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Introdução: Nas indústrias siderúrgicas brasileiras, para cada tonelada de aço
produzido, são gerados aproximadamente 640 kg de resíduos e co-produtos. Em 2009,
o total de resíduos reaproveitados chegou a 14,5 milhões de toneladas, correspondendo
a 86% do total gerado. Dentre estes resíduos, as escórias são os mais gerados no
processo siderúrgico, correspondendo a mais de 60% do total. Para este
reaproveitamento é necessário que a escória passe por um processo de beneficiamento
que tem como objetivo diminuir as reações de expansão destas escórias. Sendo assim,
este trabalho apresenta um estudo sobre os diferentes processos de beneficiamento da
escória de aciaria. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo identificar por
meio de revisão sistemática de literatura os processos de beneficiamento de escória de
aciaria utilizados na contenção das reações de expansão, e analisar as causas e
consequências desta expansibilidade. Metodologia: Neste estudo está sendo realizada
uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, dissertações, teses e publicações
com foco em temas relacionados às reações expansivas das escórias geradas em aciaria
e os tipos de beneficiamento das mesmas para diminuição destas reações. Através
desta revisão bibliográfica, foram vistos em teses, alguns procedimentos
experimentais, que mostram que, para a diminuição dessa expansão a escoria pode ser
colocada em repouso por um longo período ao ar livre em pátios, ou pode ter o
processo acelerado, por meio de exposição ao vapor em pressão atmosférica e ainda, a
exposição ao vapor em alta pressão. Resultados: Como é um trabalho em andamento,
espera-se, como visto através de revisão de literatura, que após os processos de
beneficiamento, seja por estoque por um longo período de tempo, ou por processos
alternativos, a escória tenha diminuído sua capacidade de expansão até se adequar as
normas do DNER para que possa ser utilizada como agregado em pavimentação.
Segundo o DNER (1994), a escória para uso em pavimentação deve obedecer alguns
limites, tais como um máximo de 3% de expansão, ser isenta de impurezas orgânicas,
contaminação com escoria de alto forno, solos e outros materiais, ter absorção de água
entre 1% e 2% em peso, ter uma massa especifica entre 3 g/cm³ e 3,5 g/cm³ entre
outras normas.
 Conclusão: A escória de aciaria beneficiada pode ser utilizada como matéria-prima
para diversos setores industriais, destaca-se a utilização na construção civil e
agregados para pavimentações. Este reaproveitamento irá diminuir a utilização de
recursos naturais, diminuindo o acúmulo de resíduos em pátios, alem de agregar
valores a um subproduto do processo siderúrgico.
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