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RESUMO

Este  trabalho  aborda  a  caracterização  das  propriedades  físicas,  químicas  e  mecânicas  da 
escória de aciaria para emprego como agregado antes e após ensaio de lixiviação controlada 
em  extrator  Soxhlet.  O  material,  proveniente  da  Harsco  Metals  localizada  em  Volta 
Redonda/RJ - empresa que gerencia resíduos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - foi 
caracterizado antes de passar por processo de estabilização (escória virgem) e após lixiviação 
controlada  em períodos  distintos  de  24,  56,  96,  120  horas.  A escória  foi  submetida,  em 
laboratório, a uma simulação de precipitação em equipamento  Soxhlet visando avaliar suas 
propriedades  físicas,  químicas  e  mecânicas  após  cada  período.  O  estudo  do  processo  de 
lixiviação em escória de aciaria buscou melhor entendimento  da influência do processo de 
lavagem no comportamento  da escória. A caracterização física se deu por meio dos ensaios 
tradicionais de agregados graúdos e pelo AIMS (Aggregate Imaging System); a caracterização 
química através dos ensaios de Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV) completada pela 
análise  de  Espectroscopia  de  Energia  Dispersiva  (EDS)  e  Difração  de  Raio-X;  a 
caracterização mecânica por meio de ensaios de expansão normatizado e adaptado. A amostra 
virgem,  sem receber  processo  de estabilização  por  lixiviação  controlada,  apresentou bons 
resultados  na  caracterização  física  quando  comparada  a  agregados  convencionais,  a 
caracterização química comprovou ser uma escória de aciaria com elevados teores de CaO, 
MgO  e  FeO,  enquanto  a  caracterização  mecânica  demonstrou  que,  apesar  do  grau  de 
expansibilidade da escória ser baixo pelos padrões atuais, este não deve ser desconsiderado 
em obras  para  pavimentação.  Após  lixiviação  controlada  a  escória  não  apresentou  perda 
significativa de suas propriedades físicas,  mas quando analisada sua textura, esfericidade e 
angularidade por meio  de ensaio AIMS verificou-se diferenças na topografia  do agregado 
devido ao arraste de material no processo de lixiviação. Quanto aos ensaios mecânicos de 
expansão  houve  redução  no  potencial  de expansibilidade  após  os períodos de lixiviação. 
Conclui-se que o processo de lixiviação em extrator Soxhlet é de importância no estudo das 
propriedades da escória de aciaria, uma vez que contemplando vários dias de lixiviação houve 
redução do potencial de expansão, característica limitante no uso da escória  de aciaria em 
pavimentação.
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ABSTRACT

This work addresses the characterization of physical, chemical and mechanical properties of 
steel slag as an alternative aggregation before and after leaching testing controlled Soxhlet  
extractor. The material is from the Harsco Metal located in Volta Redonda / RJ - the company 
that manages the Company National Steel's (CSN ) waste - it was characterized before going  
through the natural leaching process and after controlled leaching in different periods of 24, 
56, 96, 120 hours. The steel slag was subjected in the laboratory to simulate the precipitation 
in Soxhlet equipment to evaluate its physical, chemical and mechanical properties after each 
period described.  The study of the process of leaching in  steel slag searched for the best  
understanding of the influence of the washing process in a slag behavior in such a process. 
The physical characterization occurred through traditional testing of coarse aggregates and 
AIMS (Aggregate  Imaging  System),  the chemical  characterization through  the  testing  of 
Scanning Eletron Microscopy (SEM) completed by Dispersive Spectroscopy Energy (DSE) 
and X- ray diffraction and the mechanical characterization through testing of standardized 
expansion  and  adapted.  The  sample  virgin,  without  receiving  process  of stabilization by 
controlled leaching, showed good results in the physics characterization when compared to 
conventional aggregates,  the chemical characterization proved to be a steel slag with high 
contents of CaO, MgO and FeO, the mechanical characterization demonstrated that, although 
the degree of expansibility of the slag is low demonstrated that this should not be disregarded 
in the paving work. After controlled leaching the steel slag showed no significant loss of its 
physical properties, but when analyzed its texture, sphericity and angularity by AIMS testing  
there were differences  in  the topography of the aggregate due to  drag of material in  the 
leaching  process,  as  the  mechanical  testing  of  expansion  had  decreased  the  potential  of 
expansibility after leaching periods. It is concluded that the steel slag constitutes an aggregate 
of favorable use in  paving works,  once characterized the results the steel slag virgin and 
leached with compatible parameters and some cases better than conventional aggregates.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A questão  ambiental é  motivo  de grandes  preocupações de forma  geral,  sendo  que a  

