte de calor 

Após a geração 

com a escória 

no estado 

líquido 

Redução dos teores de 

CaO e MgO livre para 

abaixo de 1% 

Alto custo Média 

Granulação com 

água 

Resfriamento 

brusco com água 

Após a geração 

com a escória 

no estado 

líquido 

Aumenta a atividade 

hidraúlica da escória 

Alteração da 

granulometria; 

necessário secagem; 

problemas 

ambientais; 

friabilidade 

Alta 

Granulação a seco 
Resfriamento 

brusco a seco 

Após a geração 

com a escória 

no estado 

líquido 

Aumenta a atividade 

hidraúlica da escória; 

Mais simples que a 

granulação com água 

Alteração da 

granulometria; 

friabilidade 

Alta 

Cura ao tempo 

Exposição ao tempo 

- ocasionalmente 

com molhagem 

Após a geração 

com a escória 

no estado sólido 

Baixo custo e 

simplicidade 

Demorado, falta de 

definição 

metodológica; 

heterogeneidade 

Variável 

Cura a vapor sob 

pressão 

atmosférica 

Injeção de vapor à 

escória sem pressão 

Após a geração 

com a escória 

no estado sólido 

Redução considerável 

dos teores de CaO e 

MgO livres  

Alto custo, 

principalmente se não 

há rede de vapor 

disponível 

Alta 

Cura a vapor sob 

pressão 

atmosférica 

Injeção de vapor à 

escória em 

autoclave 

Após a geração 

com a escória 

no estado sólido 

Redução considerável 

dos teores de CaO e 

MgO livres  

Alto custo 
Muito 

Alta 

NP: Não Publicado 

ER: Eficiência Relativa 
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2.6 – PAVIMENTAÇÃO 

 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2010) 79,9% 

(1.368.184 km) da malha rodoviária nacional é não pavimentada ou planejada, sendo 90,3% 

(1.234.918 km) desta de jurisdição municipal. Grande parte da malha não pavimentada 

corresponde a rodovias de Baixo Volume de Tráfego (RBVT), normalmente situadas em 

acessos a localidades ou regiões não integradas ao processo de desenvolvimento econômico 

e com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

 

Um problema crítico para o engenheiro rodoviário é estimar, de forma satisfatória, a vida 

útil de um pavimento novo ou do reforço de um pavimento antigo. Este problema ocorre 

devido à complexidade que envolve um pavimento, exemplificado por fatores tais como: 

estudo de tráfego inadequado, utilização de materiais alternativos na estrutura do 

pavimento, mudança do tipo de carregamento (modernização dos veículos) durante a vida 

estimada de projeto, geralmente de 10 a 30 anos (SILVA, 2001).  

 

O estado da superfície ou o leito carroçável de qualquer estrada depende do material, das 

intempéries, do tráfego e da manutenção. Uma boa rodovia deve ter largura da faixa de 

rolamento suficiente para acomodar o tráfego da região e resistência suficiente para 

suportar as cargas das rodas sem que ocorram deformações excessivas. Deve, além disso, 

conjugar, harmonicamente, o sistema de drenagem à durabilidade da via e a conservação 

ambiental ao entorno de sua faixa de domínio, englobando medidas satisfatórias de 

recuperação dos impactos nessa área (FERREIRA, 2007).  

 

Alguns aspectos encontram-se atrelados a essas diretrizes e constituem base sólida para o 

manejo e um estudo criterioso que vise reduzir as intervenções no pavimento. Desta forma, 

os serviços rotineiros de manutenção, aspectos socioeconômicos e técnicos, além dos 

efeitos diversos oriundos da ação de agentes físicos naturais, são fatores que detém ligação 

direta com a qualidade e administração da vida útil da via (FERREIRA, 2007). 
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As estruturas de pavimento são projetadas para resistirem a numerosas solicitações de 

carga, dentro do período de projeto, sem que ocorram danos estruturais fora do aceitável e 

previsto. Os principais danos considerados são a deformação permanente e a fadiga. Para se 

dimensionar adequadamente uma estrutura de pavimento, deve-se conhecer bem as 

propriedades dos materiais que a compõem, sua resistência à ruptura, permeabilidade e 

deformabilidade, frente à repetição de carga e ao efeito do clima (BERNUCCI et al., 2006). 

 

2.6.1 – Base e Sub-base 

 

Os pavimentos rígidos, em geral associados aos de concreto de cimento Portland, são 

compostos por uma camada superficial de concreto de cimento Portland (em geral placas, 

armadas ou não), apoiada geralmente sobre uma camada de material granular ou de 

material estabilizado com cimento (chamada sub-base), assentada sobre o subleito ou sobre 

um reforço do subleito quando necessário (BERNUCCI et al., 2006). 

 

Segundo Bernucci et al.(2006), os pavimentos flexíveis, em geral associados aos 

pavimentos asfálticos, são compostos por camada superficial asfáltica (revestimento), 

apoiada sobre camadas de base, de sub-base e de reforço do subleito, constituídas por 

materiais granulares, solos ou misturas de solos, sem adição de agentes cimentantes. 

Dependendo do volume de tráfego, da capacidade de suporte do subleito, da rigidez e 

espessura das camadas, e condições ambientais, uma ou mais camadas podem ser 

suprimidas. 

 

A seleção é uma etapa preliminar que consiste em averiguar os materiais disponíveis 

quanto às características de natureza para serem empregados na estrutura dos pavimentos. 

As características de natureza interferem nas propriedades geotécnicas no estado 

compactado. De maneira geral, os materiais de pavimentação compactados devem 

apresentar-se resistentes, pouco deformáveis e com permeabilidade compatível com sua 

função na estrutura. Os materiais são basicamente constituídos por agregados, solos e, 
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eventualmente, aditivos como cimento, cal, emulsão asfáltica, entre outros (BERNUCCI et 

al, 2006). Ainda segundo Bernucci et al.(2006), para a seleção e a caracterização dos 

agregados, emprega-se tecnologia tradicional, pautada principalmente na distribuição 

granulométrica e na resistência, forma e durabilidade dos grãos. Para os materiais 

constituídos essencialmente de agregados graúdos e de agregados miúdos, prevalecem as 

propriedades dessas frações granulares. Para o dimensionamento de estruturas de 

pavimentos, utilizam-se no país principalmente dois parâmetros de caracterização 

mecânica, quais sejam, Índice de Suporte Califórnia (ISC), usado no dimensionamento 

convencional do DNIT e Módulo de Resiliência (MR) usado na Mecânica dos Pavimentos. 

Realizam-se também ensaios de resistência à tração por compressão diametral em corpos-

de-prova cilíndricos regulares, com diferentes tempos de cura e diferentes teores de cimento 

ou cal, ou ainda de outros estabilizantes e resistência à compressão simples. 

 

Os objetivos primordiais das técnicas de tratamento de solos, enquanto materiais de 

construção e de fundação, podem ser descritos da seguinte forma: aumento de resistência e 

capacidade de carga; redução da compressibilidade e/ou aceleração desejada de recalques; 

redução da permeabilidade e controle das condições de drenagem; redistribuição de tensões 

e deformações; minimização de impactos ambientais; redução de comportamento 

geotécnicos desfavoráveis; regularização de solos muito heterogêneos e/ou anisotrópicos 

(FERREIRA, 2007). 

 

Ainda segundo Ferreira (2007), é importante salientar que um tratamento de solo se faz 

mediante reforço e/ou estabilização. O primeiro caso se aplica quando a melhoria 

geotécnica é obtida através da inclusão de reforços na massa do solo (geossintéticos, 

lâminas, barras, fibras, etc). O segundo caso visa alterar as propriedades do solo ou remover 

parte dele, substituindo-o por materiais mais nobres. As formas de estabilização podem ser 

classificadas em quatro categorias: estabilização mecânica, associada a processos de 

compactação, vibração ou impacto de alguma energia externa; estabilização hidráulica, 

consta da remoção da água intersticial (adensamento, etc); estabilização física ou química, 
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aplicação de processos físicos ou aditivos químicos ao solo original; estabilização 

biológica, emprego da biotecnologia na modificação das propriedades do solo. 

 

Em obras rodoviárias, os processos de estabilização física se fazem mais difundidos, 

mediante a aplicação de técnicas de estabilização granulométrica e de compactação. 

 

Segundo Senço (2001) apud Ferreira (2007), as técnicas de estabilização de pavimentos são 

mais comumente aplicadas às camadas de base e sub-base, podem desempenhar boa 

resistência ao cisalhamento e à deformação. Solos estabilizados granulometricamente 

(adequada distribuição das diversas porções dos diâmetros dos grãos) ou com melhoria de 

suas propriedades via adição e/ou mistura de agentes químicos, são favoráveis a 

apresentarem melhor desempenho e durabilidade.  

 

2.6.2 – Revestimento Primário 

 

As características técnicas essenciais de uma estrada não pavimentada se resumem à 

capacidade de suporte e às condições de rolamento e aderência (SANTOS, 2004). A 

capacidade de suporte traz que as propriedade dos materiais constituintes da superfície de 

rolamento devem se manter coesos frente às solicitações repetitivas advindas do tráfego. 

Outros fatores que contribuem para a qualidade do revestimento são: resistência do solo 

dependente do teor de umidade (FERREIRA apud ODA, 2007). 

 

Segundo Ferreira (2007), um dos pontos de atenção durante a construção do revestimento 

primário é o uso de materiais granulares que não estando bem compactado podem ficar 

soltos, outra questão é que não se recomenda o uso de materiais muito finos na camada de 

revestimento, esses dois elementos podem gerar deformações no pavimento. O 

revestimento primário constitui-se de uma camada colocada sobre o reforço do subleito ou 

diretamente sobre o subleito, na ausência das camadas de base e sub-base. Esta camada é 

obtida via compactação de uma mistura (natural ou preparada) de material argiloso com 
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material essencialmente granular. A espessura desta camada deve levar em conta as 

características do tráfego local e as condições de suporte do subleito, variando geralmente 

entre 10 a 20 cm (SANTOS et al.,1998 apud FERREIRA, 2007). 

 

Os materiais destinados ao revestimento primário das estradas não pavimentadas provêm de 

várias fontes, sendo a principal as jazidas, cuja utilização prioriza aquelas situadas em 

distâncias compatíveis ao seu uso (FERREIRA, 2007). Segundo Baesso e Gonçalves 

(2003), quando não houver jazidas próximas ao local de aplicação, pode-se recorrer às 

misturas que agreguem materiais naturais e/ou artificialmente produzidos, de maneira que 

quando aplicados atendam as demandas do tráfego.  

 

Segundo Ferreira (2007), a estabilização granulométrica torna-se uma prática comum 

quando a intenção é melhorar a composição da mistura. A adição de finos permite o 

preenchimento de vazios entre as partículas de maior graduação. A presença de agregados 

graúdos é essencial para prover a necessária capacidade de suporte das estradas, devendo 

estar presentes na camada de base e sub-base. Por outro lado, a presença de materiais 

aglutinantes (exemplo: argila) promove uma superfície compacta, cimentando as frações de 

agregado no seu todo. De acordo com o Departamento de Estradas do Estado de Dakota do 

Sul, nos Estados Unidos, para que a camada de revestimento primário seja composta por 

materiais bem graduados, deve apresentar a composição granulométrica mostrada na Tabela 

2.8.  

 

Tabela 2.8– Faixas granulométricas de materiais para revestimento primário (BAESSO e 

GONÇALVES, 2003) 

Peneiras % Passando Índice de Plasticidade (%) 

¾‖ 100 

4 - 12 

Nº 4 50 – 78 

Nº 8 37 – 67 

Nº 40 13 – 35 

Nº 200 4 - 15  
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Os materiais típicos de jazidas que atendem a essa especificação são: (i) seixos rolados; (ii) 

cascalhos provenientes de rochas intensamente fraturadas e (iii) pedregulhos (FERREIRA, 

2007) 

 

2.7 – APLICAÇÃO DAS ESCÓRIAS DE ACIARIA 

 

A escória de aciaria era considerada um resíduo de pouco ou nenhum valor, até pouco 

tempo atrás, onde apenas o aço era visto como único produto com valor agregado para as 

siderúrgicas. Nos dias atuais, esta visão está se modificando e a escória já é considerada, 

em muitos países, um subproduto capaz de conferir valor agregado aos materiais nos quais 

é aplicada (GRAFFITTI, 2002). 

 

O uso da escória tem contribuído para a preservação dos recursos minerais não renováveis, 

visto que é um produto que substitui os agregados naturais provenientes da mineração de 

britas de granito, gnaisses, basaltos, calcários e outros materiais não metálicos extraídos da 

natureza (ABM, 2008). 

 

É fato que as escórias geradas pela indústria siderúrgica mundial têm sido largamente 

utilizadas desde o início do século XX, gerando receitas e desempenhando importante papel 

como matéria-prima para as mais diversas aplicações tais como fabricação de cimento, 

lastro ferroviário, base e sub-base rodoviária, fertilizantes e corretivos de solo (ABM, 

2008).  

 

Na União Européia, existem discussões para reconhecer a classificação das escórias como 

coprodutos. A maioria dos especialistas acredita que um mesmo material pode ser descrito 

ora como resíduo ora como coproduto. Depende não apenas da natureza dos seus principais 

constituintes, mas principalmente da intenção do produtor, antes mesmo da geração e do 

processamento, de descartar ou utilizar o material. A Agência Européia para o Controle e 
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Prevenção da Poluição (EIPPCB) já reconhece o reaproveitamento das escórias de aciaria 

como a melhor solução técnica disponível na atualidade (ABM, 2008). 

 

O material em estudo é classificado, de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT, 2004), como classe IIA, ou seja, resíduo não perigoso e não inerte 

(SILVA, 2010), fato que acarreta menor impacto ambiental no ambiente. O aproveitamento 

da escória é vantajoso para a indústria siderúrgica que gera este resíduo, e também para 

indústria de construção civil como alternativa do uso de pedra britada, pois na perspectiva 

econômica pode gerar uma redução nos gastos significativa (CASTELO BRANCO, 2004).  

 

Segundo Geyer (2000), Nascimento (2003), Fernandes (2005), Gumiere (2002) e Fernandes 

(2010), as escórias de aciaria podem ser utilizadas para lastro/sub-lastro ferroviário, 

base/sub-base para rodovias e aeroportos, agregado para massa asfáltica a quente e a frio, 

dreno/canaleta, proteção de talude e encostas (rip rap e gabiões), recuperação paisagística, 

pátio industrial, estacionamentos, meio-fio, piso de concreto, pré-moldados, 

manilhas/tubos, corretivo e fertilizante agrícola, construção de aterros, tratamento de águas 

ácidas, tratamento de esgoto, jateamento de estruturas, criação de recifes artificiais, 

revestimento primário para rodovias e pátios, podem ser utilizadas como fundentes e nas 

plantas de cimento: como substituto calcário e minério de ferro. 

