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Objetivo: O objetivo desse projeto é a substituição parcial da escória de aciaria na
manufatura de blocos para pavimentação comprovando a partir de ensaio de
compressão se é viável ou não sua utilização, uma vez que esse resíduo é pouco
utilizado devido suas características  físicos químicas.   Metodologia: Após a definição
do traço de referência, optou-se pela substituição parcial da brita zero pela escória nas
proporções de 25%, 50% e 75%. Foram moldados 4 corpos de prova para cada
formulação incluindo o traço de referência. Distribuiu-se o concreto no molde em 2
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 durante o processo de cura inicial. Decorrido 24h, as amostras foram
completamente submersas em tanques com água até o dia do seu rompimento.
Resultados: Para cada formulação estudada, moldaram-se 4 (quatro) corpos de prova
cilíndricos (10cmx20cm), totalizando 16 corpos de prova (CP). Foram determinadas a
granulometria  e a resistência à compressão para as idades de 7 dias  e 28 dias, com as
quantidades de amostras distribuídas da seguinte forma: 2 CP´s para serem ensaiados
com  7 dias e os outros 2 CP´s ensaiados com 28 dias. A sigla CP é usada para
designar Corpos de Prova.
Observa-se que a adição do resíduo não afetou negativamente a resistência a
compressão.
 Conclusão: A adição do resíduo resultou em uma pequena diferença na resistência a
compressão dos corpos de prova quando comparados aos tradicionais. A pesquisa terá
continuidade tendo como foco a variação em massa do resíduo e o surgimento de
novos resíduos gerados na aciaria, para incorporação dos estudos já iniciados.
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