exploração  dos  recursos  naturais  e  a  geração  de  resíduos  em  grandes  proporções, 

principalmente na construção civil, tem estimulado a comunidade científica para o estudo do 

reaproveitamento destes resíduos (SILVA FILHO, 2001).

O  reaproveitamento  de  resíduos  é  mais  desejável  que  a  disposição  em aterros,  pois 

permite a redução da extração de matérias primas, preservando os recursos naturais e zelando 

pela qualidade ambiental (SILVA FILHO, 2001).

A indústria  siderúrgica  é  grande  geradora  de resíduos.  De  acordo  com a  Associação 

Brasileira de Metalurgia e Materiais – ABM, em 2007 a produção mundial e brasileira de aço  

bruto foi de 1.344,3 e 33,8 milhões, respectivamente (ABM, 2008). Na produção do aço são  

gerados resíduos que giram em torno de 450 kg a 500 kg por tonelada de aço bruto produzido.  

Deste total,  as escórias representam mais  de 70%. Quando  estes resíduos são  tratados de 

forma a poder ser utilizados recebem o nome de coprodutos.

Devido  a  grande  quantidade  de  escória  siderúrgica  gerada,  observa-se  o  esforço  da 

siderurgia para encontrar alternativas para sua reciclagem e reutilização em diversos setores, 

como a construção civil (SAADE et al., 2010).

As  escórias  siderúrgicas  são  resíduos  provenientes  da  produção  do  aço  podendo  ser 

oriundas  de  diferentes  processos,  tais  como  as  escórias  de  aciarias  geradas  nos  fornos 

conversores  Linz-Donawitz  –  LD  e  as  escórias  de  alto  forno  produzidas  em  fornos 

conversores de arco elétrico – FEA (CAMPOS, 2009).

A reutilização  das  escórias  siderúrgicas  é  promissora e  já  está  sendo  empregada  em 

diversos setores. A escória de aciaria já tem sido empregada em obras da construção civil, e 

particularmente em obras de pavimentação, sendo um substituto viável de agregados naturais 

seja em misturas asfálticas ou misturas para bases e sub-bases de pavimentação.
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Entretanto, a presença de metais como óxidos de cálcio, silício, ferro, magnésio e outros 

diversos metais pode dificultar a reutilização deste coproduto. A presença de tais metais pode 

causar contaminação do meio ambiente, ou defeitos de pavimentação associados à expansão 

(CAMPOS, 2009).

Há  na  literatura  várias  referências  sobre  a  utilização  de  escórias  de  aciaria  em 

pavimentos,  como por exemplos:  Geyer  (2001),  Massuero (2001),  Rohde (2002),  Pedrosa 

(2010), Castelo Branco (2004), Freitas e Motta (2008), Marcaccini (2009), Tavares (2012) e 

Silva (2013). Entretanto, todas estas estudaram escórias após certo tempo de produzidos o 

agregado  “curado”,  ou  seja,  com expansão  baixa  ou  nula,  enquanto  o  presente  trabalho 

pretende dar  ênfase ao comportamento  do agregado siderúrgico  recém produzido  visando 

observar  as alterações físicas,  químicas e  mecânicas quando submetido a um processo de 

tratamento por lixiviação.