 

As principais aplicações da escória de aciaria no Brasil, após processamento, são a 

pavimentação rodoviária, lastro ferroviário e material para enchimento. Na União Européia, 

as aplicações são a pavimentação rodoviária, reciclagem interna (pátios internos, aterros, 

pavimentação interna, entre outros), fabricação de cimento, fertilizantes e como material 

construtivo para barragens (engenharia hidráulica). Na Europa as escórias são amplamente 

utilizadas na composição da camada asfáltica, no Brasil são geralmente utilizadas como 

base ou sub-base rodoviária. Entretanto, nos países desenvolvidos, a disposição de escórias 

em aterros controlados, além de ser onerosa, em certos casos não é permitida, uma vez que 

tem potencial de utilização. Para evitar o descarte das escórias e adicionalmente agregar 
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valor ao subproduto, diversas aplicações têm sido desenvolvidas nestes países, onde 

destacamos: agregado para CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente); corretivos de 

solo e fertilizantes para a agricultura; agregado para fabricação de cimento; leito de 

filtragem para remoção de metais pesados e fósforo em águas contaminadas; reciclagem 

interna. (ABM, 2008).  

 

Com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) há uma tendência em 

convergir para a amplificação e diversificação das aplicações da escória no Brasil.  

 

A utilização da escória de aciaria pode trazer benefícios (CASTELO BRANCO, 2004): 

 

 Ambientais: redução da disposição da escória de aciaria em aterros e também 

diminui a degradação ambiental provocada pela extração de agregados pétreos. 

Estudos realizados nos Estados Unidos verificaram que não há escoamento de 

nenhum metal pesado; 

 

 Técnicos: apresenta várias possibilidades de uso e vantagens em relação aos 

materiais que pode substituir. Os grãos da escória, devido a sua forma e textura, 

apresentam maior resistência à derrapagem e ao desgaste superficial. Além de serem 

100,00% trituráveis, apresentam melhor trabalhabilidade e compacidade se 

comparados com grãos de outros agregados, possui alto Índice de Suporte 

Califórnia (ISC), baixa abrasão Los Angeles, alto poder hidráulico por possuir 

estrutura vesicular, comportamento tensão-deformação pouco dependente da 

umidade e da energia de compactação entre outras. 

 

 Econômicos: a escória possui custo bem inferior aos materiais sucedâneos, como a 

brita, por exemplo, considerando uma distância média de transportes, ideal para 

utilização em zonas urbanas. Alvarenga (2001) apud Castelo Branco (2004) 

mostrou que para a região de Volta Redonda, em um raio de 120 km a escória é 
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mais competitiva que a brita. Já Lima et al. (2000) apud Castelo Branco (2004) 

colocam que a escória de aciaria possui viabilidade para distâncias de até 80 km 

para transporte rodoviário e até 150 km para utilização do transporte intermodal 

(ferroviário e rodoviário). Galdeano et al. (1994) apud Geyer (2001) comenta que o 

custo do transporte e da preparação da área para descarte deste rejeito é em torno de 

25 dólares por tonelada deste material. 

 

2.7.1 – Utilização em Pavimentos 

 

Segundo Bernucci et al. (2008), alguns materiais de uso corrente no país que podem 

constituir as camadas de base, sub-base e reforço do subleito para comporem as estruturas 

de pavimentos com revestimentos asfálticos. As especificidades de cada um deles e os 

métodos construtivos devem ser pesquisados nas normas rodoviárias brasileiras ou na 

ABNT. Esses materiais de base, sub-base e reforço do subleito são ainda classificados 

segundo seu comportamento frente aos esforços em: materiais granulares e solos, materiais 

estabilizados quimicamente ou cimentados, e materiais asfálticos. Os materiais mais 

empregados em pavimentação da classe dos granulares e solos são: brita graduada simples 

(BGS) e bica ou brita corrida; macadame hidráulico; macadame a seco; misturas 

estabilizadas granulometricamente (estabilizadas por combinação de materiais para atender 

certos requisitos ou mecanicamente); solo-agregado; solo natural; solo melhorado com 

cimento ou cal. Deve ser ressaltada ainda, a existência de outros materiais de uso crescente 

em pavimentação, decorrentes de reutilização e reciclagem: escória de alto-forno; agregado 

reciclado de resíduo sólido de construção civil e demolições; rejeitos de extração de rochas 

ornamentais; mistura asfáltica fresada, escórias de aciaria, etc. 

 

As escórias de refino como agregado podem ser empregadas em pavimentação (CASTELO 

BRANCO, 2004). Cerca de 70% de toda a quantidade gerada das escórias de aciaria no 

Brasil são destinadas as obras de pavimentação (IABR, 2012). Segundo o DNER (1994) na 

Especificação de Material 262/94, a escória para uso em pavimentação deve obedecer aos 
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seguintes limites: máximo de 3,0% de expansão, segundo Método PTM 130 (Pensylvania 

Testing Material, 1982); devem estar isentas de impurezas orgânicas, contaminação com 

escórias de alto forno, solos e outros materiais; composição granulométrica: 40% na faixa 

de até 1,27 cm (1/2‖) e 60% na faixa de 1,27cm a 5,08 cm (2‖) de abertura nominal e 

atender a granulometria de projeto; absorção de água: 1,0% a 2,0% em peso; massa 

específica: 3,0 a 3,5 g/cm3; massa unitária: 1,5 a 1,7 kg/dm3; desgaste por abrasão Los 

Angeles: no máximo igual a 25,0% para sub-base, base e revestimento; durabilidade ao 

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

 

Segundo Parente et al., (2003), o agregado siderúrgico (escória de aciaria) pode ser 

adicionado ao solo para utilização na construção de bases e sub-bases estabilizadas 

granulometricamente.  

 

De acordo com Rohde (2002), a escória compete com a areia e brita nesta aplicação, sendo 

particularmente adequada por sua dureza, durabilidade e drenagem livre. Apresenta 

também elevada resistência ao esmagamento, que permite sua utilização por longos 

períodos com mínima manutenção. Existem muitas especificações relacionadas ao uso da 

escória de aciaria para base de estradas. A principal opção de reciclagem da escória é como 

agregado para as camadas inferiores de pavimentos. Sua utilização como agregado em 

misturas asfálticas se dá em menor escala (ROHDE, 2002).  A escória de aciaria, desde que 

seja submetida ao processo de cura por hidratação e seu potencial expansivo seja reduzido 

aos limites aceitáveis, poderá ser empregada como agregado para as camadas de base e sub-

base de pavimentos. Sob o aspecto econômico, o emprego deste agregado siderúrgico é 

vantajoso visto que, seu preço de aquisição é 4 vezes menor que o agregado oriundo do 

desmonte de rocha viva (PARENTE et al., 2003). 

 

Segundo National Slag Association (NSA, 2012), associação americana para estudos de 

viabilidade de diversas aplicações das escórias dos Estados Unidos, os principais benefícios 

do uso da escória em pavimentação para base rodoviária são:  
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 Economia: os custos são reduzidos quando se aplica a escória de aciaria e as 

qualidades do asfalto projetado são mantidas; 

 

 Durabilidade: durante os 50 anos de aplicação, as bases da pavimentação feitas com 

escória de aciaria demonstraram que com mínima manutenção é suficiente para 

garantir o bom desempenho da estrutura; 

 

 Rapidez e facilidade de construção: pode ser construído rapidamente e 

eficientemente com os equipamentos de construção disponíveis para esse tipo de 

obra, ou seja, não requer nenhum equipamento diferenciado; 

 

 Alta estabilidade quando saturada: o agregado curado é estável sob condição de 

umidade e não sofre alterações significativas quando submetido a mudanças 

climáticas. 

 

 Drenagem: alta capacidade de drenagem; 

 

 Redução do stress do subleito: distribuição uniforme de tensão em toda a sub-base; 

 

 Melhoria da qualidade da pista de rolamento: não há problemas com a sub-base; 

 

 Redução da espessura do pavimento: apresenta alto ISC com alta estabilidade; 

 

 Facilidade de compactação: baixo esforço de compactação devido à alta densidade e 

capacidade de rolamento; 

 

 Quantidade ótima de finos: menos de 200mesh são aceitáveis até 7% para a 

construção de boas bases de pavimentos e isso garante a estabilidade e resistência 

do pavimento.  
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Com o objetivo de obter um agregado com maior qualidade, alguns aspectos devem ser 

observados, tais como se o agregado produzido não foi contaminado com outros materiais, 

como lixo industrial, plástico, refratário, entre outros, assim como não se deve misturar 

escória de diferentes tipos, como, por exemplo, escória de aciaria e alto-forno. A escória de 

aciaria possibilita versatilidade de atendimento à demanda de alguns clientes, pois se a 

utilização da escória depender de alguma classificação granulométrica prévia, isto pode ser 

facilmente conseguido nas fontes geradoras. Na verdade, a maioria das fontes geradoras já 

utiliza a britagem no seu processo de beneficiamento da escória de aciaria 

(NASCIMENTO, 2003). 

 

Ainda segundo Nascimento (2003), as escórias de aciaria apresentam a característica de 

hidraulicidade, que é o processo pelo qual a escória endurece através da reação com a água. 

Na prática rodoviária, recebe o nome de cimentação ou concrecionamento. Esta 

característica é importantíssima, pois além de melhorar as demais características mecânicas 

da camada compactada, propicia um comportamento estrutural semelhante ao das estruturas 

rígidas ou semi-rígidas. 

 

As propriedades dos agregados variam conforme a composição e resfriamento das escórias. 

Geralmente escórias ácidas produzem agregados mais densos e escórias básicas agregados 

com estrutura vesicular. Nas aciarias brasileiras são geradas escórias básicas, onde o índice 

de basicidade (i) é maior que um (GEYER, 2001). 

 

Estudos realizados pela COSIPA (1995) indicam um pavimento econômico que é 

constituído de uma ou mais camadas de agregado de origem siderúrgica, misturados com 

água e compactados. Este pavimento deve ser executado com agregados que preencham os 

seguintes requisitos: 

 1ª camada (reforço) - agregado de origem siderúrgica de 6 a 20 cm; 

 2ª camada (intermediária) - agregado de origem siderúrgica de 2,5 a 6 cm; 

 3ª camada (rolamento) - agregado de origem siderúrgica de 0 a 1,27 cm. 
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Geyer (2001) relata que a construção de um pavimento passa pela execução das operações 

de espalhamento, umedecimento, compactação e acabamento dos materiais, realizados na 

pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a 

compactação, atingir a espessura projetada. Conforme mencionado nos itens anteriores as 

escórias de aciaria possuem alta resistência à abrasão, facilitando a sua aplicação na 

construção de estradas. 

 

Para a utilização da escória de aciaria em pavimentação, o IABR (2012), levantou as 

seguintes legislações aplicáveis para essa utilização: DNER-PRO 263/94 – Escórias de 

aciaria para pavimentos rodoviários; JIS A 5015:1992/AMENDMENT 1:2008 – Iron and 

steel slag for road construction; D5106 – 08 – Standard Specification for Steel Slag 

Aggregates for Bituminous Paving Mixtures; PTM 130/1982 – Pennsylvania Testing 

Method – Expansibilidade; DNER 262/94 – Escórias de aciaria para pavimentos 

rodoviários. 

 

A aplicação da escória de aciaria como agregado é de uso corrente na Europa, Estados 

Unidos e Austrália em virtude de suas vantagens em relação ao agregado natural, onde se 

destacam: formato cúbico que aumenta resistência à deformação; basicidade elevada que 

aumenta a adesividade ao asfalto; resistência ao polimento que proporciona maior atrito e 

segurança para o tráfego; resistência à abrasão que traz um aumento da durabilidade. 

 

De acordo com Gumiere (2002), é interessante ressaltar que o tempo de envelhecimento 

está relacionado com as propriedades das escórias, como granulometria, composição 

química, teores máximos para os óxidos expansivos, e ao emprego específico destas 

escórias. Também, devem-se considerar as condições ambientes dos locais onde estes 

agregados são aplicados. 

 

Segundo Masuero (2001), o fato das escórias terem uma grande utilização em 

pavimentação é decorrente das excelentes propriedades físicas que possuem para esta 
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aplicação, bem como do custo de comercialização, que, dependendo de onde empregado, é 

inferior ao dos agregados pétreos naturais convencionalmente utilizados. 

 

Rohde et al. (2003) em seu estudo relatou que quando corrigidas as granulometrias dos 

agregados siderúrgicos após quatro meses de estoque proporcionou melhorias na 

trabalhabilidade, na compactação e nos resultados de ISC. O emprego da escória de aciaria 

em camadas granulares permite a construção de pavimentos de melhor qualidade técnica e 

contribui de forma expressiva na redução de problemas ambientais. 

 

A escória de aciaria apresenta possibilidade de uso em misturas asfálticas, porém diante da 

natureza deste resíduo, as especificações, bem como a armazenagem deste material, 

precisam ser adaptadas (CASTELO BRANCO et al. 2004). 

 

Segundo ArcelorMittal Tubarão (2012), as Figuras 2.12, 2.13 e 2.14 trazem as obras que 

foram realizadas com a escória de aciaria no estado do Espírito Santo, o produto é 

denominado pelo nome de Acerita, após longo processo de pesquisa e melhorias no 

material, também foi utilizado em obras internas da siderúrgica em ruas, pátios e avenidas. 

 

 

Figura 2.12 – Terminal Industrial Modal da Serra – ES, set/01 

(http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/publicacoes, acesso: 20/04/2012). 
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Figura 2.13 – Ciclovia em Laranjeiras – ES, abr/01 

(http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/publicacoes, acesso: 20/04/2012). 

 

 

Figura 2.14 – Pista de pouso e decolagens do Aeroporto de Vitória – ES, nov/02 

(http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/publicacoes, acesso: 20/04/2012). 
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No Brasil, ainda há uma carência de pesquisas no que diz respeito à caracterização, em 

laboratório, de misturas solo-escória. Parente apud Alverenga et al. (2003) analisaram e 

compararam as propriedades resilientes e custos de pavimentos flexíveis utilizando escória 

de aciaria como base. Neste estudo a escória de aciaria utilizada era proveniente da 

companhia Siderúrgica Nacional localizada no município de Volta Redonda/RJ. Os autores 

utilizaram os métodos de dimensionamento empírico e mecanístico baseados nos ensaio de 

CBR e módulo de resiliência, respectivamente. Sob o ponto de vista mecanístico, os 

pesquisadores concluíram que a escória de aciaria estudada mostrou-se adequada para o uso 

como camada de pavimento. Para a região investigada, e empreendimentos realizados até 

120 km de distância dos centros geradores de escória, este material atende com eficiência as 

prescrições de ordem técnica, econômica e também ambiental. 

