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Introdução: A crescente geração de resíduos industriais tem causado grandes
transtornos para as empresas e principalmente para o meio ambiente. Devido à falta de
uma aplicação eficaz e viável, grande parte desses rejeitos tem sido disposta em pátios,
aterros e até mesmo a céu aberto sem qualquer tratamento. O resíduo coletado é
proveniente da produção do aço e não possui aplicação específica, o que é responsável
pela geração de passivo ambiental para as empresas do setor metalúrgico. Por
conseguinte, o problema da pesquisa é conhecer qual seria a aplicação mais adequada
para este resíduo. Objetivo: Comparar as características apresentadas pela escória de
aciaria, gerada na produção de aço, visando à utilização da mesma, de forma que seja
viável sua admissão no processo de fabricação de blocos de pavimentação, além do
desenvolvimento de processos de beneficiamento adequados para satisfação das
expectativas. Metodologia: Após a definição do traço de referência, optou-se pela
substituição parcial da brita zero e do cimento pelo resíduo de  escória nas proporções
de 25%, 50% e 75%. Foram moldados 6 corpos de prova para cada formulação
incluindo o traço de referência. Distribuiu-se o concreto no molde em 3 camadas, cada
uma,  recebendo 12 golpes, de acordo com a norma NBR. Após moldagem, foram
deixados no laboratório por um período de 24h no intuito de evitar a perda de água.
Decorrido 24h, as amostras foram completamente submersas em tanques com água até
o dia do seu rompimento. Resultados: O módulo de finura da areia, escória de aciaria e
brita zero atendeu a norma NBR 7217/87. Os blocos com substituição da brita zero
pela escória de aciaria tiveram um bom resultado na compressão axial simples uma vez
que o resultado ficou próximo ao do corpo de prova sem adição de resíduo. Já os
corpos de prova com substituição do cimento acima de 25% não tiveram bom
resultados uma vez que o concreto não obteve liga suficiente.  A densidade absoluta da
escória de aciaria foi alta, não havendo expansibilidade da mesma. Conclusão: È viável
a substituição parcial da brita zero, pela escória de aciaria, uma vez que, apresentaram
resultados próximos aos do traço padrão, no que diz respeito à resistência a
compressão, porém os corpos de prova com substituição do cimento não obtiveram
bons resultados.
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