Apesar de ser de conhecimento geral dos especialistas em pavimentação que a expansão 

das escórias de aciaria, quando utilizada em camadas de pavimento, é o principal problema a 

ser  analisado,  pouco se sabe  a respeito  deste fenômeno  e como ele  afeta na estrutura do  

agregado.

O  processo  usualmente  empregado  para  beneficiamento  deste  material  consiste 

basicamente em colocá-lo ao ar livre, submetê-lo a umedecimentos sucessivos com jatos de 

água e,  após certos intervalos de tempo, verificar sua expansão por intermédio de ensaios 

padronizados.  No sentido de buscar melhor compreensão da influência desta lavagem, que 

pode  ser  considerada  como  uma  lixiviação,  não  somente  na  expansão,  mas  nas  demais 

propriedades físicas e mecânicas foi concebido o presente estudo.

1.2 OBJETIVO

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Esta dissertação tem por objetivo analisar a variação das propriedades físicas, químicas e 

mecânicas  da  escória  de  aciaria  em função  do  tempo  de  lixiviação  feita  com o  uso  do 

equipamento  Soxhlet, por tempos variáveis até que sua composição química residual tenha 

uma  quantidade  limite  aceitável  de  elementos  expansivos,  visando  seu  emprego  em 

pavimentação.
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Observar as mudanças na caracterização física da escória de aciaria virgem 

e lixiviada por meio de ensaios laboratoriais para agregados convencionais, bem 

como sua caracterização química e mineralógica utilizando ensaios laboratoriais 

por  Difração  de  Raio-X,  Microscopia  Eletrônica  de  Varredura  (MEV), 

Espectrômetro  de  Energia  Dispersiva  (EDS)  e  Aggregate  Imaging  System 

(AIMS);

 Analisar o processo de lixiviação controlada em extrator Soxhlet em períodos de 

3, 7,  12 e 15 dias contemplando 8 horas de lixiviação por dia para verificar a 

variação nas propriedades do agregado de escória de aciaria;

 Analisar o potencial de expansão da escória de aciaria virgem e lixiviada em cada 

período a fim de verificar seu comportamento após horas de lixiviação.

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Ao analisar-se a influência do tempo de lixiviação nas propriedades físicas e mecânicas 

da  escória  de  aciaria,  pretende-se  criar  as  bases  para  a  otimização  do  processo  de 

beneficiamento, em escala real,  deste resíduo, tal que gere economia de tempo e de custo,  

garantindo-se o padrão de qualidade requerido para este material.

A destinação deste resíduo em pátios de resíduos é dispendiosa e demanda de grandes 

áreas, não havendo um critério bem definido a respeito do tempo de disposição mínimo do  

material, pois em geral se utiliza o período de um ano. Assim, acelerar o beneficiamento deste 

resíduo  para  ser  utilizado  como  um  material  em  pavimentação  rodoviária  é  de  suma 

importância para reduzir os impactos ambientais negativos gerados por tal processo.

Esta pesquisa tem como base o gerenciamento dos resíduos dentro  de uma  produção 

industrial. O emprego da escória de aciaria em pavimentação rodoviária se torna vantajoso, 

pois  reduz  um passivo  ambiental  devido  ao  alto  consumo  deste  material  em obras  de  

pavimentação, além de viabilizar economicamente a pavimentação, uma vez que se torna uma 

solução alternativa para locais em que não se dispõem jazidas como fonte de agregados para  

pavimentação.
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1.4 ESTRUTURA

A presente dissertação está estruturada na seguinte forma:

Capítulo 1 – Introdução: São apresentadas neste capítulo as considerações iniciais sobre 

o tema proposto, bem como o objetivo, a justificativa e a estrutura da dissertação. 