 

Para serem utilizadas como agregado para a pavimentação, as escórias de aciaria devem 

atender aos requisitos da especificação de materiais DNER – EM 262/94, quais sejam: 

 

 Potencial de expansão determinado pelo Método PTM 130, adaptado pelo 

Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais: máximo de 3% de expansão 

ou o valor determinado pela especificação particular de projeto; 

 

 Granulometria: a composição granulométrica da escória de aciaria deve se manter 

na proporção de 40% na faixa de até 1,27cm e 60% na faixa de 1,27cm a 5,08cm de 

abertura nominal e deve atender à granulometria de projeto. A granulometria da 

escória de aciaria destinada a revestimento deverá ser função de estudo em 

laboratório para atendimento das características exigidas em projeto; 

 

 Condições específicas: as escórias de aciaria devem ainda, obedecer aos seguintes 

limites: 

o Absorção de água determinada pelo método ABNT MB-2698, de 1987: 

máximo de 1% a 2% em peso; 
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o Massa específica determinada pelo método ABNT MB-2698, de 1987: de 

3g/cm³ a 3,5g/cm³; 

o Massa unitária determinada pelo método ABNT MB-1665, de 1982: de 

1,5kg/dm³ a 1,7kg/dm³; 

o Desgaste por abrasão Los Angeles determinado pelo método ABNT MB-

170, de 1983: máximo igual a 25% para sub-base e revestimento; 

o Durabilidade ao sulfato de sódio determinada pelo método ASTM C88-76, 

cinco ciclos: máximo 5%. 

 

Silva (1998) apud Rohde (2002) traz que no estado do Espírito Santo a escória de aciaria 

tem sido empregada há mais de 10 anos nas diversas camadas do pavimento, a um custo 

bem reduzido em relação à utilização de agregado pétreo.  

 

A escória de aciaria tem sido usada com sucesso sem cura prévia, sendo o fenômeno de 

expansão combatido executando camadas do pavimento com materiais de absorção, 

podendo ser oriundos da própria terraplenagem, independente ao seu Índice de Suporte 

Califórnia (ISC), desde que adotadas técnicas adequadas para a construção e execução do 

projeto de pavimento com profissionais experientes (ROHDE, 2002). 

 

Lima et al. (2000) relatam que, com a finalidade de avaliar o comportamento em serviço e a 

capacidade estrutural de pavimento executados com escória de aciaria, o DER-MG realizou 

inspeções visuais e levantamentos defletométricos através da determinação de bacias de 

deformação com a Viga Benkelman em dois pavimentos executados na região de Ipatinga-

MG. Tornou-se possível a comparação do comportamento em serviço e a capacidade 

estrutural de dois pavimentos com estruturas diferentes.  

 

A Figura 2.15 apresenta as estruturas dos pavimentos avaliados, na qual TSD significa 

tratamento superficial simples, CBUQ é a sigla para concreto betuminoso usinado a quente, 

BGS equivale à brita graduada simples e BGTC à brita graduada tratada com cimento. 
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Figura 2.15 – Estrutura de Pavimentos Avaliados pelo DER-MG (ROHDE, 2002). 

 

Segundo Rohde (2002), em termos de equivalência estrutural, o pavimento executado com 

escória de aciaria equivale a 30cm e o executado com material convencional 66cm de 

material granular padrão. Outros países, tais como: França, África do Sul, Austrália, Reino 

Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Japão e Índia também tem 

desenvolvido pesquisas na área de pavimentação (ROHDE, 2002). Na Figura 2.16, tem-se 

um exemplo do revestimento primário realizado com a escória de aciaria. 

 

 

Figura 2.16 – Aplicação da escória de aciaria em revestimento primário. 

(Fonte: http://www.ccabrasil.org.br, 18/06/2013) 
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2.7.2 – Utilização em Lastro Ferroviário 

 

Conforme Machado (2006), O lastro é de extrema importância para a execução de uma 

ferrovia. O lastro consiste em qualquer material pétreo, que atenda as seguintes 

determinações: distribuir as cargas e suprimir irregularidades sobre a plataforma; atender a 

estabilidade e durabilidade da malha; manter firme a posição dos dormentes, facilitando a 

restauração e manutenção da via; melhorar a permeabilidade e ventilação e evitar bolsas de 

lama.  

 

Segundo NBR 11460 (ABNT, 1980) existem diferentes litologias para o uso em lastro, 

como: granito, basalto, calcário, escória e pedregulho. Para Fernandes (2005) e Machado 

(2000), os sete fatores preponderantes na escolha do lastro ferroviário são: resistência ao 

desgaste e abrasão: reduzir impacto das cargas transmitidas pelas rodas, aumentando a 

durabilidade dos lastros; adequada e uniforme graduação das partículas; baixa cimentação: 

evitar o alto teor de finos e partículas friáveis, tornando o lastro rígido; proteção ao meio 

ambiente, evitando a exploração de pedreiras; estrutura vesicular permitindo perfeita 

drenagem da água; maior peso próprio, resultando em economia de material no 

dimensionamento dos lastros, assegurando grande estabilidade; e ganhos logísticos, 

facilidade do transporte do produto pela ligação siderúrgica-ferrovia. 

 

A escória de aciaria mostrou-se um excelente material de lastro, apresentando elevados 

valores de pesos específicos, dureza e resistência. Entretanto, apresentam a propriedade de 

ser altamente expansiva quando não estabilizadas (FERNANDES, 2005). Recomenda-se 

que a escória de aciaria seja exposta a condições que permitam, ao longo de um 

determinado tempo, que os mecanismos de hidratação e carbonatação possam transformar 

de forma completa os seus componentes em espécies químicas estáveis. Fatores como a 

exposição do material à umidade, alta temperatura, tempo e presença de CO2, são 

importantes para se atingir mais eficientemente a estabilização de uma escória de aciaria 
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(FERNANDES, 2005).  Segundo Fernandes (2010), o valor estabelecido por norma é de 

3% de expansibilidade.  

 

Nas Figuras 2.17 e 2.18, podem ser observadas ferrovias construídas com agregado 

siderúrgico proveniente da escória de aciaria. 

 

Para a construção de lastros ferroviários no Brasil devem ser seguidas as normas NBR: 

NBR 11460:1980 – Lastro – Especificação – Especificação; NBR 5564:1991 – Via férrea – 

Lastro-padrão; NBR 7914:1990 – Projeto de lastro para via férrea – Procedimento; NBR 

7702:1983 – Lastro ferroviário – Determinação da resistência do material à intempérie; 

NBR 11541:1991 – Amostragem de material para lastro para via férrea – Procedimento.  

 

 

Figura 2.17 - Ferrovia CVRD –Itabira MG (Fonte: 

http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/publicacoes, acesso: 20/04/2012) 
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Figura 2.18 – Aplicação da escória de aciaria em lastro ferroviário, Ouro Branco – MG. 

(Fonte: http://www.ccabrasil.org.br, 18/06/2013) 

 

2.7.3 – Utilização em Agricultura 

 

A escória de aciaria vem sendo utilizada como corretivo de acidez de solo ou fertilizante na 

Europa, no Japão e nos Estados Unidos, em virtude de sua basicidade e da presença de 

micronutrientes. No Brasil, é produzida e comercializada apenas no estado de Minas Gerais 

(ABM, 2008). 

 

Estudos com escórias aplicadas ao solo têm demonstrado aumento de pH e redução do 

H+Al, em razão da presença de agente neutralizante da acidez como o SiO3, incrementos na 

disponibilidade de P, Ca, Mg e Si no solo, o que, para culturas acumuladoras de Si como o 

arroz e a cana-de-açúcar, tem refletido em tolerância a doenças e aumentos de 

produtividade. O aumento nos teores de Ca e Mg no solo em razão da utilização da escória 

pode apresentar efeito positivo no desenvolvimento de raízes, especialmente em relação ao 

Ca, uma vez que são bem conhecidos os efeitos positivos deste elemento no crescimento 

radicular. A escória de aciaria apresentou os melhores resultados em relação aos atributos 
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químicos do solo (pH, H+Al, Ca, Mg, e Si) na camada de 0–20 cm, exceto quanto aos 

teores de potássio (CARVALHO-PUPATTO et al., 2004). 

 

As escórias de siderurgia, como material corretivo e efeito residual prolongado, podem 

beneficiar culturas de ciclo longo, a exemplo da cana-de-açúcar, minimizando a queda de 

produção ao longo do ciclo produtivo. Prado et al. (2003) no seu estudo identificou que o 

calcário calcítico e a escória de siderurgia promoveram efeito residual benéfico, após 48 

meses da aplicação, na correção da acidez do solo e na elevação do valor da saturação por 

bases; a maior dose de calcário causou efeito depressivo no perfilhamento, no número de 

colmos industrializáveis e na produção da cana-de-açúcar, fato não observado com uso da 

escória de siderurgia; a aplicação da escória de siderurgia e do calcário, em pré-plantio, 

promoveu efeito residual positivo na produção da soqueira de cana-de-açúcar (PRADO et 

al., 2003). Após três anos de testes, foi observado que as escórias de aciaria podem ser 

utilizadas como corretivos e fertilizantes de solo, pois se comprovou o efeito ascendente 

dos valores de pH, melhoria da infiltração da água nos perfis, favorecendo a 

disponibilidade de nutrientes. Foi observado um incremento no rendimento dos cultivos 

(DALMASO, 2011). Na Figura 2.19, pode-se observar uma plantação de grãos que utilizou 

a escória de aciaria como corretivo e fertilizante de solo. 

 

 

Figura 2.19 – Plantação de grãos com utilização de escória de aciaria – MG. 

(Fonte: http://www.ccabrasil.org.br/Coproduto_Corretivo_Fertilizante_Solos, 18/06/2013) 
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2.7.4 – Outras Aplicações 

 

Como agregado, na Construção Civil, a escória de aciaria substitui parcialmente a areia 

e/ou a brita. No concreto, a escória entraria como adição ou como agregado. Entretanto, a 

utilização da escória está condicionada à sua competitividade na região com os agregados 

naturais (GEYER, 2001). 

 

 As escórias de aciaria têm, também, propriedades cimentantes latentes, se bem que menos 

que as escórias de alto-forno. Para o seu emprego efetivo nesta direção, devem ser 

corrigidas com alumina e submetidas a resfriamento brusco, ou seja, uma granulação, como 

nos altos-fornos (GEYER, 2001).  

  

Na França foi desenvolvido processo dentro dessa linha, onde a escória é ajustada para o 

cimento, dentro de um reator tipo convertedor e granulada no vazamento. O processo se 

revelou tecnicamente viável, mas a competitividade do produto depende do preço do 

cimento. Parte da escória de aciaria tem sido usada internamente na usina substituindo parte 

da cal e do calcário, respectivamente na aciaria e nos altos-fornos. Um ponto favorável à 

escória de aciaria elétrica (FEA), em relação a de convertedor (LD), é que as usinas 

operando por aquela via são de menor escala, mais disseminadas e, normalmente, próximas 

de grandes centros. Disto resulta, em princípio, um mercado para agregados mais favorável. 

Provavelmente decorre daí o aumento das taxas de reciclagem das escórias de forno elétrico 

e a redução daquelas referentes à escória de convertedor (GEYER, 2001). 

 

Recentemente foi desenvolvida a utilização de escória de aciaria na fabricação do clínquer 

para produção de cimento, como matéria-prima alternativa ao calcário. Esta aplicação além 

de reduzir o consumo de recursos naturais, reduz a emissão de gases de efeito estufa 

(dióxido de carbono) na produção de cimento. A escória de aciaria pode ainda se utilizada 

na construção de leitos de filtragem para remoção de fósforo e metais pesados em águas 

contaminadas, segundo experiências realizadas na Nova Zelândia (ABM, 2008). 
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Em 1995, a Texas Industries Inc., importante player no mercado do cimento nos Estados 

Unidos, em parceria com uma siderúrgica próxima a sua unidade em Midlothian no Texas 

patenteou a utilização de escória de aciaria no processo de fabricação de cimento. Com um 

processo de beneficiamento simplificado da escória de aciaria, principalmente, com a 

retirada dos metálicos com retorno para a unidade produtora de aço o agregado siderúrgico 

está sendo encaminhado para a fabricação de cimento com cerca de 10% a 15% de 

composição do clínquer, entrando diretamente como substituto do calcário. Como 

vantagens foi apresentada a redução de emissão de CO2 e de NOx por tonelada de clínquer 

produzido. Como ganhos técnicos podem ser destacados: melhoria da estabilidade do forno; 

ajuste fino da composição química do clínquer; ajuste fino de química clínquer; melhoria 

da qualidade, e; melhoria na recuperação de condições gerais de operação do forno (NSA, 

2012). 

 

De acordo com Geiseler (1996) apud Geyer (2001), as escórias de aciaria têm sido usadas 

para produção de cimento. Entretanto, como as suas propriedades hidráulicas são mais 

pobres se comparadas à escória granulada de alto-forno, somente pequenas quantidades são 

usadas para este propósito. A escória de aciaria pode também ser utilizada como matéria-

prima para confecção do clínquer, o que permite uma temperatura de queima mais baixa, 

reduzindo assim o consumo de energia. 

 

Para a utilização da escória de aciaria em cimento, o IABR (2012), levantou as seguintes 

legislações aplicáveis: 

 

 ABNT NBR 7211:2009 – Agregados para concreto - Especificação; ABNT NBR 

12654:1992 Errata 2:2000 – Controle tecnológico de materiais componentes do 

concreto - Procedimento; ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para 

pavimentação – Especificação; ABNT NBR 7211:2005 Emenda 1:2009  - 

Agregados para concreto - Especificação; DIN 4301:2009 – Ferrous and non-

http://www.abntcatalogo.com.br/
http://www.abntcatalogo.com.br/
http://www.abntcatalogo.com.br/
http://www.abntcatalogo.com.br/
http://www.abntcatalogo.com.br/
http://webstore.ansi.org/
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ferrous metallurgical slag for civil engineering and building construction use 

(Foreign Standard). 

 

Geyer (2001) cita que exigências restritas para estabilidade de volume são feitas quando se 

usa escórias de aciaria como componente do concreto, por causa da rápida formação da 

ligação rígida. Nesta aplicação qualquer expansão do agregado leva a fissuração e coloca 

em risco a integridade de toda estrutura. Por isso a escória de aciaria é usada 

preferencialmente em aplicações não estruturais, como lajes de pavimento ou blocos de 

quebra-mar (gabiões). Trabalhos na Áustria também têm mostrado que fazendo uma 

escolha cuidadosa é possível usá-la como agregado no concreto para construção de estradas 

e em pisos de concreto. As Figuras 2.20 e 2.21 trazem exemplos das aplicações da escória 

de aciaria em gabiões e rip raps para contenção de encostas e estabilidade de taludes. 

 

Segundo Machado e Schneider (2008), as escórias de aciaria, principalmente, as do forno 

panela, podem ser utilizadas para o controle de Drenagem Ácida de Mineração de Carvão 

com resultados satisfatórios. 

 

 

Figura 2.20 – Gabiões feitos com escória de aciaria, Ouro Branco – MG. 

(Fonte: http://www.ccabrasil.org.br, 18/06/2013) 
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Figura 2.21 – Rip rap construído com escória de aciaria, Ouro Branco – MG. 

(Fonte: http://www.ccabrasil.org.br, 18/06/2013) 

 

2.8 - ASPECTOS AMBIENTAIS DAS APLICAÇÕES DAS ESCÓRIAS 

 

Uma das maneiras mais convenientes para a utilização de resíduos industriais é a produção 

de agregados. O uso de resíduos como agregados para pavimentação apresenta diversos 

benefícios, pois além de minimizar as agressões ao meio ambiente, como as causadas pela 

deposição de resíduos em aterros e a emissão de gases, a reciclagem ou a utilização de 

subprodutos também é responsável pela redução da extração predatória de recursos 

naturais, como a exploração de jazidas de agregados naturais. No entanto, é necessário 

avaliar a possibilidade da ocorrência de danos ao meio ambiente devido à utilização destes 

materiais alternativos (ROHDE, 2002). 

