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Introdução: O destino dos resíduos é uma questão muito importante quando o assunto
é a preservação do meio ambiente. Hoje em dia, muitas empresas vêm observando no
reaproveitamento desses resíduos uma oportunidade de contribuir com a melhora do
meio ambiente e, ao mesmo tempo, com a melhora de seus produtos, aumentando seus
ganhos financeiros. O interesse das empresas na reciclagem proporcionou grandes
avanços nas pesquisas desta área, fazendo com que houvesse um aumento na
quantidade de materiais reutilizados e desenvolvimentos de melhores métodos para
isto.    Objetivo: O objetivo deste trabalho foi promover um estudo sobre os resíduos
produzidos pelas três grandes indústrias do Vale do Aço (Usiminas, Arcelormittal e
Cenibra), de forma a apresentar aplicações dos mesmos na fabricação de materiais de
construção civil, visando melhorar o rendimento e diminuir os custos de fabricação dos
produtos. Metodologia: Para realização dos estudos dos resíduos produzidos por estas
três grandes indústrias do Vale do Aço, foi feito um levantamento bibliográfico em
livros, teses, artigos, dissertações dentre outras fontes. Nesse levantamento foram
buscados quais são os resíduos sólidos provenientes de cada uma das indústrias, as
características físicas e químicas dos resíduos produzidos por elas e os métodos de
reutilização e resultados existentes hoje em dia. Resultados: Pode-se observar pelas
pesquisas feitas sobre os resíduos produzidos pelas indústrias do Vale do Aço que no
Brasil para alguns deles já existe uma grande utilização, como acontece com escória de
alto-forno, que é utilizada por parte das indústrias cimenteiras, a adição de escória
contribui para a melhoria de algumas propriedades do cimento, como, por exemplo, a
durabilidade e a resistência a agentes químicos. Mas em outros casos como o do grits
(resíduo produzido na extração de celulose) existem poucas aplicações no mercado
atual, uma das utilizações é como agregado para confecção de argamassas e concretos,
mas esse resíduo ainda não possui um mercado solido sendo assim necessários mais
estudos para que se possam descobrir outras formas de utiliza-lo, o tornando mais
eficiente.Mesmo já se existindo estudos sobre este assunto, ainda existem áreas que
não foram exploradas, e que podem levar a um melhor rendimento destas matérias na
confecção de outros produtos.    Conclusão: A área de reaproveitamento de resíduos
sólido é muito promissora e com o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas,
esse mercado tende a aumentar. Além gerar benefícios ao meio ambiente, levará
também a melhorias dos produtos que passam a serem cada vez melhores e com menor
custo de produção.
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