Capítulo 2 – Fundamentação teórica em materiais para pavimentação: Neste capítulo 

são apresentadas algumas definições e considerações sobre a produção do aço e geração das 

escórias  siderúrgicas,  bem  como  a  utilização  destas  e  de  materiais  alternativos  em 

pavimentação.  Também  é  descrito  neste  capítulo  o  princípio  de  funcionamento  do 

equipamento Soxhlet.

Capítulo 3 – Materiais e Métodos: Neste capítulo é apresentada a concepção inicial dos 

ensaios realizados na caracterização química, física e microestrutural da escória de aciaria, a 

confecção dos ensaios de lixiviação em extrator Soxhlet e os ensaios de expansão da escória 

de aciaria virgem e lixiviada.

Capítulo 4 – Resultados e discussões: Neste capítulo são apresentados os resultados dos 

ensaios  e  discutido  o  comportamento  expansivo  da  escória  de  aciaria  para  emprego  em 

pavimentação rodoviária.

Capítulo  5  –  Conclusões: Neste  último  capítulo  são  apresentadas  as  conclusões  e 

algumas sugestões para a elaboração de trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capitulo será apresentado o referencial teórico referente à pavimentação asfáltica e 

aos agregados artificiais de escória de aciaria  como materiais para obras de pavimentação. 

Destaca-se o processo de produção das escórias siderúrgicas,  suas as propriedades físicas,  

químicas, microestruturais e os métodos para avaliação da expansão da escória e o seu uso em 

pavimentação.  É  descrito  também o  processo  de  funcionamento  do  equipamento  Soxhlet  

empregado para análise da lixiviação contínua utilizado na pesquisa.

2.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

De  acordo  com o  Manual  de  Pavimentação  do  DNIT –  Departamento  Nacional  de 

Infraestrutura de Transporte (IPR 179/2006), o pavimento é uma superestrutura composta por 

múltiplas camadas de estruturas finitas, sobre um semiespaço considerado teoricamente como 

infinito, designado subleito.

O Manual de Pavimentação define ainda o pavimento como uma estrutura de camadas 

com materiais de diferentes resistências e deformabilidades, e que por injunções de ordem 

técnico-econômicas,  são  colocados  em  contato  (IPR  179,  2006).  Reis  (2009)  designa 

pavimento  como  uma  estrutura  capaz  de  suportar  as  cargas  provenientes  do  tráfego, 

redistribuindo  estas  para  as  demais  camadas  e  proporcionando  condições  de  conforto, 

economia e segurança para o fim que é destinado.

Conforme descrito  por Bernucci  et al.  (2007) a  estrutura do pavimento, geralmente é 

dividida em revestimento, base, sub-base e subleito (Figura 2.1). O revestimento asfáltico é 

constituído  de  agregados graúdos e miúdos e  pode ser  executado  de  duas  maneiras:  por 

penetração e por mistura.

A execução por penetração refere-se aos revestimentos que são executados por meio de  

uma ou mais aplicações de material asfáltico e com número de operações de espalhamento de 

agregados e compressão das camadas idênticas. O revestimento por mistura refere-se aos tipos 
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onde o agregado é envolvido com o material asfáltico antes da compressão podendo ser feito 

em usina de asfalto ou na própria pista.

FIG. 2. Estrutura geral do pavimento.
Fonte: adaptado UFBA (2013).

De acordo com a Figura 2.1, o revestimento é a camada superior sendo submetido, em 

geral,  aos esforços de compressão e de tração devidos à flexão e é a camada da estrutura 

destinada  a  resistir  aos  esforços  horizontais.  As  demais  camadas  são  submetidas 

principalmente à compressão. 

A estrutura do pavimento é constituída de diferentes camadas e cada uma deve resistir aos 

esforços solicitantes e transferi-los para as camadas subjacentes. O pavimento asfáltico deve 

ser dimensionado de acordo com tráfego previsto no período de projeto e com as condições 

climáticas a que estará sujeito (BERNUCCI et al., 2006).