 

O principal impacto ambiental que poderá ser gerado devido ao uso de um resíduo como 

base e sub-base de pavimentos é a solubilização de substâncias nocivas presentes em sua 

composição, para a água e para o solo (GIDLEY e SACK,1984 apud ROHDE, 2002). Para 
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tal é necessária uma investigação para conhecer se há o potencial de contaminação do meio 

ambiente, a partir da utilização desses materiais. 

 

Para determinar as consequências ambientais do armazenamento e utilização dos resíduos, 

é necessário o entendimento das características de lixiviação e solubilização dos mesmos. 

Conhecer a morfologia e a composição química do resíduo pode dar uma indicação do 

comportamento do mesmo quando lixiviado. Mas, ensaios de lixiviação e solubilização são 

indicativos mais seguros deste comportamento, podendo indicar quais elementos serão 

realmente liberados e as consequências desta liberação para a qualidade das águas 

(ROHDE, 2002).  

 

Ao avaliar o impacto ambiental causado pela utilização da escória de aciaria foi observado 

que quando submetida ao ensaio de lixiviação nenhum elemento presente na composição 

química do material foi lixiviado. Entretanto, avaliando os resultados obtidos através da 

análise do extrato solubilizado, verificou que o teor de Fluoreto (F
-
) ultrapassou o padrão de 

potabilidade da água, estabelecido pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), classificando a escória 

de aciaria como resíduo Classe IIA (ROHDE, 2002). 

 

Alguns órgãos ambientais do Brasil estão realizando parcerias com as empresas produtoras 

de aço, por meio de entidades representativas do setor, tais como: as próprias empresas, 

ABM, IABr e órgãos ambientais, com a finalidade de legislarem sobre a aplicação da 

escória de aciaria, visto que os órgãos ambientais estaduais estão dispostos a estudá-lo 

como uma importante alternativa construtiva em diversas aplicações desde que 

devidamente considerado suas fragilidades ambientais e tratado adequadamente. 

 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2013), órgão ambiental de Minas Gerais, 

em parceria com as siderúrgicas do estado realizou em 2011 um Seminário Internacional de 

Aplicação de Escória de Aciaria com o objetivo de promover a disseminação de 

conhecimentos e o intercâmbio de soluções técnicas existentes e inovadoras 
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ambientalmente adequadas, dos usos das escórias de aciaria. E a FEAM traz como premissa 

essencial para a construção de uma nova economia a necessidade de tratar o resíduo como 

matéria prima para outros produtos. Segundo o Sistema Estadual de Meio Ambiente 

(SISEMA, 2008), a escória de aciaria foi o segundo resíduo mais gerado no Estado de 

Minas Gerais no ano de 2008, representando quase 9,07% do total de resíduos gerados no 

estado.  

 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2009) é o órgão 

ambiental do Estado de São Paulo. A CETESB em 2007 instalou uma Câmara Ambiental 

que tinha como objetivo promover a melhoria da qualidade ambiental por meio de 

negociações permanentes entre a CETESB e os Setores Produtivos do segmento de: 

produção de ferro gusa e de ferroligas, siderurgia, fundição, fabricação de tubos, 

galvanoplastia, metalurgia de metais não ferrosos. Um dos temas que seriam discutidos 

nessa Câmara Ambiental seria a utilização da escória de aciaria como sub-base de 

revestimento asfáltico e outras possibilidades, pois esta aplicação era questionada pelo 

órgão ambiental estadual. A CETESB entende que o procedimento poderá auxiliar em uma 

destinação mais correta e segura, a partir da transformação da escória em coproduto. Essa 

Câmara Ambiental, segundo CETESB (2009), teria o objetivo de classificar a escória de 

aciaria das siderúrgicas e dessa maneira definir o procedimento para utilização da escória 

de aciaria em pavimentação, buscando a uniformização de tratativa das Agências 

Ambientais e atendimento ao Ministério Público. O grupo de trabalho está em fase de 

análise dos documentos e definições internas do órgão. 

 

Outros estados brasileiros vêm demonstrando a preocupação do uso com escórias de aciaria 

e têm avançado na busca por regulamentações de uso.   
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Capítulo 3  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 – INTRODUÇÃO  

 

Conforme Chesner et al. (2001), em um processo de utilização de resíduos é importante que 

todos os intervenientes – engenheiros, pesquisadores, fontes geradoras e órgãos reguladores 

– estejam cientes das propriedades dos materiais, de como eles podem ser utilizados e das 

limitações que porventura estejam associadas ao seu uso. Assim, para caracterização do 

agregado siderúrgico foi realizada uma série de ensaios de laboratório. 

 

Os agregados siderúrgicos estudados são provenientes das siderúrgicas localizadas em 

Pindamonhangaba – SP, Barão de Cocais – MG, Simões Filho – BA, Sapucaia do Sul – RS, 

Rio de Janeiro – RJ, e a descrição do tipo de aço, processo de aciaria e produção anual 

estão destacados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Informações Gerais das Unidades Industriais Estudadas. 

Unidade Tipo de Aço 
Processo 

Aciaria 

Produção de 

Aço Anual (t) 

Geração de Escória 

Anual 2012 (t) 

Barão de Cocais Aço Carbono LD 300.000 58.000 

Pindamonhangaba Aço Especial FEA 450.000 40.000 

Rio de Janeiro Aço Carbono FEA 800.000 73.000 

Sapucaia do Sul Aço Carbono FEA 400.000 41.000 

Simões Filho Aço Carbono FEA 300.000 44.000 
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Para a coleta de amostras o procedimento adotado foi baseado no estudo de IBS (2005). Os 

pontos de amostragem recomendados com relação à localização dos pontos para coleta 

considerou-se as pilhas semelhantes à geometria da Figura 3.1, ou seja, o volume da pilha 

foi imaginariamente dividido em três camadas de alturas aproximadamente iguais, das 

quais seriam retiradas amostras na superfície, no meio e na base, conforme a Figura 3.1. 

Deveriam ser retiradas amostras eqüidistantes de diferentes regiões e profundidades de cada 

camada, abrangendo toda a área horizontal da pilha, devendo de cada camada retirar um 

volume proporcional a área da camada, resultando em no mínimo 30 amostras parciais de 

aproximadamente 50 kg cada. Essas amostras deveriam ser homogeneizadas e formadas 

uma pilha de 1500 kg. Essa pilha deveria ser novamente homogeneizada para a 

transformação em pilha tronco de cone para quarteamento. 

 

      

a                    b                     

 

            c 

Figura 3.1 – Vista das pilhas de agregado siderúrgico, a – planta baixa das pilhas de 

agregado, b – vista lateral das pilhas de agregado, c – vista panorâmica das pilhas de 

agregado. 
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A granulometria que foi pedida as unidades industriais participantes foi a processada pela 

peneira de menor granulometria durante o beneficiamento da escória de aciaria. As 

unidades apresentam as faixas granulométricas de acordo com a Tabela 3.2. Logo, as 

granulometrias escolhidas foram: Barão de Cocais de 0‖-1/2‖; Pindamonhangaba de 0‖-1‖; 

Rio de Janeiro 0‖-3/4‖; Sapucaia do Sul 0‖-1‖, e; Simões Filho de 0‖-3/4‖. 

 

Para formação da pilha de escória para a amostragem nas usinas, a seleção do volume de 

um lote de escória de aciaria, processado, identificado quimicamente, sendo que o volume 

máximo estabelecido é de 300 m
3
 e o volume mínimo é de 150 m

3
 e 5 dias de produção de 

escória de aciaria. Em qualquer dos casos, os volumes deveriam ser representativos do 

procedimento normal. 

 

Tabela 3.2 – Granulometria das escórias em estudo. 

Unidade Granulometria da Escória de Aciaria 

Barão de Cocais 0-1/2"; 1/2"-1,38"; 1,38"-2,5" 

Pindamonhangaba 0"-1", 1"-2,5", 2,5"-8", >8" 

Rio de Janeiro 0"-3/4", 3/4"-2,5", 2,5"-6" 

Sapucaia do Sul 0"-1", 1"-2" 

Simões Filho 0‖-3/4‖; 3/4‖-2‖ 

 

A validade dos resultados obtidos depende, diretamente, da correta coleta de amostras, ou 

seja, da qualidade e da representatividade do material em estudo. Para a execução das 

análises foi requerido a realização de duas a cinco coletas em diferentes dias, a fim de 

minimizar erros.   

 

Segundo IABR (2012) e a NBR 10.007 (ABNT, 2004), foram realizados procedimentos de 

quarteamento nas amostras visando à garantia da representatividade da coleta, observando 

os seguintes pontos: 
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 O agregado siderúrgico coletado passou pelo processo de retirada de metálicos e a 

granulometria requerida foi a menor que 19 mm. Ou seja, só seriam válidos 

materiais que as empresas enviam para aplicação em pavimentação rodoviária de 

menor granulometria para a realização dos ensaios, não foi restringida a cura ou não 

do material, não foi limitada a mistura com a escória do forno panela ou não, foi 

requerido o material para envio imediato para destinação e checar se os agregados 

siderúrgicos atuais encaminhados para destinação apresentam condições técnicas de 

uso e aplicação; 

 

 Após o processo de quarteamento, a amostra deveria ter no mínimo 200 a 400 kg; o 

quarteamento é um processo de redução de amostra de campo através da disposição 

de todo o material numa superfície plana, limpa e dura, formando-se um tronco de 

cone cuja altura seja entre 4 e 8 vezes menor que o diâmetro da base. Este volume, 

em planta, é dividido em 4 partes, sendo que duas partes opostas diagonalmente 

serão tomadas como amostra, e as outras duas serão descartadas.  

 

 Para o transporte dos agregados até a Universidade Federal de Ouro Preto, as 

amostras deveriam estar acondicionadas em tambores devidamente lacrados e sem 

contaminantes, conforme Figura 3.2; 

 

 As unidades que têm material curado amostraram o curado e para as que não 

possuem cura, enviaram os agregados sem cura. As amostras curadas são das 

unidades de Pindamonhangaba, Rio de Janeiro e Sapucaia do Sul. As amostras da 

Usiba e de Barão de Cocais não são curadas, e um fato muito relevante é que a 

escória de aciaria LD em Barão de Cocais é beneficiada juntamente com a escória 

do Forno Panela, sendo enviadas misturadas para destinação. 

 

Os ensaios listados na Tabela 3.3 foram realizados para todas as amostras de escória das 5 

unidades. 
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Figura 3.2 – Chegada das amostras às dependências da UFOP. 

 

Tabela 3.3 – Ensaios realizados nas escórias de aciaria. 

Ensaios 

Granulometria 

Massa específica real e aparente 

Resistência ao desgaste – Abrasão los Angeles 

Absorção de água 

Resistência ao Choque / Treton 

Durabilidade 

Expansibilidade (PTM 130) 

Curva de Compactação 

Índice de suporte Califórnia (CBR) 

Difração de Raio X 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Lixiviação 

Solubilização 

Determinação de CaO (livre) 
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Para cada análise foram realizadas 2 repetições, totalizando 3 análises de cada 

procedimento para cada agregado siderúrgico, ou seja, para cada parâmetro analisado, 

foram realizados 15 ensaios, 3 de cada escória. Na Figura 3.3, podem ser observadas as 

escórias coletadas em cada uma das unidades. 

 

A caracterização química, física, mecânica e ambiental seguiu os métodos padronizados e 

qualificados e foi realizada nas dependências dos Laboratórios da Universidade Federal de 

Ouro Preto no Laboratório de Geoquímica Ambiental, no Laboratório de Química, no 

Laboratório de Microscopia e no Laboratório de Ferrovias e Pavimentação. Posteriormente, 

os resultados obtidos nos ensaios serão comparados levando em consideração os diferentes 

tipos de aço, localização geográfica, processos de aciaria e processos de cura. 

 

 

Figura 3.3 – a. Escória de Aciaria de Barão de Cocais, b. Escória de Aciaria de Simões 

Filho, c. Escória de Aciaria de Pindamonhangaba, d. Escória de Aciaria de Sapucaia do Sul, 

e. Escória de Aciaria do Rio de Janeiro. 
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3.2 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Todos os ensaios de caracterização física foram realizados no Laboratório de Ferrovias e 

Pavimentação da Universidade Federal de Ouro Preto. Conforme Figura 3.4, segue o 

procedimento adotado para o quarteamento das amostras recebidas das empresas. 

 

  

a 

  

b 

Figura 3.4 – a. Quarteamento realizado nas amostras enviadas para a UFOP para que os 

trabalhos fossem iniciados. b. Amostras quarteadas prontas para início dos testes. 
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Os ensaios de caracterização física das amostras de agregado seguiram as metodologias da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Departamento Nacional de 

Infraestrtura de Transportes (DNIT). A seguir são listados os métodos de ensaios 

executados. 

 

Para a densidade e absorção de água será utilizado o procedimento DNER-ME 081/98: 

Agregado – determinação da absorção e da densidade de agregado graúdo (DNER, 1998). 

Nesse procedimento traz que absorção é o aumento de massa de agregado, devido ao 

preenchimento por água de seus vazios permeáveis, expresso como porcentagem de sua 

massa seca. Já a densidade aparente é definida como a razão entre o peso, ao ar, da unidade 

de volume de um agregado (porção impermeável), a uma dada temperatura, e o peso, ao ar 

da massa de igual volume de água destilada, livre de gases, à mesma temperatura. Outra 

definição importante abordada por esse procedimento é a densidade real que é a razão entre 

o peso, ao vácuo, da umidade de volume de um material, a uma determinada temperatura, e 

o peso, ao vácuo, da massa de igual volume de água destilada, livre de gases, à mesma 

temperatura. Segundo DNER (1998), os resultados de densidade aparente são expressos em 

números adimensionais, decorrentes do procedimento de ensaio. Duas determinações 

consecutivas com amostras do mesmo agregado não devem diferir em mais de 0,02. 

 

Para a densidade de agregado miúdo deverá ser adotado o procedimento DNER-ME 

084/95: Agregado miúdo – determinação da densidade real (DNER, 1995). Conforme o 

procedimento 084/95 a densidade determinada por este método é a relação da massa de 

determinado volume de amostra á 25 ºC (exclusive vazios) para a massa de igual volume de 

água destilada ou deionizada à mesma temperatura. O resultado desse ensaio é a média de 

duas determinações, registrada em número adimensional, com aproximação de centésimos, 

e as determinações não devem diferir de ± 0,02 da média, para um mesmo operador. 

 

O ensaio de massa específica real seguiu as determinações do procedimento do DNER-ME 

085/94 que trata o material finamente pulverizado. Este documento apresenta os 
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procedimentos para a determinação da massa específica de cimentos portland, solos finos e 

para material de enchimento. As determinações devem ser realizadas em duplicadas por 

este Método e não devem diferir de mais de 0,009 g/cm³. A Figura 3.5 apresenta uma 

pequena representação do ensaio. 

