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RESUMO

A escória é um dos resíduos gerados durante a produção do aço, que pode ser obtida por meio da oxigenação em fornos na aciaria ou pelo processo de arco elétrico. Esse

resíduo vem sendo utilizado em diversas aplicações nos últimos tempos, como, por exemplo, em concreto, asfalto, bases de estrada, drenagem livre, agricultura, pavimentação,

dentre outras. O aproveitamento de resíduos da indústria siderúrgica na construção civil surge como ponto favorável à sustentabilidade e alternativa à diminuição da degradação

ambiental. Este trabalho tem como objetivo verificar a aplicação da escória de aciaria obtida de uma usina siderúrgica localizada em João Monlevade/MG, em substituição aos

agregados naturais, para a produção de blocos de concreto para pavimentação, como possível solução tecnológica que minimize os impactos ambientais de sua disposição. A

metodologia consiste na determinação da composição granulométrica, caracterização físico-química e ensaios mecânicos (resistência à compressão). Diferentes proporções (5,

35 e 70%) de adição escória estão sendo testadas para avaliar o potencial deste resíduo em substituição aos agregados naturais (areia e brita), visando estabelecer a

composição mais adequada frente aos ensaios realizados. O Delineamento Experimental adotado é o Inteiramente Casualizado (DIC), constituído de 04 tratamentos, ou seja, 03

níveis de adição de escória e 01 controle (sem agregado de escória), com 07 repetições. Será realizado o Teste T de Student para comparação de médias, no intervalo de

confiança de 5%, utilizando o software SAEG para análise estatística dos dados. Na determinação da composição granulométrica da areia e da escória foram obtidos,

respectivamente, diâmetros máximos de 2,02 e 3,75 e módulos de finuras de 2,4 e 9,5mm. Os teores de umidade da areia, brita e escória foram, respectivamente, de 0,4; 0,06; e

5%. Já as massas específicas da areia e escória foram, respectivamente, de 2,7 e 3,8g/cm³. As demais análises estão em andamento.
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