Segundo Santos (2013), as camadas do pavimento são formadas por diversos materiais, o 

pavimento é sensível às propriedades dos materiais  empregados em base  e sub-base,  e  a  

qualidade do projeto de uma superestrutura varia em função direta da maneira como estes são 

avaliados. A caracterização correta dos materiais que serão utilizados torna a estrutura capaz 

de suportar cargas do projeto.

Para Reis (2009) os tipos de pavimentos existentes são: rígidos, flexíveis e semirrígidos.  

Entretanto, Bernucci et al. (2007) classifica o pavimento apenas em duas estruturas segundo 

sua rigidez: rígido e flexível, sendo o pavimento semirrígido aquele que possuí base ou sub-

base cimentada.

No caso de pavimentos contendo escórias de aciaria, estes são usualmente classificados 

como  flexíveis,  apesar  de,  no  caso  específico  de  bases  contendo  escórias,  haver  certa 
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cimentação  da  mistura  solo-escória.  Tal  cimentação  fornece  à  camada  de  base  maior 

resistência,  sendo  capaz  de  resistir  aos  esforços  solicitantes  como  demonstrado  por 

Marcaccini (2009) que utilizou escória de aciaria em camadas de base e sub-base.

2.1.1 PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

Segundo  Manual  de  Pavimentação  do  DNIT (IPR 179/2006)  o  pavimento  flexível  é 

aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa e é distribuída em 

parcelas  equivalentes  para  as  demais  camadas.  A  estrutura  do  pavimento  flexível  é 

apresentada na Figura 2.2.

FIG. 2. Estrutura geral do pavimento flexível.
Fonte: NETO (2011).

De acordo com Figura 2.2 o pavimento flexível é composto por camada de rolamento 

(revestimento),  base,  sub-base,  quando  necessário  reforço  ou regularização  de  subleito,  e 

subleito. Tais camadas devem cumprir os requisitos estruturais e funcionais de projeto.

De  acordo  com Wesseling  (2005),  a  camada  de revestimento  do  pavimento  além de 

resistir às forças abrasivas do tráfego, devem também reduzir a penetração de água superficial  

no  pavimento,  proporcionar  uma  superfície  resistente  ao  deslizamento  dos  veículos  e 

proporcionar rolamento suave e uniforme ao tráfego.

Bernucci et al. (2006) relatam que do ponto de vista do usuário o estado da superfície do 

pavimento é o requisito mais importante, pois os defeitos e irregularidades visíveis afetam seu 

conforto, prejudicando também as condições do veículo. Tais defeitos acarretam em maiores 
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custos operacionais  relativos a gastos com peças e  manutenção dos veículos,  consumo de 

combustível  e  pneus,  maior  tempo  de viagem,  entre outros.  Os  defeitos mais  comuns  de 

pavimentos são classificados na norma DNIT 005 (2003), que determina a terminologia dos 

termos empregados para defeitos que ocorrem em pavimentos flexíveis e semirrígidos.

De acordo com a norma DNIT 005 (2003) os tipos de defeitos catalogados são: fendas ou 

trincas, afundamento, ondulação ou corrugação, escorregamento, exsudação, desgaste, panela 

ou buraco  e  remendo.  Os  defeitos  conhecidos  como  fenda  referem-se  a  toda  e  qualquer 

descontinuidade na superfície do material apresentando aberturas de menor (fissura) ou maior 

(trinca) porte (Figura 2.3). O afundamento se caracteriza por uma deformação permanente 

podendo apresentar-se sob a forma de afundamento plástico ou de consolidação (Figura 2.3).
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FIG. 2. Principais defeitos de pavimento trincas (a) e afundamento de trilha de roda (b).
Fonte: BOEIRA et al. (2009).

Wesseling  (2005)  apresenta  as  principais  causas  e  consequências  da  ocorrência  do 

afundamento de trilha de roda (ATR). O ATR é consequência das deformações plásticas que 

se  desenvolvem  nas  diferentes  camadas  da  estrutura  do  pavimento.  As  deformações 

permanentes  são  causadas  pela  combinação  de  densificação  (redução  de  volume)  e 

deformação  cisalhante.  A presença do ATR pode causar  o  comprometimento  estrutural do 

pavimento e também contribuir para o fenômeno de hidroplanagem.