 

 

 

Figura 3.5 – Método para a determinação da Densidade Real. 
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A determinação da resistência ao choque ―Tetron‖ seguiu o procedimento: DNER-ME 

399/99 (Agregados – determinação da perda ao choque no aparelho Treton) que traz que as 

amostras para o ensaio devem ser constituídas de partículas passando na peneira de 19 mm 

e retidas na peneira de 16 mm, escolhidas as partículas de forma cúbica, bem angulares e de 

aproximadamente do mesmo tamanho. Outro ponto importante é que o peso em gramas, da 

amostra a ensaiar, deve ser cinqüenta vezes a massa específica aparente das partículas do 

agregado a ensaiar, sendo tolerada uma diferença de ± 3 g. O número de partículas para 

cada ensaio deve ser de aproximadamente entre 15 e 20. A Figura 3.6 mostra a 

representação da metodologia. O ensaio foi realizado a partir de 20 fragmentos de material 

com dimensões entre 16 e 19 mm, escolhidos ao acaso e submetidos a 10 (dez) choques no 

equipamento padrão para o ensaio Treton. 

 

 
 

    
 

 

Figura 3.6 – Fluxograma Simplificado do Ensaio Treton.  
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A composição granulométrica foi realizada conforme o procedimento DNER-ME 083/98: 

Agregados – análise granulométrica (DNER, 1998). Os equipamentos utilizados estão 

ilustrados na Figura 3.7. Este ensaio é utilizado para a determinação da percentagem em 

peso de cada faixa especificada de tamanho de partículas representa na massa total 

ensaiada. Com os valores obtidos pode-se elaborar uma curva de distribuição 

granulométrica que é imprescindível para a classificação do material, e outros parâmetros 

como: permeabilidade, capilaridade, bases estabilizadas, etc. O procedimento para a 

determinação da composição granulométrica das escórias de aciaria pode ser realizada por 

peneiramento ou pela combinação de peneiramento e sedimentação (quando houver grande 

quantidade de finos). Para a realização dos testes, utilizou-se um peneirador mecânico 

convencional, com as peneiras padronizadas. Desse modo, foram obtidos os pesos e, logo, 

as porcentagens para cada granulometria passada e retida em cada peneira da série. 

 

 

Figura 3.7 – Ensaio de granulometria. 

 

A durabilidade é determinada pelo procedimento DNER-ME 089/94 (Agregados – 

Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio). 

Este procedimento fixa o modo pelo qual se determina a resistência à desintegração dos 

agregados sujeitos à ação do tempo, pelo ataque de soluções saturadas de sulfato de sódio 

ou de magnésio. Anotam-se como resultado do ensaio, indicando a natureza da solução 

usada, os seguintes dados: a percentagem em peso de cada fração da amostra que, após o 
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ensaio, passe através da peneira na qual a fração foi originalmente retida; média ponderada 

calculada em função da percentagem de perda de cada fração e com base ma granulometria 

da amostra ou, de preferência, na granulometria da porção do material da qual a amostra é 

representativa. Nestes cálculos, frações que passam na peneira de 0,3 mm não devem ser 

consideradas, e; número de partículas maiores de 19 mm do ensaio; após o ensaio quantas 

foram afetadas e como foram (desintegração fendilhamento, esmagamento, quebra, 

laminagem, etc). A Figura 3.8 apresenta como o ensaio foi realizado no laboratório. 

 

 
a 

 
b 

Figura 3.8 – Ensaio de Durabilidade a. amostras na estufa e b. solução para 

realização dos testes. 

 

A determinação da curva de compactação seguiu os preceitos da norma, NBR 7182 

(ABNT, 1986) que prescreve o método para determinar a relação entre o teor de umidade e 

massa específica aparente seca de solos quando compactados, de acordo com os processos 

especificados. O ensaio é realizado com reuso de material, sobre amostras preparadas com 

secagem prévia até a umidade higroscópica. A curva de compactação, marcando-se nas 

abcissas os teores de umidade e nas ordenadas as massa específicas aparentes secas 
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correspondentes. O formato da curva é parabólico. As características do ensaio é a 

indicação do processo de preparação das amostras, a energia e o cilindro de compactação 

utilizados e o processo de execução do ensaio. 

 

O Índice de Suporte Califórnia (ISC) foi determinado pelo procedimento DNER-ME 

049/94, cujo título é ―determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não 

trabalhadas‖. Segundo Bernucci et al. (2008), o ensaio foi concebido, portanto, para avaliar 

a resistência do material frente a deslocamentos significativos, sendo obtida por meio de 

ensaio penetrométrico em laboratório. Para a definição desse ensaio foram selecionados os 

melhores materiais granulares de bases de pavimentos com bom desempenho à época da 

pesquisa de campo californiana e a média de resistência à penetração no ensaio de Índice de 

Suporte Califórnia foi estabelecida como sendo o valor de referência ou padrão, equivalente 

a 100%. A partir de então, todos os materiais ensaiados são referenciados por um valor em 

porcentagem, representando o quão melhor ou pior é sua resistência no ensaio Índice de 

Suporte Califórnia por comparação com aqueles materiais granulares de referência, 

designados simplificadamente de ―material padrão‖. Assim, podem ser encontrados valores 

de ISC bem baixos e a valores acima de 100%, pois conforme já comentado anteriormente, 

esse procedimento é baseado em materiais de referências. A resistência ou capacidade de 

suporte ISC foi correlacionada empiricamente com o desempenho das estruturas levando a 

um método de dimensionamento de pavimentos que fixa espessuras mínimas da estrutura 

dependendo do índice de suporte do subleito, de modo a limitar tensões e protegê-lo da 

ruptura.  

 

Segundo Bernucci et al. (2008), a resistência no ensaio ISC é uma resposta que combina 

indiretamente a coesão com o ângulo de atrito do material. O ISC é expresso em 

porcentagem, sendo definido como a relação entre a pressão necessária para produzir uma 

penetração de um pistão num corpo-de-prova de solo ou material granular e a pressão 

necessária para produzir a mesma penetração no material padrão referencial. O ensaio de 
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ÍSC é regido no Brasil pela norma DNER-ME 049/94. Na Figura 3.9, tem-se uma 

representação do ensaio. 

 

 

a          b     c 

Figura 3.9 – Ensaio de ISC. a.Compactação do corpo de prova, b. Imersão dos corpos de 

prova em água para a medição de expansão axial e c. Ensaio penetrométrico. 

 

O ensaio de resistência ao desgaste ou ensaio de Abrasão Los Angeles é determinado pelo 

procedimento DNER-ME 035/98 (DNER, 1998) nomeado ―Agregados – determinação da 

abrasão Los Angeles‖, ilustrado conforme Figura 3.10. Neste ensaio é mensurado o 

desgaste que o material sofre quando inserido no equipamento padrão, juntamente com uma 

carga abrasiva e submetido a um número determinado de rotações. Para a elaboração desse 

trabalho foi executado o ensaio com uma carga abrasiva de 12 esferas de aço com 48 mm 

de diâmetro e massa compreendida entre 390 a 445 gramas.  

     

 
Figura 3.10– Método para a determinação da Abrasão Los Angeles. 
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3.3 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AMBIENTAL  

 

Todos os ensaios de caracterização química foram realizados no Laboratório de Química, 

os ensaios ambientais foram feitos pelo Laboratório de Geoquímica Ambiental e o ensaio 

de CaO livre foi realizado pelo Laboratório de Ferrovias e Pavimentação da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 

Os ensaios de caracterização química e ambiental das amostras de agregado siderúrgico 

foram realizados seguindo as metodologias da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Os métodos de ensaios adotados estão listados abaixo. 

 

A determinação de CaO (livre) seguiu a norma NBR NM 13: Cimento Portland – Análise 

química – Determinação de óxido de cálcio livre pelo etileno glicol (ABNT. 2004). A 

referida norma indica a avaliação do óxido de cálcio livre por dissolução em etilenoglicol e 

posterior titulação em solução padronizada de ácido clorídrico (HCl), adotando-se uma 

combinação de substâncias como indicador de pH. Segue um esboço ilustrativo do ensaio 

realizado na Figura 3.11. 

 

  

Figura 3.11 – Ensaio para a determinação do teor de CaO(livre) presente nas escórias de 

aciaria em estudo. 
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Para avaliação dos parâmetros ambientais realizaram-se testes de lixiviação e solubilização. 

Os testes de lixiviação foram realizados de acordo com os preceitos da NBR 10005 – 

Lixiviação de resíduos (ABNT, 2004), que define os resíduos perigosos como aqueles que 

apresentam valores de poluentes no extrato lixiviado em concentração superior aos padrões 

constantes na listagem nº 07 anexa à norma. O procedimento baseia-se na pesagem de 100 

g de amostra, triturada abaixo da peneira de 9,5 mm, que então é transferida a um frasco de 

lixiviação, para mistura com a solução de extração nº 1 ou nº 2 (ácido acético glacial ou 

solução de ácido acético e hidróxido de sódio, dependendo do pH do resíduo medido 

anteriormente). Logo após, o frasco é mantido sob agitação durante 18 horas à temperatura 

de 25º C, com rotação de 30 vezes por minuto em agitador rotatório. Depois desse período, 

realiza-se a filtração do produto e o extrato lixiviado é analisado (FERNANDES, 2010).  

 

O ensaio de solubilização foi realizado de acordo com a norma NBR 10006 – Solubilização 

de resíduos (ABNT, 2004), que avalia a solubilidade dos compostos presentes nas escórias 

de aciaria amostradas. O ensaio consiste em pesar 250 g de amostra, triturá-la abaixo da 

peneira de 9,5mm e misturá-la com 1000 ml de água destilada, sem correção do pH. A 

mistura permanece em repouso, sendo agitada manualmente de tempos em tempos, durante 

um período 7 dias. Logo após esse período, a amostra é filtrada e o material filtrado 

analisado (FERNANDES, 2010). 

 

3.4 – CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E MICROESTRUTURAL 

 

Todos os ensaios de caracterização mineralógica e microestrutural foram realizados no 

Laboratório de Microscopia e pelo Laboratório de Química da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Os ensaios realizados estão descritos abaixo. 

 

A Difração de raios-X - PO-GT 5042: Procedimento para análise por Difratometria de raios 

X, visando à identificação da composição cristalina das escórias de aciaria estudadas. A 
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técnica de difratometria de raios-x tem como objetivo a caracterização de minerais e de 

suas estruturas em amostras pequenas de material, previamente secas e pulverizadas. Não 

quantifica, para tanto, as frações mineralógicas das amostras mas, ao contrário, avalia 

qualitativamente as maiores incidências observadas na difração, com ocorrências acima de 

5%, comparando-as com um banco de dados disponível para a caracterização dos minerais 

constituintes (compostos polimorfos) (FERREIRA, 2007). O ensaio de difração de raios-x 

possui como propósito a identificação da composição cristalina de um determinado material 

estudado. As células cristalinas são constituídas por planos definidos, diretamente 

associados com o raio atômico de cada um dos átomos e seus tipos de ligação. Os picos 

exibidos no difratograma são as distâncias interplanares característica dos minerais 

presentes. A deficiência desta técnica acontece para materiais isomorfos (com mesma 

estrutura atômica) e para minerais com distâncias atômicas similares ou bastante 

heterogêneas (FERNANDES, 2010). Segundo Fernandes 2010, os dados resultantes deste 

processo ótico são obtidos em um detector sob a forma de um sinal elétrico amplificado, 

que ficam armazenados na forma digital ou analógica, correspondentes aos difratogramas. 

Os difratogramas exibem picos característicos que são os resultados do processo de 

difração de raios-X em planos cristalográficos dos materiais analisados, co-relacionados à 

posição, intensidade e forma da estrutura cristalina, determinando, dessa maneira, a 

composição mineralógica dos materiais pesquisados (FERNANDES, 2010). 

 

A Microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS (Energia Dispersiva de Raio-X) 

visa a obtenção de informações estruturais e químicas de amostras de escórias de aciaria em 

estudo. Segundo Fernandes (2010), a microscopia eletrônica de varredura constitui um 

método que permite a obtenção de informações estruturais e químicas de amostras diversas. 

Um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra onde, ocorrendo 

uma interação, parte do feixe é refletida e coletada por um detector que converte este sinal 

em imagem de BSE (ou ERE) - imagem de elétrons retroespalhados - ou nesta interação a 

amostra emite elétrons produzindo a chamada imagem de ES (elétrons secundários). Ocorre 

também a emissão de raios-X que fornece a composição química dos elementos de um 



92 
 

ponto ou região da superfície, possibilitando a identificação de praticamente qualquer 

elemento presente. A imagem examinada no Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV 

é o efeito ou consequência da passagem de contraste que acontece quando um feixe de 

elétrons primário varre a superfície da amostra em análise ponto a ponto. Esta 

caracterização qualitativa da morfologia de partículas das amostras dos materiais em estudo 

foi realizada empregando-se um microscópio eletrônico de varredura do tipo JEOL JSM – 

5510, do Laboratório de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Para que o ensaio ocorra é preciso que as amostras sejam condutoras em presença de 

carbono e, portanto, são submetidas a um processo chamado de metalização. Dessa 

maneira, as amostras são preparadas sob a condição de monocamadas em peças cilíndricas 

metálicas, revestidas de grafite por uma fita de dupla face e, imediatamente, colocadas em 

um evaporador de vácuo por um período de cerca de 1 hora. Logo após, faz-se a 

vaporização dos eletrodos de grafite por cerca de 10 (dez) minutos. Depois deste processo, 

a amostra passa a ser condutora e a pastilha é colocada na câmara do microscópio, fazendo-

se um vácuo de cerca de 3 (três) minutos. As amostras são, então, submetidas a processos 

de bombardeamento de elétrons e feitas fotomicrografias. Nesta pesquisa, os aumentos 

empregados foram de 50x, 200x, 250x nas amostras, sendo adotados diversos acessórios, 

como por exemplo, os espectrômetros de raios-x, detector de elétrons retroespalhados, 

detector de elétrons absorvidos e detector de elétrons emitidos (FERNANDES, 2010). 

 

3.5 – CARACTERIZAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE 

 

Os ensaios de caracterização da expansibilidade das amostras de agregado siderúrgico 

foram realizados no Laboratório de Ferrovias e Pavimentação da Universidade Federal de 

Ouro Preto.  

 

O procedimento realizado para a avaliação da expansibilidade de agregado siderúrgico 

seguiu as diretrizes do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) 

com o procedimento Expansibilidade DNIT-ME 113/2009: Pavimentação rodoviária – 
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Agregado artificial – Avaliação do potencial de expansão de escória de aciaria – Método de 

ensaio. A Figura 3.12 traz os corpos de provas ensaiados durante a pesquisa. 

 

 

a      b 

Figura 3.12 – Ensaio de PTM 130 a. corpos de prova submersos durante o ensaio e 

b. amostras em ensaio. 

