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Introdução: A atual realidade em que se vive, na qual há um crescimento industrial ao
mesmo compasso que o aumento populacional e de suas demandas, a destinação dos
resíduos gerados por conseqüência desta necessidade vem se tornando um grande
desafio a ser enfrentado pelo homem.
No mundo atual todas as atividades humanas inevitavelmente geram resíduos. Mas
uma atenção especial deve ser direcionada aos resíduos das atividades industriais, tanto
pela intensidade dos impactos que produzem, pela dificuldade de se destinar estes
resíduos, bem como pela falta de legislação para nortear e fiscalizar os parâmetros de
descarte e reaproveitamento.
 Objetivo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo sobre o fino de escoria,
produzido na empresa APERAM, de forma a apresentar aplicações do mesmo na
fabricação de concreto auto-adensavel, visando aumentar a resistência do concreto e
diminuir os custos na fabricação. Metodologia:  Foi realizada uma revisão de literatura
em artigos científicos, dissertações, teses e livros, para o estudo do reaproveitamento
do fino de escória, em concreto auto-adensável. Resultados: Os resíduos industriais
poderão se tornar um grande auxiliador na produção de materiais alternativos de menor
custo, substituindo em grande parte os agregados naturais empregados em concretos. 
O Concreto Auto-Adensável, apresenta fluidez e alta trabalhabilidade. Apresenta
atualmente uma grande evolução na tecnologia do concreto para a construção civil,
possibilitando vários ganhos para o mercado da construção.
Na produção de Concretos Auto-Adensáveis são misturados em frações volumétricas,
agregado miúdo, agregado graúdo, cimento, água, adições minerais e aditivos.
Substituir o agregado natural por fino de escória além de diminuir a retirada de
matéria-prima da natureza, poderá aumentar a resistência do concreto e diminuir o
impacto ambiental.
 Conclusão: Conclui-se que uma forma de diminuir os impactos ambientais
provenientes deste resíduo é a sua reutilização na construção civil. No mercado atual,
existem estudos para o reaproveitamento do fino de escoria, como agregado natural na
produção do concreto auto-adensável. 
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