O trincamento por fadiga do pavimento é a degradação do material sob carregamento 

repetido, tal fenômeno sempre se inicia nas regiões onde se encontram as máximas tensões ou 

deformações de tração. Essas máximas tensões ocorrem de maneira natural na camada do 

pavimento com maior rigidez (WESSELING, 2005).

Outras patologias comuns de serem encontradas em regiões de clima temperado são as 

fissurações por retração térmica e a fissuração por fadiga induzida devido às variações de 

temperatura. As fissuras de retração ocorrem em temperaturas baixas, abaixo de -7ºC, ou em 

quedas bruscas de temperatura, enquanto as fissuras térmicas ocorrem em temperaturas entre 

--7ºC e 21ºC (EPPS, 1995 apud WESSELING, 2005).

Defeitos como a perda de adesão e de coesão na mistura asfáltica podem ser causadas por  

dano de adesividade entre o ligante asfáltico e os agregados. A perda de coesão está associada 

à entrada de água entre a película de ligante e o agregado e ao deslocamento do asfalto na  

superfície  do  agregado,  enquanto  a  perda  de coesão  está  ligada  a  redução  da rigidez do 

cimento  asfáltico  e  ao  enfraquecimento  das  ligações  entre  o  ligante  e  o  agregado 

(WESSELING, 2005). Vê-se que as características dos agregados são de extrema importância 

para garantir a qualidade da camada de rolamento, prolongando sua vida útil.

25



Nos casos de emprego da escória  de aciaria  como agregado de misturas asfálticas os 

principais defeitos são devidos à expansão, e podem aparecer  no pavimento em forma de 

trincas e/ou “vulcões”, conforme pode ser visto na Figura 2.4.

FIG. 2. Defeitos de pavimentos como trincas e “vulcões” causado pela expansão da escória de 
aciaria.

Fonte: RAPOSO (2005) apud SANTOS (2013).

2.1.2 AGREGADOS PARA PAVIMENTAÇÃO

Os agregados utilizados em pavimentação são materiais pétreos que podem ser naturais 

ou artificiais.  Os materiais naturais são aqueles utilizados como se encontram na natureza, 

como os pedregulhos e os seixos rolados, enquanto os artificiais são aqueles que necessitam 

de uma transformação física ou química para sua utilização, como as escórias (WESSELING, 

2005).

Os agregados representam em geral uma grande parcela da estrutura de um pavimento e 

em misturas asfálticas representam mais que 90% em massa. Portanto, as propriedades dos 

agregados utilizados em misturas asfálticas são de extrema importância no desempenho do 

pavimento.
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Segundo Bernucci  et al.  (2007) os agregados utilizados em obras de pavimentação são 

classificados quanto a sua natureza, tamanho e distribuição dos grãos:

 Quanto à natureza: os agregados podem ser classificados como natural,  artificial ou 

reciclado.  Os  agregados  naturais  são  obtidos  por  processos  convencionais  de 

desmonte,  escavação  e dragagem em depósitos continentais,  entre outros,  podendo 

passar por processamentos como britagem. Os agregados artificiais são resultantes de 

processos  industriais  ou  fabricados  especificamente  com  o  objetivo  de  alto 

desempenho. Os agregados reciclados são aqueles provenientes de reuso de materiais 

diversos.

 Quanto ao tamanho: os agregados podem ser classificados para o uso em misturas 

asfálticas em graúdo, miúdo  e material de enchimento ou fíler.  A especificação de 

serviço do DNIT ES 031/2004 especifica os tamanhos dos agregados. De acordo com 

esta norma os agregados graúdos são aqueles com dimensões maiores que 2,0mm. Os 

materiais miúdos são aqueles cujas dimensões são maiores que 0,075mm e menores 

que  2,0 mm.  O material de enchimento  é todo aquele  onde  pelo  menos  65% das 

partículas são menores que 0,075mm.