 

Este ensaio é basicamente a imersão de corpos de prova cilíndricos compactados na energia 

Proctor normal em um banho térmico com água a 71 ± 3ºC por um período de 7 dias sendo 

realizadas leituras diárias da variação volumétrica em função do aumento de altura do corpo 

de prova. Posteriormente, os corpos-de-prova são retirados do banho térmico e levados para 

uma estufa elétrica à mesma temperatura de 71 ± 3ºC. O método de ensaio orienta que o 

corpo-de-prova precisa ser mantido na condição de ―saturação‖ (não submersa) por mais 

sete dias, fazendo-se as leituras diárias da expansão por igual período (FERNANDES, 

2010). A percentagem de expansão volumétrica total é aquela obtida após os 14 dias. O 

limite estabelecido pelo DNIT-PRO 262/94 para cada ensaio é de 3% para expansão 

acumulada após os 14 dias de ensaio, para a escória ensaiada nessa norma.  
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Capítulo 4  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos durante a etapa de ensaios do 

laboratório realizados nas amostras das escórias de aciaria enviadas pelas unidades 

estudadas. 

 

Esse estudo objetivou conhecer e comparar as escórias de aciaria geradas em diferentes 

processos de aciaria (LD e EAF), diferentes tipos de aço (aços especiais e aço carbono) e 

diferenças regionais das unidades estudadas. Para que esses objetivos fossem atendidos, 

realizou-se uma longa campanha de ensaios nos laboratórios da Universidade de Ouro 

Preto. 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E FÍSICA 

 

Para os ensaios de caracterização física e mecânica, são apresentados os resultados dos 

seguintes ensaios: resistência ao choque ―TRETON‖, análise granulométrica, durabilidade, 

Índice de Suporte Califórnia, curva de compactação e abrasão ‗Los Angeles‘. 

 

4.1.1 – Resistência ao Choque – TRETON 

 

Os resultados dos ensaios de resistência ao choque podem ser observados na Tabela 4.1. Os 

resultados dos ensaios de resistência ao choque para os materiais pesquisados 

demonstraram que todos os materiais apresentaram resistência ao choque em conformidade 
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com os limites estabelecidos por norma que é de 20%, este valor pode ser aceitável segundo 

IPR (1998) apud Bernucci et al.(2008) até 60%. Com exceção da amostra de Barão de 

Cocais que não apresentou granulometria adequada para a realização do Treton, devido à 

grande quantidade de finos. 

 

Tabela 4.1 – Resultados da Resistência ao Choque - Treton 

Resistência ao Choque "TRETON" - DNER - ME 399/99 

Unidade Resistência (%) 

Sapucaia do Sul - RS 12,87 

Rio de Janeiro - RJ 18,83 

Pindamonhangaba - SP 12,13 

Barão de Cocais - MG * 

Simões Filho - BA 12,30 

*Faltou quantidade disponível na granulometria requerida na amostra enviada para a 

realização do ensaio (material com muito fino). 

 

4.1.2 – Análise de Granulométrica 

 

As análises de granulometrias estão expressas pelas curvas granulométricas representadas 

pelas Figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.  
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Figura 4.1– Curva Granulométrica da Escória de Sapucaia do Sul. 

  

 

Figura 4.2 – Curva Granulométrica da Escória do Rio de Janeiro. 
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Figura 4.3 – Curva Granulométrica da Escória de Barão de Cocais. 

 

 

Figura 4.4 – Curva Granulométrica da Escória de Simões Filho. 
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Figura 4.5 – Curva Granulométrica da Escória de Pindamonhangaba. 

 

Os resultados obtidos demonstraram que as distribuições granulométricas são bastante 

semelhantes tendo o tamanho das partículas de sua composição variando entre 0,2 mm a 12 

mm. A unidade de Barão de Cocais foi a que apresentou composição com a maior presença 

de finos, o restante das unidades apresentaram a granulometria muito semelhante. E os 

resultados obtidos são muito similares aos observados em britas gnaisses.  

 

De acordo com DNER (1997), a norma DNER-ES 303/97 define a sistemática empregada 

na execução da camada de base do pavimento utilizando solo estabilizado 

granulometricamente e estabelece os requisitos concernente a material, equipamento, 

execução, controle da qualidade dos materiais empregos, além dos critérios para aceitação e 

rejeição e medição dos serviços indica que a composição granulométrica dos materiais 

devem atender as faixas A, B, C, D, E e F de acordo com o tráfego. Neste caso as curvas 

granulométricas acima estão variando entre a A e a D, o que indica um excelente potencial 

para uso em base e sub-base. 
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4.1.3 – Densidade e Absorção de Água 

 

Os valores obtidos nas análises estão nas Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4. Os resultados para absorção 

e massa específica real estão dentro dos valores previstos para a escória de aciaria e para 

outros materiais sucedâneos. O que implica em materiais com elevado potencial de uso.  

 

Tabela 4.2 – Análise dos Resultados de Absorção e Densidade. 

Densidade e Absorção - agregado graúdo - DNER-ME 081/98 

 
Sapucaia 

do Sul 

Rio de 

Janeiro 
Pinda 

Barão de 

Cocais 

Simões 

Filho 

Amostra - 19,1mm 

GSB = Densidade Aparente 3,14 3,31 3,19 * * 

GSA = Densidade Real 3,26 3,52 3,41 * * 

Absorção (%) 1,13 1,81 2,03 * * 

Amostra - 12,7mm - peneira 1/2" 

GSB = Densidade Aparente 3,15 3,33 3,22 * 3,32 

GSA = Densidade Real 3,31 3,55 3,44 * 3,45 

Absorção (%) 1,53 1,92 2,01 * 1,19 

Amostra - 9,5mm - peneira 3/8" 

GSB = densidade aparente 3,11 3,27 3,16 2,89 3,30 

GSA = Densidade Real 3,24 3,48 3,40 3,06 3,44 

Absorção (%) 1,27 1,84 2,28 1,82 1,29 

Amostra - 4,8mm - peneira 4 

GSB = densidade aparente 3,18 3,48 3,30 3,10 3,38 

GSA = Densidade Real 3,35 3,73 3,53 3,30 3,54 

Absorção (%) 1,60 1,93 1,97 1,87 1,30 

*Falta de quantidade disponível da granulometria requerida na amostra enviada para a 

realização do ensaio. 
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De acordo com o IBS (2005)¸as faixas aceitáveis para qualificar a escória de aciaria para 

uso em pavimentação são: absorção (%) para o processo LD 0,9–5,2% e para o processo 

FEA é 1,1–2,7%; para a massa específica real (kg/dm³) para LD 3,2–3,8 kg/dm³ e para o 

FEA é 3,14-3,95 kg/dm³.  

 

A absorção é o aumento da massa de agregado, devido ao preenchimento por água de seus 

vazios permeáveis, expresso como porcentagem de sua massa seca. O resultado da absorção 

deve ser expresso com o número de algarismos significativos decorrentes do procedimento 

de ensaio. Para os agregados com absorção menor que 2%, os resultados de duas 

determinações consecutivas, com amostra do mesmo agregado, não devem diferir em mais 

de 0,25 (DNER – ME 081, 1998). Os ensaios se enquadraram dentro do normatizado. 

 

O valor de porosidade estimado é da ordem de 6%, apresentado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.3 – Análise dos Resultados de Massa Específica Real. 

DNER-ME 085/94 - Massa Específica Real (g/cm³) 

Unidade Amostras #200 
Amostras   

FUNDO 

Sapucaia do Sul - RS 3,709 3,577 

Rio de Janeiro - RJ 3,665 3,458 

Pindamonhangaba - SP 3,140 3,392 

Barão de Cocais - MG * 2,856 

Simões Filho - BA 3,137 3,111 

* Não foi possível realizar este ensaio devido a alta expansibilidade do material causada 

pelo elevado teor de cal da amostra em questão. 
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Tabela 4.4 – Análise dos Resultados de Massa Específica Aparente. 

DNER-ME 084/95 - Massa Específica Aparente (g/cm³) 

Unidade Amostras #10 Amostras #40 Amostras #80 

Sapucaia do Sul - RS 3,68 3,63 3,44 

Rio de Janeiro - RJ 3,46 3,23 2,89 

Pindamonhangaba - SP 3,60 3,67 3,30 

Barão de Cocais - MG 3,79 3,81 3,79 

Simões Filho - BA 3,68 3,81 3,70 

 

Tabela 4.5 – Análise dos Resultados de Absorção e Densidade. 

Unidades 
Porosidade 

19,1mm 12,7mm 9,5mm 4,8mm 

Sapucaia do Sul 3,55 4,83 3,95 5,08 

Rio de Janeiro 5,95 6,38 6,02 6,72 

Pindamonhangaba 6,45 6,47 7,18 6,48 

Barão de Cocais * * 5,29 5,81 

Simões Filho * 3,93 4,60 5,00 

*Falta de quantidade disponível da granulometria requerida na amostra enviada para a 

realização do ensaio. 

 

4.1.3 – Durabilidade 

 

Os resultados de durabilidade estão descritos na Tabela 4.6. O valor de perda máxima 

permitida é de 5%, quando submetido ao ensaio de durabilidade com sulfato de sódio, este 

valor pode ser aceitável segundo IPR (1998) apud Bernucci et al.(2008) até 12%. Logo, 

todos os resultados encontrados estão dentro do previsto e estes não apresentam problemas 

com relação à durabilidade. 
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Tabela 4.6 – Análise de Durabilidade. 

Ensaio de Durabilidade - DNER - ME 089/94 

Unidade Durabilidade (%) 

Sapucaia do Sul - RS 0,82 

Rio de Janeiro - RJ 0,60 

Pindamonhangaba - SP 0,59 

Barão de Cocais - MG 1,76 

Simões Filho - BA 0,92 

 

4.1.4 – Índice de Suporte Califórnia 

 

Os valores de ISC obtidos foram satisfatórios visto que se aproximam dos valores 

praticados no mercado pelos materiais sucedâneos, como a brita, por exemplo, que possui 

ISC da ordem de 100%, esse é o material de referência. Foi utilizada a energia do ensaio de 

modificada, seguindo as normas ASTM D1557 (2000) e DNER – ME 129/94 (1994). 

 

Os agregados siderúrgicos ensaiados de todas as unidades obtiveram valores satisfatórios 

de ISC, variando entre 106,4% a 227,9%, os valores obtidos são maiores que 100%, ou 

seja, superaram os resultados normalmente encontrados em britas.  É importante destacar 

que os valores mínimos de ISC para utilização em base e sub-base é de 60% para tráfego 

menor ou igual a 5,0x10
6 

e, de 80% para tráfego maior que 5,0x10
6
, logo, todas as análises 

se encontram dentro do permitido, segundo DNIT (DNER – ES – 303/97). 

 

Os resultados obtidos no ensaio de ISC estão descritos na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 – Análise dos Índices de Suporte Califórnia. 

Índice de Suporte Califórnia - DNER - ME 049/94 

Unidade 
Dens. seca máx 

(g/cm³) 

Umid. Ótima 

(%) 

I.S.C. 

(%) 

Expansão 

(%) 

Sapucaia do Sul - RS 2,91 9,0 227,9 0,03 

Rio de Janeiro - RJ 2,72 5,6 106,4 0,01 

Pindamonhangaba - SP 2,58 5,7 108,8 0,03 

Barão de Cocais - MG 2,51 6,0 135,8 0,01 

Simões Filho - BA 2,77 8,5 125,3 0,03 

 

4.1.5 – Curva de Compactação 

 

As curvas de compactação identificadas nas Figuras 4.6 a 4.10 pode-se observar a 

densidade é máxima em: 5,7% de umidade para a escória de Pindamonhangaba; 5,6% de 

umidade para a escória do Rio de Janeiro; 9,0% para Sapucaia do Sul; 8,5% para a escória 

de Simões Filho, e; 6,0% para o material de Barão de Cocais. Pode-se observar que há uma 

diferença significativa entre os diferentes tipos de escórias de aciaria.  
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Figura 4.6 – Curva de Compactação da Escória de Pindamonhangaba. 

 

 

Figura 4.7 – Curva de Compactação da Escória do Rio de Janeiro. 
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Figura 4.8 – Curva de Compactação da Escória de Sapucaia do Sul. 

 

 

Figura 4.9 – Curva de Compactação da Escória de Simões Filho. 
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Figura 4.10 – Curva de Compactação da Escória de Barão de Cocais. 
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Os resultados obtidos no ensaio de Abrasão Los Angeles estão descritos na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Análise dos Resultados de Abrasão Los Angeles. 

Abrasão Los Angeles - DNER - ME 035/98 

Unidade Desgaste (%) 

Sapucaia do Sul - RS 20,7 

Rio de Janeiro – RJ 24,2 

Pindamonhangaba - SP 19,4 
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Simões Filho – BA 18,1 
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Os resultados obtidos para abrasão los Angeles. De acordo com o IBS (2005), as faixas 

aceitáveis para qualificar a escória de aciaria para uso em pavimentação são: para o 

processo LD 9,9–20,7% e para o processo FEA é 18,3–36,1%. 

 

De acordo com AREMA (2002), O limite máximo para a abrasão Los Angeles para as 

escórias de aciaria LD, é de 30%. Segundo as Normas Técnicas o valor máximo permitido 

para o desgaste "Los Angeles" é de 55% para base granular, ou seja, todas as escórias 

estudadas se enquadram nessa classificação (DNER – ES – 303/97), este valor pode ser 

aceitável segundo IPR (1998) apud Bernucci et al.(2008) até 65%. 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AMBIENTAL 

 

4.2.1 – CaO (LIVRE) 

 

Os resultados obtidos no ensaio de CaO (livre) estão descritos na Tabela 4.9. Os resultados 

de CaO(livre) apontaram que a escória do LD, a de Barão de Cocais, apresenta um teor alto 

e são necessárias técnicas para o processo de estabilização, visando a garantia de não 

expansão da amostra quando aplicada em pavimento. As outras escórias apresentaram 

resultados bastante semelhantes e estes não apresentam riscos de expansão quando 

aplicadas em pavimentos. 

 

Tabela 4.9 – Análise dos Resultados de CaO (livre). 

Determinação de óxido de cálcio livre pelo etileno-glicol 

Unidade Cao(livre) Inicial (%) CaO(livre) Final (%) 

Sapucaia do Sul – RS 0,23 0,30 

Rio de Janeiro – RJ 0,25 0,24 

Pindamonhangaba – SP 0,32 0,31 

Barão de Cocais – MG 1,55 1,57 

Simões Filho – BA 0,51 0,28 
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4.2.3 – Lixiviação e Solubilização 

 

De acordo com a NBR 10.004/2004 um resíduo é classificado como Classe I (perigoso) 

quando um ou mais parâmetros do Lixiviado estiverem acima dos valores máximos 

permitidos pelo Anexo F da NBR 10.004.  

 

Um resíduo é classificado como Classe IIA (não perigoso e não inerte) quando um ou mais 

parâmetros do solubilizado estiverem acima dos valores máximos permitidos pelo Anexo G 

da NBR 10.004.  

 

Um resíduo é classificado como Classe IIB (não perigoso e inerte) quando todos os 

parâmetros, quanto aos ensaios de solubilização (NBR 10.006) e lixiviação (NBR 10.005) 

estiverem abaixo dos valores permitidos pelos anexos da NBR 10.004 e não ultrapassar 

nenhum dos parâmetros. 

