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Introdução: Atualmente vários estudos têm sido realizados afim de buscar novas
maneiras de reutilizar alguns resíduos, dentre eles se destaca a escória de aciaria,
proveniente da transformação do ferro gusa líquido e/ou sucata em aço nas indústrias
siderúrgicas. A reutilização da escória abrange vários setores principalmente na
construção civil em pavimentação de rodovias, na matéria prima do clíquer, na
manufatura de blocos de pavimentação. A abundância desse material nos pátios de
resíduo nas usinas siderúrgicas tem motivado essas pesquisas,onde várias dificuldades
são enfrentadas,principalmente o alto nível de expansibilidade da escórias devido a
hidratação de alguns elementos presentes na sua composição química. Objetivo: Um
dos objetivos da reutilização da escória, além reduzir o volume disposto nos pátios de
resíduos é procurar métodos alternativos para a manufatura de blocos de
pavimentação, que visa diminuir os custos financeiros bem como o melhoramento de
algumas propriedades do concreto, principalmente em resistência à compressão.
Metodologia: Foram analisados vários artigos científicos, dissertações, tese e livros,
referentes ao estudo do reaproveitamento de escória de aciaria.
Adotou-se a utilização de artigos como estudo de caso para apresentar as aplicações da
escória de aciaria.Na parte experimental, depois de coletado os materiais, iremos
confeccionar corpos de prova com diferentes dosagens e substituições da brita pela
escória como agregado graúdo, depois será feito vário testes físicos desses corpos de
prova em diferentes momentos de cura. Depois disso serão analisado os resultados.
Resultados: A utilização de resíduos como insumo para a indústria da construção civil
tem sido objeto de pesquisas nos últimos anos. Na fabricação de concretos e blocos de
pavimentação são misturados em frações volumétricas, areia, brita, cimento e água,
materiais que direto ou indiretamente utilizam recursos extraídos da natureza. Estudos
indicam que a escória de aciaria tem sido utilizada como matéria-prima para  a
construção civil principalmente como agregado para concreto e produtos de base
cimentícia. Esta utilização é devido a escória apresentar faixa granulométrica próxima
as dos agregados utilizados tradicionalmente pelas concreteiras, o gnaisse. Ainda não
foi comprovada a eficiência da utilização da escória de aciaria como agregados para
concreto o que tem estimulado o desenvolvimento de pesquisas nos mais diversos
centros de pesquisas brasileiros. Substituir o agregado natural por escória irá diminuir
a menor retirada de matéria-prima da natureza causando assim menor impacto
ambiental. Conclusão: Apesar de a parte experimental ainda não ter sido concluída,
diante as pesquisas de materiais científicos temos percebido que um grande obstáculo
que iremos deparar é com o alto grau de expansibilidade da escória e
consecutivamente dos blocos de pavimentação, isso será um grande obstáculo a ser
transposto.
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