 Quanto à distribuição dos grãos: os agregados podem ser classificados em graduação 

densa ou bem-graduada, aberta, uniforme ou descontínua. A graduação densa ou bem-

graduada é aquela cuja distribuição granulométrica apresenta-se de maneira continua 

ou próxima à densidade máxima. A graduação aberta é aquela que tem insuficiência de 

finos, resultando em maior volume de vazios. A graduação uniforme é aquela onde a 

maioria de suas partículas são do mesmo tamanho ou se situam em uma faixa bastante 

estreita (curva granulométrica íngreme). E por fim, a graduação descontínua é aquela  

que apresenta pequena quantidade de agregados com tamanhos intermediários. 

Conhecer as propriedades dos agregados irá propiciar ao pavimento estruturas duráveis 

em sua vida de serviço. Os agregados deverão apresentar características de modo a suportar as 

tensões  impostas  na  superfície  do  pavimento  e  também em seu  interior.  A escolha  dos 

agregados a serem utilizados em obras de pavimentação são realizadas por meio de ensaios 

físicos  de  laboratórios,  e  as  principais  características  analisadas  são:  densidade 

específica/massa específica, sanidade, absorção, resistência à abrasão e ao choque, forma das 

partículas e textura superficial (BERNUCCI et al., 2007).

27



2.1.2.1 DENSIDADE ESPECÍFICA/MASSA ESPECÍFICA

De acordo com Batista (2004) o termo “densidade” se refere à massa específica enquanto 

“densidade relativa” é a relação entre a densidade de um dado material e a densidade da água 

a  4ºC.  Os  termos  densidade  e  massa  específica  são  utilizados  na  pavimentação 

frequentemente  como  sendo  equivalentes,  sugerindo  que  tenham  o  mesmo  significado, 

embora isso seja tecnicamente incorreto. 

A densidade relativa de um determinado agregado é a razão entre o peso de uma unidade 

de volume do material e o peso de mesmo volume de água à temperatura de 25ºC. A massa 

específica é a relação entre quantidade em massa de matéria e volume (BATISTA, 2004).

Ao  se  estudar  agregados  para  pavimentação  Bernucci  et  al. (2007)  definem  três 

designações de massa específica:

 Real (Gsa): expressa em g/cm3  e é determinada por meio da relação entre massa 

seca e volume real, sendo o volume real constituído do volume dos sólidos, ou 

seja,  desconsidera-se o  volume de quaisquer  poros  presentes na  superfície  do 

agregado.

 Aparente (Gsb): expressa em g/cm3 e considera o material como um todo, ou seja 

sem descontar  os vazios.  É  expressa pela  relação  entre massa  seca  e volume 

aparente do agregado, o que inclui o volume do agregado sólido mais o volume 

dos poros superficiais que contêm água.

 Efetiva  (Gse):  expressa  em g/cm3  e  é  determinada  quando  o  teor  de  ligante 

asfáltico de uma mistura asfáltica é conhecido. É obtida através da relação entre a  

massa seca da amostra e o volume efetivo do agregado.

A determinação da densidade dos agregados é relevante para a pavimentação visto que 

em geral é necessário conversão de peso em volume ou vice-versa.  A densidade real,  por 

exemplo, tem influência significativa na dosagem de misturas asfálticas. A dosagem de uma 

mistura asfáltica consiste em uma ponderação dos materiais que irão compor essas misturas.  

Os  agregados  que  compõem uma  mistura  tem densidades  diferentes  que  necessitam ser 

combinadas para  determinar  as  relações  de peso  e volume  da mistura  (VASCONCELOS 

&SOARES, 2003).