 

A referência LQ significa o Limite de Detecção do Método/Equipamento utilizado e VMP 

menciona os valores estipulados pela NBR 10.004 (ABNT, 2004) para os Valores Máximos 

Permitidos. 

 

Com base no exposto acima e dos resultados das análises que estão contemplados nas 

Tabelas 4.10 e 4.11 podemos observar que:  

 

 A escória de aciaria de Pindamonhangaba deve ser classificada como Classe IIA – 

Resíduo Não Inerte, pois no seu solubilizado apresentou os parâmetros de Alumínio 

e Cromo acima dos limites máximos permitidos e no seu lixiviado apresentou todos 

os parâmetros dentro dos limites permitidos.  

 

 A escória de aciaria de Barão de Cocais deve ser classificada como Classe IIB – 

Resíduo Inerte, pois no seu solubilizado apresentou todos os parâmetros dentro dos 
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limites máximos permitidos e o seu lixiviado também apresenta todos os parâmetros 

dentro dos limites permitidos. Nenhum dos parâmetros analisados superou os 

valores permitidos. Apesar da escória de LD Barão de Cocais ser misturada com a 

escória do Forno Panela, os resultados ambientais, demonstraram baixo impacto. 

Tecnicamente foi observado que com essa mistura, o material dessa unidade precisa 

ser segregado de maneira adequada para garantir o atendimento dos requisitos 

mínimos para aplicação em pavimentação.  

 

 A escória de aciaria do Rio de Janeiro deve ser classificada como Classe IIA – 

Resíduo Não Inerte, pois no seu solubilizado apresentou os parâmetros de Alumínio 

e Cromo acima dos limites máximos permitidos e no seu lixiviado apresenta todos 

os parâmetros dentro dos limites permitidos.  

 

 A escória de aciaria de Sapucaia do Sul deve ser classificada como Classe IIB – 

Resíduo Inerte, pois no seu solubilizado apresentou todos os parâmetros dentro dos 

limites máximos permitidos e o seu lixiviado também apresenta todos os parâmetros 

dentro dos limites permitidos. O resulado de Sapucaia do Sul é devido ao seu 

processo de cura e de todas as etapas de beneficiamento da escória de aciaria que 

são bastante padronizadas. 

 

 A escória de aciaria do Simões Filho deve ser classificada como Classe IIA – 

Resíduo Não Inerte, pois no seu solubilizado apresentou o parâmetro Alumínio 

acima dos limites máximos permitidos e no seu lixiviado apresenta todos os 

parâmetros dentro dos limites permitidos. 

 

As escórias de aciaria estudadas foram classificadas como resíduos não perigosos. Três das 

cinco unidades estudadas têm suas escórias classificadas como não perigosas e não inertes. 

As outras duas unidades restantes as escórias são consideradas não perigosas e inertes, 

gerando baixo impacto no seu gerenciamento. 
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Tabela 4.10 – Resultados da Lixiviação das escórias de aciaria das unidades que foram 

estudadas, conforme Anexo F da NBR 10.004/2004. 

Parâmetro Unidade 
Simões 

Filho 

Sapucaia 

do Sul 

Rio de 

Janeiro 

Barão de 

Cocais 
Pinda VMP LQ 

Al mg/L <LQ <LQ <LQ 0,070 <LQ   0,0246 

As mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1 0,0596 

Ba mg/L 3,422 1,664 1,339 0,301 1,452 70 0,0003 

Be mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0006 

Ca mg/L 699 610 574 698 618   0,0220 

Cd mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,5 0,0062 

Co mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0094 

Cr mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ 0,011 5 0,0085 

Cu mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0036 

Fe mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0079 

K  mg/L 1,967 1,639 1,199 4,320 1,710   0,0635 

Li mg/L 0,013 0,005 0,004 0,026 0,004   0,0007 

Mg mg/L 34,030 43,430 7,490 0,413 14,880   0,0020 

Mn mg/L <LQ 1,373 <LQ <LQ <LQ   0,0012 

Mo mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ 0,070   0,0195 

Ni mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0200 

P mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,1135 

Pb mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1 0,0829 

S mg/L 5,730 4,716 5,720 6,180 8,160   0,0714 

Sc mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0003 

Si mg/L 22,060 21,300 21,370 4,032 14,870   0,0121 

Sr mg/L 4,108 3,092 2,897 1,506 3,418   0,0001 

Ti mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0045 

V mg/L 0,146 0,276 0,551 0,041 0,385   0,0058 

Y mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0010 

Zn mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0046 
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Tabela 4.11 – Resultados da Solubilização das escórias de aciaria das unidades estudadas, 

conforme Anexo G da NBR 10.004/2004. 

Parâmetro Unidade 
Simões 

Filho 

Sapucaia 

do Sul 

Rio de 

Janeiro 

Barão de 

Cocais 
Pinda VMP LQ 

Al mg/L 0,523 <LQ 0,403 0,138 2,437 0,2 0,0246 

As mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 0,0596 

Ba mg/L 0,526 0,326 0,246 0,690 0,303 0,7 0,0003 

Be mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - 0,0006 

Ca mg/L 60,30 41,11 63,90 628,00 65,40 - 0,0220 

Cd mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,005 0,0062 

Co mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - 0,0094 

Cr mg/L <LQ <LQ 0,074 <LQ 0,430 0,05 0,0085 

Cu mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2 0,0036 

Fe mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,3 0,0079 

K  mg/L 2,193 1,248 0,797 14,130 1,240 - 0,0635 

Li mg/L 0,003 0,001 0,001 0,071 0,001 - 0,0007 

Mg mg/L 0,091 0,317 0,079 <LQ 0,089 - 0,0020 

Mn mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,1 0,0012 

Mo mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ 0,043 - 0,0195 

Ni mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - 0,0200 

P mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - 0,1135 

Pb mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 0,0829 

S mg/L 1,738 0,649 2,885 5,490 5,880 - 0,0714 

Sc mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ   0,0003 

Si mg/L 4,889 13,010 9,280 0,366 4,031 - 0,0121 

Sr mg/L 0,611 0,422 0,518 2,595 0,646 - 0,0001 

Ti mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - 0,0045 

V mg/L 0,072 0,253 0,210 <LQ 0,087 - 0,0058 

Y mg/L <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - 0,0010 

Zn mg/L 0,011 0,002 0,006 0,103 0,014 5 0,0046 
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4.3 – CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E MICROESTRUTURAL 

 

4.3.1 – Difração de Raio X 

 

Os resultados obtidos na Difração de Raio X podem ser observados nas Figuras 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14 e 4.15. 

 

Figura 4.11 – Difração de Raio X da escória de Sapucaia do Sul – RS. 

 

Figura 4.12 – Difração de Raio X da escória da unidade do Rio de Janeiro – RJ. 
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Figura 4.13 – Difração de Raio X da escória da unidade de Simões Filho – BA. 

 

Figura 4.14 – Difração de Raio X da escória de Pindamonhangaba – SP. 
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Figura 4.15 – Difração de Raio X da escória de Barão de Cocais – MG. 

 

Os resultados obtidos para o ensaio de difração de raio-X, para todas as escórias de aciaria 

estudadas, demonstraram a ocorrência das fases mineralógicas dos padrões difratométricos 

e são bastante semelhantes.  

 

Os principais constituintes mineralógicos de Sapucaia do Sul são: Wustite – FeO; 

Perovskite – Ca(TiO2);  Srebrodolskite – Ca2Fe2O5; Magnetite – Fe2O4.  

 

A composição mineralógica da escória do Rio de Janeiro é formada por: Magnetite – 

Fe2O4; Wustite – FeO. 

 

Já a escória de Simões Filho é contituída por: Gehlenite – Ca2Al2SiO7; Rhodochrosite – 

MnCO2; Magnetite – Fe2O4; Hematite – Fe2O2; Quartz – SiO2.  
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A escória de Pindamonhangaba é composta por: Magnetite – Fe2O4; Quartz – SiO2; Wustite 

– FeO; Calcite – CaCO3.  

 

E, finalmente, a escória de aciara de Barão de Cocais é composta por: Quartz – SiO2; 

Calcite – CaCO3; Magnetite – Fe2O4; Wustite – FeO. 

 

4.3.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Nesse estudo, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada na análise e na 

caracterização das fases minerais existentes nas escórias de aciaria. Foram avaliados 

aspectos de morfologia e composição mineralógica na superfície dos grãos de escória.  

 

As amostras de escórias mostraram aspecto irregular e de textura áspera. Foi observado que 

as partículas das amostras possuem forma angulosa e dimensões diversas. A análise 

química qualitativa das escórias de aciaria foi realizada com a utilização de um microscópio 

eletrônico de varredura (modelo: JEOL JSM –  5510). A análise visual dos agregados 

siderúrgicos demonstra que as escórias de aciaria de maneira geral possuem aspecto 

textural áspero e irregular, compostos de cristais com granulação grossa, destacando-se a 

presença de partículas com forma angulosa e bordas agudas com dimensões variadas. 

Conforme apresentado nas Figuras 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 e 4.20. 

 

 
Figura 4.16 – Morfologia Típica encontrada na escória de aciaria de Barão de Cocais. 
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Figura 4.17 – Morfologia Típica encontrada na escória de aciaria de Pindamonhangaba. 

 

 
Figura 4.18 – Morfologia Típica encontrada na escória de aciaria de Sapucaia do Sul. 

 

 
Figura 4.19 – Morfologia Típica encontrada na escória de aciaria do Rio de Janeiro. 



117 
 

 
Figura 4.20 – Morfologia Típica encontrada na escória de aciaria de Simões Filho. 

 

Os elementos principais na composição das escórias de aciaria são apresentados nas 

Tabelas de 4.12 a 4.16. A predominância foi pelos seguintes elementos em todas as 

escórias: oxigênio, magnésio, alumínio, silício e cálcio. 

 

Tabela 4.12 – Composição da escória de Barão de Cocais. 

Amostras 
Elementos (%) 

C O Mg Al Si Ca 

BarãodeCocais_01_pt1 27.27 65.01 2.31 1.33 2.07 1.69 

BarãodeCocais_01_pt2 26.82 64.72 
 

0.36 2.42 5.65 

BarãodeCocais_01_pt3 30.55 65.57 2.01 - 0.59 1.28 

BarãodeCocais_01_pt4 - 50.00 - - - 50.00 

BarãodeCocais_01_pt5 29.04 65.49 0.90 0.91 1.49 2.17 

BarãodeCocais_01_pt6 25.11 64.17 2.14 0.52 2.96 4.81 

BarãodeCocais_02_pt1 26.19 63.90 2.47 0.27 1.48 5.70 

BarãodeCocais_02_pt2 29.18 65.03 0.99 0.21 0.77 3.66 

BarãodeCocais_02_pt3 31.45 65.84 0.66 - 0.24 1.81 

BarãodeCocais_02_pt4 - 50.00 - - - 50.00 

BarãodeCocais_02_pt5 21.96 62.44 - 0.28 2.30 12.71 
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Tabela 4.13 – Composição da escória de Pindamonhangaba. 

Amostras 

Elementos (%) 

C O Mg Al Si Ca 

Pindamonhangaba_02_pt1 31.77 66.22 - - 0.66 1.35 

Pindamonhangaba_02_pt2 28.51 64.82 0.52 0.62 0.82 4.71 

Pindamonhangaba_02_pt3 26.00 63.65 - - 1.29 8.42 

Pindamonhangaba_02_pt4 23.30 63.61 - 0.71 3.24 8.77 

Pindamonhangaba_02_pt5 24.40 63.69 - 0.66 2.65 8.60 

Pindamonhangaba_03_pt1 27.14 64.84 1.52 0.60 2.19 3.61 

Pindamonhangaba_03_pt2 27.01 64.07 - 0.89 0.68 7.36 

Pindamonhangaba_03_pt3 30.20 65.72 - 1.25 0.61 2.22 

Pindamonhangaba_03_pt4 24.25 63.60 - 0.94 2.24 8.82 

Pindamonhangaba_03_pt5 28.23 65.21 0.41 0.58 1.61 3.82 

 

Tabela 4.14– Composição da escória de Sapucaia do Sul. 

Amostras 

Elementos (%) 

C O Mg Al Si Ca 

SapucaiadoSul_01_pt1 - 58.06 - 11.20 10.52 20.22 

SapucaiadoSul_01_pt2 - 59.34 - 37.36 - 3.30 

SapucaiadoSul_01_pt3 22.57 62.72 0.87 1.09 2.08 9.94 

SapucaiadoSul_01_pt4 19.92 62.36 0.94 3.32 3.14 10.31 

SapucaiadoSul_01_pt5 23.47 62.97 1.14 0.55 2.19 9.68 
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Tabela 4.15– Composição da escória de Sapucaia do Sul. 

Amostras 
Elementos (%) 

C O Mg Al Si Ca Mn 

RiodeJaneiro_01_pt1 25.35 63.50 2.82 0.51 1.05 3.31 2.79 

RiodeJaneiro_01_pt2 - 58.02 - 32.08 - 9.90 - 

RiodeJaneiro_01_pt3 25.55 64.43 1.33 0.67 2.80 4.48 0.42 

RiodeJaneiro_01_pt4 - 53.83 7.70 - 5.84 17.30 11.69 

RiodeJaneiro_01_pt5 17.29 61.59 - - 4.90 15.42 - 

RiodeJaneiro_03_pt1 - 59.54 - - 19.07 21.39 - 

RiodeJaneiro_03_pt2 30.32 65.84 0.38 - 1.21 1.93 0.32 

RiodeJaneiro_03_pt3 24.89 64.05 0.84 0.53 2.95 6.73 - 

RiodeJaneiro_03_pt4 22.98 62.67 - 0.34 2.19 10.88 - 

RiodeJaneiro_03_pt5 - 51.71 - - 3.43 37.54 - 

 

Tabela 4.16– Composição da escória de Simões Filho. 

Amostras 
Elementos (%) 

O Al Si Ca Mn 

SimõesFilho_01_pt1 61.09 31.11 6.62 1.18 - 

SimõesFilho_01_pt2 64.44 0.70 1.84 5.74 - 

SimõesFilho_01_pt3 59.86 39.45 - 0.69 - 

SimõesFilho_01_pt4 59.13 36.51 - 4.37 - 

SimõesFilho_01_pt5 59.98 39.90 - 0.12 - 

SimõesFilho_02_pt2 53.21 - 6.41 39.13 1.25 

SimõesFilho_02_pt3 50.11 - - 49.47 - 

SimõesFilho_02_pt4 50.00 - - 45.85 4.15 

SimõesFilho_02_pt5 50.94 3.78 - 45.28 - 

SimõesFilho_02_pt6 52.41 0.69 4.48 33.87 8.55 



120 
 

Os compostos encontrados demonstram que as escórias possuem elementos similares na 

sua composição. Para garantia a qualidade do agregado siderúrgico produzido é importante 

checar se a expansibilidade e os parâmetros envolvidos nesse processo estão dentro do 

esperado e não irão gerar problemas de qualidade de tal forma que seja garantida a boa 

eficiência na redução dos elementos responsáveis pela expansão e fragmentação da escória 

de aciaria do FEA e do LD. 

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE 

 

Para a obtenção dos resultados de expansibilidade foi necessária a mistura das escórias de 

aciaria com a escória pulverizada para que a constituição dos corpos de prova fosse 

possível, pois os materiais das amostras estavam bastante granulares e o complemento com 

esse material foi necessário. 

 

A expansibildade observada nas escórias está abaixo do valor permitido, conforme descrito 

na Tabela 4.17. A escória de Barão de Cocais proveniente do processo LD apresentou 

resultados acima do esperado, fato que indica a necessidade de cura e acompanhamento 

rotineiro do processo de estabilização. As outras escórias apresentaram resultados 

satisfatórios e necessitam de cura e monitoramento da expansão para que possa ser liberado 

o lote. Todas as outras escórias ficaram dentro da faixa permitida demonstrando 

conformidade do material. 

 

Tabela 4.17 – Expansibilidade das amostras de escórias. 

Expansibilidade PTM-130 

Unidade Expansibilidade (%) 

Sapucaia do Sul - RS 0,67 

Rio de Janeiro - RJ 0,54 

Pindamonhangaba - SP 1,31 

Barão de Cocais - MG 18,91 

Simões Filho - BA 0,31 
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4.5 – DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização foram analisados com o objetivo de 

verificar os parâmetros físicos, mecânicos, químicos e ambientais que podem ser 

observados neste trabalho.  

 

Os ensaios de caracterização realizados nesse estudo são padrões para quaisquer materiais 

que venham a ser estudados para uso em pavimentação rodoviária, especificamente, base e 

sub-base. Esses testes são normalmente realizados em estudos geotécnicos para início das 

obras de pavimentação, durante o processo de escolha dos materiais para uso, na fase de 

projeto. 

 

Os resultados dos ensaios de resistência ao choque - Treton de todas as amostras 

evidenciaram que os materiais apresentam resistência ao choque em conformidade com os 

limites estabelecidos por norma que é de 40% a 55%. A única exceção foram os resultados 

de Barão de Cocais que devido à grande quantidade de finos não apresentou granulometria 

adequada para a realização do teste. 

 

As análises granulométricas das amostras de escória foram realizadas conforme normas do 

DNIT. Os valores obtidos permitem entender que os materiais utilizados apresentam 

granulometria contínua, assemelhando-se aos materiais sucedâneos, fato que qualifica esses 

materiais com granulometria contínua adequados para uso em camadas de base e sub-base 

do pavimento, pois possuem características que auxiliam na minimização dos espaços 

vazios que poderiam contribuir para a diminuição da resistência, aumentando o 

entrosamento entre as partículas. As composições granulométricas das amostras das 

escórias de aciaria estudadas podem ser classificadas nas faixas A ou D da especificação do 

DNER – ES – 303/97, que trata sobre base estabilizada granulometricamente. E comenta 

que os materiais destinados a confecção da base devem possuir composição granulométrica 
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dentro das faixas que variam de A a F, logo, as amostras estudadas atendem a essa 

determinação. 

 

Os resultados de durabilidade demonstram que as escórias de aciaria estudadas apresentam 

boa resistência quando submetidas ao sulfato de sódio e, se constituem um excelente 

material para construção de bases e sub-bases, todos os materiais ficaram bem abaixo dos 

valores de referência. 

 

Os Índices de Suporte Califórnia encontrados demonstram que as escórias estudadas 

apresentam resultados iguais e superiores aos materiais de referência com valores de 100% 

variando o ISC entre 106,4% a 227,9%. As escórias de aciaria são materiais excelentes para 

serem compactadas em pista, apresentando nenhuma ou baixíssima dificuldade construtiva. 

Quando pelas normas técnicas o valor mínimo permitido é de 60% para tráfego menor, 

segundo DNIT (DNER – ES – 303/97). Com os valores obtidos nos ensaios é 

recomendável que se realize também o ensaio de compressão simples para todas as as 

escórias, de maneira a completar a campanha de ensaios realizados . 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de Abrasão Los Angeles evidenciaram que todas as 

escórias de aciaria estudadas são materiais muito duros e resistentes para a pavimentação e 

estão dentro da especificação sem apresentar nenhum desvio. O entendimento dos 

resultados é que quanto menor os valores obtidos no desgaste (%) melhor é o material para 

uso em pavimentação que sofrerá uma série de impactos. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de densidade e absorção de água demonstraram que as 

escórias possuem peso específico bastante elevado quando comparado com materiais 

normalmente utilizados na construção de base e sub-base, por exemplo, a brita que possui 

resultados de densidade real na ordem de 2,7g/cm³. Os valores de densidade real das 

escórias de aciaria estudadas estão no intervalo de 3,06 a 3,73 g/cm³ e a absorção se 

encontra dentro do previsto menor que 3,0%.  



123 
 

 

As escórias estudadas apresentaram resultados ambientais satisfatórias, ou seja, nenhuma 

delas se enquadra na classe de resíduos perigosos, o que ocasiona menor impacto ao meio 

ambiente. De qualquer forma analisando as condicionantes da Licença Ambiental de 

Operação das Usinas Siderúrgicas avaliadas, os órgãos ambientais dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul exigem que as escórias sejam armazenadas e 

curadas durante um período de 6 meses, de maneira a garantir que os parâmetros de 

lixiviação e solubilização sejam atingidos. 

 

Os resultados de CaO(livre) e expansibilidade evidenciaram que as escórias que não 

passaram pelo tratamento de estabilização apresentaram resultados acima dos outros 

materiais, fato que não a inviabiliza para uso, mas segue como um ponto de atenção e 

melhorias das unidades industriais. Esses parâmetros são cruciais para a aplicação, pois as 

normas indicam que a expansibilidade deve ser menor que 3%, para o ensaio PTM 130.  

 

Segundo o DNER-ES 303 (DNER, 1997), a expansão máxima para subleito é da ordem de 

2,0%, para reforço de subleito é de 1,0% e para base e sub-base é de 0,5%. Segundo 

Nascimento (2003), na região de Minas Gerais, geralmente os materiais siltosos apresentam 

valores de expansão superiores aos valores estabelecidos pelas normas rodoviárias. As 

escórias de aciarias elétricas apresentam expansibilidade bem abaixo do permitido, o que as 

torna indicadas para esse uso. 

 

De acordo com as leituras realizadas no MEV as escórias de aciaria apresentam partículas 

em forma de placas, são mais frágeis, e outras em forma cúbica, ideal para uso em 

pavimento. De modo geral, as escórias de aciaria apresentaram forma muito boa. Os 

resultados obtidos pela difração de raio-x evidenciaram que as escórias mesmo com 

processos de aciaria diferentes possuem similaridades na sua composição, obtendo 

pequenas variações dos compostos. 
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De maneira geral, as escórias de aciaria estudadas apresentaram resultados expressivos e 

positivos para seu uso em base e sub-base e os cuidados com a expansibilidade deve ser 

uma premissa nas unidades industriais geradoras desse material. 

 

4.6 – INDICAÇÕES DE USO 

 

Todas as escórias analisadas apresentam potencial de aplicação em pavimentação. Os 

resultados da escória de Barão de Cocais indicam que ela precisa veementemente de cura e 

que seja identificado e estudado com mais afinco um método que trará maiores resultados 

em um prazo mais curto, sendo necessário um acompanhamento contínuo dos índices de 

expansibilidade.  

 

Para a unidade de Barão de Cocais faz-se imprescindível a separação da escória do LD da 

escória do Forno Panela, isso trará resultados imediatos e expressivos para a redução da 

expansibilidade, visto que a escória do Forno Panela possui uma quantidade de 45 a 60% de 

cálcio em sua composição. Deve ser proposto pela unidade industrial um processo eficiente 

de separação que garanta a não contaminação da escória do LD.  

 

Na condição das amostras enviadas para teste, a escória de aciaria de Barão de Cocais 

poderia ser utilizada como revestimento primário sem conseqüências danosas ao 

pavimento. Para a sua aplicação como base, sub-base e na mistura do CBUQ é necessário 

que seja realizado o processo de cura e garantido as condições e características mínimas 

para essas aplicações. Será importante a avaliação nessa unidade siderúrgica a possibilidade 

de melhorias no processo e a disponibilização de recursos para que sejam realizadas as 

modificações e condições necessárias para atingir o mercado de aplicações mais nobres 

dessas escórias.  

 

As escórias das unidades de Pindamonhangaba, Rio de Janeiro, Simões Filho e Sapucaia do 

Sul são escórias provenientes do processo de Forno Elétrico a Arco e apresentam resultados 
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bastante satisfatórios, podendo ter aplicação direta em obras em pavimento. Algumas 

unidades apresentaram Índice de Suporte Califórnia mais baixo, fato que indica a 

necessidade de realização de um ―blend” com outros materiais, como argilas, britas para 

que sejam garantidos os parâmetros do projeto de pavimentação no que tange a capacidade 

suporte do tráfego sugerido. Uma questão importante é que as escórias do FEA apresentam 

expansibilidade abaixo de 3%, segundo ensaio PTM-130, o que indica a possibilidade de 

redução das áreas de cura ou diminuição do tempo de cura, para isso é necessário um 

estudo mais aprofundado do comportamento expansivo desses materiais ao longo de um 

ano (estudo da escória com maior representatividade e estudo de variáveis como período de 

chuva e seco) para resultados mais conclusivos. 

 

A escória de Simões Filho não apresenta processo de cura sistematizado, mas mesmo assim 

apresentou resultados satisfatórios em todos os quesitos investigados, inclusive sua 

expansibilidade está dentro do que é exigido para uma base e sub-base.   
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Capítulo 5  

 

 

CONCLUSÕES 

 

5.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O reaproveitamento das escórias de aciaria tem se tornado um fator de extrema importância 

para o processo de sustentabilidade, pois diminui a extração e utilização de recursos 

naturais, gera redução de custos para os consumidores, dependendo da distância média de 

transporte até a obra, e aumenta a competitividade das indústrias siderúrgicas por 

intermédio da venda desses produtos e ocasiona melhorias na infraestrutura do país quando 

aplicada adequadamente, podendo ser indicado para diversos campos da construção civil, 

desde que tratado e especificado para cada aplicação proposta, os agregados siderúrgicos 

devem estar estabilizados quimicamente com o objetivo de mitigar os efeitos de expansão e 

aplicá-los de maneira segura, de maneira que seus parâmetros atendam as determinações de 

cada projeto e/ou aplicação. 

 

Nesse sentido as escórias de aciaria apresentam enorme potencial de aplicação nas obras 

rodoviárias do país. 

 

5.2 – CONCLUSÕES 

 

O trabalho realizado visou o estudo de diferentes tipos de amostras separadas pelo tipo de 

processo de aciaria, tipo de aço produzido e diferentes tipos de cura em regiões brasileiras 

de produção e comparar os resultados, a fim de identificar diferenças entre as escórias e 
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qualificá-las para a aplicação em obras de pavimentação rodoviária no Brasil. Para isso 

foram executados ensaios laboratoriais incluindo as caracterizações físicas, mecânicas, 

químicas, ambientais e de expansibilidade para averiguação da qualidade das escórias de 

aciaria, foram apontados os resultados dos ensaios realizados. Por intermédio dessas 

análises, têm-se as seguintes conclusões: 

 

 Os resultados das análises físicas realizadas demonstraram que todas as escórias 

ensaiadas neste estudo se enquadram dentro dos requisitos mínimos exigidos para a 

aplicação em pavimentação, com exceção do material de Barão de Cocais que 

necessita de controle de expansibilidade. 

 

 Os ensaios de difração Raio-X demonstraram que a composição básica das escórias 

são semelhantes, possuindo pequenas diferenças das escórias curadas para as não 

curadas.  

 

 Na avaliação do MEV foi observada que as partículas das amostras possuem forma 

angulosa e dimensões diversas. 

 

 A avaliação de expansibilidade demonstrou que as escórias precisam estar curadas 

para o uso em pavimentos a fim de evitar problemas de patologias no asfalto. 

 

 Os valores de ISC se aproximam muito das britas, demonstrando que as escórias e 

as britas são materiais com comportamentos mecânicos semelhantes. 

 

 Os ensaios de lixiviação e solubilização demonstraram que as escórias de aciaria 

geram baixo impacto no meio ambiente quando aplicadas, pois elas são 

classificadas como resíduo Classe II-A e os elementos que excederam os limites 

disponíveis são em sua maioria encontrados em solos convencionais nos estados 

brasileiros avaliados.  
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A partir dos resultados obtidos é possível concluir que mesmo com diferenças de processo, 

de tipo de aço, de localização das unidades, de cura, as escórias de aciaria apresentam 

enorme potencial de aplicação em obras de pavimentação e podem ser utilizadas na 

construção de base e sub-base, desde que as condições físicas, mecânicas, químicas, 

ambientais e de expansibilidade sejam atingidas para que a segurança da execução das 

obras. Importante destacar que as escórias de aciaria LD devem ser resfriadas, processadas 

e curadas separadamente da escória do Forno Panela, evitando possíveis contaminações e 

aumento do tempo de cura desses materiais. 

 

Outro ponto fundamental é que as escórias de aciaria elétrica precisam apenas de 

acompanhamento da expansibilidade e o tempo de cura pode ser reduzido. Para isso é 

necessário a manutenção dos processos de beneficiamento e a não mistura com materiais de 

outras origens, como, por exemplo, a escória do Forno Panela. Esse fato poderá ocasionar 

uma diminuição na área destinada para o armazenamento de escórias para a cura, podendo 

reduzir custos das operações siderúrgicas. É importante que um acompanhamento com 

monitoramento seguido por uma campanha de ensaios que atestem os valores encontrados 

durante um período mínimo de um ano, no qual sejam considerado épocas de chuva e seca, 

bem como modificações na produção do aço, seja realizado com o objetivo de confirmar os 

valores e iniciar uma possível negociação com os órgãos técnicos e ambientais. 

 

5.3 – SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

São propostas como sugestões para futuras pesquisas e para a continuidade do trabalho 

desenvolvido nesta dissertação os seguintes temas: 

 

 A análise do módulo de resiliência das escórias de aciaria estudadas, fator 

interessante para complementar as análises realizadas.  

 



129 
 

 A elaboração de um procedimento para aplicação e formalização das escórias de 

aciaria de todo o setor siderúrgico como materiais alternativos na construção de 

rodovias junto ao DNIT, aos DER‘s estaduais e às Prefeituras Municipais. 

Realização de um trabalho bastante amplo com todas as usinas siderúrgicas. 

 

 Realização de ensaios de CBUQ com as amostras visando conhecer o potencial de 

aplicação dessas escórias no revestimento asfáltico, testando sua adesividade e 

composição ótima com outros materiais alternativos. 

 

 Estudo de escórias de aciaria de diferentes países para conhecer se há alguma 

diferença na composição e comportamento mecânico devido à regionalidade e a 

disponibilidade de matérias primas. 

 

 Construção de trechos rodoviários experimentais com instrumentação para 

averiguação das características funcionais e estrtuturais, bem como o desempenho 

mecânico das escórias de aciaria. 

 

 Estudo econômico e ambiental in loco do uso de materiais alternativos em trechos 

de pavimentação rodoviária, com valores reais do processo de construção e se 

possível manutenção dos trechos em parceria com o DNIT. 
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