Isso se refere ao caso de dosagem pelo método Marshall tradicional,  mas na dosagem 

Superpave  a  densidade real  da  mistura  –  que  é função  da  densidade  real  dos  grãos  – é 

determinada  de  forma  direta  na  mistura,  obtida  pela  norma  ASTM  D  2041  Theoretical  
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Maximum  Specific  Gravityand  Density  of  Bituminous  Paving  Mixtures,  ou  também 

denominado ensaio RICE.

As  normas  brasileiras que  definem os métodos para determinação  das  densidades  de 

agregados graúdos e miúdos para pavimentação são DNER ME 081 (1998) e DNER ME 084 

(1995),  respectivamente.  Agregados  convencionais  apresentam maior  homogeneidade  nos 

resultados de densidade real e aparente comprovados em diversas literaturas, e pela norma em 

duas amostragens consecutivas a diferença não deve passar de 0,02; caso isso ocorra o ensaio  

deverá ser repetido. No entanto, para materiais artificiais como as escórias siderúrgicas que 

tem muita heterogeneidade durante o processo produtivo tal procedimento da norma pode não 

ser bem sucedido.

As escórias de aciaria em geral apresentam densidade acima de três, como observado em 

estudos tais como feito por Rohde (2002) que encontrou densidade da escória graúda de 3,41 

a 3,52, Tavares (2012) encontrou 3,40 e Castelo Branco (2004) 3,30 também para a escória de 

aciaria graúda.

2.1.2.2  SANIDADE

Os agregados para pavimentação devem ser resistentes à desintegração ou quebra quando 

expostos ao umedecimento e secagem e ao congelamento e degelo. Caso o filme de cimento 

asfáltico  esteja  intacto,  os  ciclos  de  intemperismo  não  irão  afetar  significativamente  as 

misturas  asfálticas.  No  entanto,  caso  ocorra  alguma  degradação  durante  a  construção  do 

pavimento que permita a passagem da água pode ocorrer processos de degradação química 

(BATISTA, 2004).

Segundo Bernucci et al.(2007) as características de resistência à desintegração química é 

determinada por meio de ensaio que consiste no ataque do agregado por uma solução saturada 

com sulfato de sódio ou de magnésio por um período de 16 horas a 18 horas em 5 ciclos  

sucessivos  de  molhagem/secagem.  O  método  DNER  ME  089  (1994)  apresenta  o 

procedimento deste ensaio,  cuja perda de massa final do agregado após ataque da solução 

deve ser no máximo de 12%.

Esse  método  de  ensaio  simula  a  ação  do  intemperismo  químico  sobre  o  agregado,  

considerando que a presença de sulfato de sódio (ou de magnésio) saturado em uma solução 

recria um ambiente extremo ao qual os minerais presentes no agregado serão submetidos.
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2.1.2.3 ABSORÇÃO

A absorção é, segundo a norma DNER ME 195 (1997), o aumento da massa do agregado, 

devido ao preenchimento dos seus poros com água e é expressa como porcentagem de sua 

massa seca. 

Segundo Bernucci et al.(2007) um agregado poroso poderá absorver grande quantidade 

de ligante asfáltico, consumindo parte do ligante necessário para dar coesão a uma mistura 

asfáltica. Os agregados naturais ou britados com elevada absorção não devem ser utilizados 

em misturas,  pois  além de  consumirem grande  quantidade  de  ligante,  podem apresentar  

porosidade variável dificultando assim a determinação do teor de ligante, podendo resultar na  

falta ou excesso do mesmo.

A DNER  ME  195  (1997)  determina  um limite  de  2%  para  a  absorção  de  água  de 

agregados graúdos convencionais. Da mesma maneira, a DNER EM 262 (1994) estabelece o 

mesmo limite de absorção para as escórias de aciaria, que são agregados não convencionais.  

No entanto, diversas literaturas tem comprovado absorções da escória de aciaria superiores a 

3% e utilizadas com sucesso em misturas asfálticas (ROHDE, 2002).
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2.1.2.4 FORMA E TEXTURA SUPERFICIAL DOS GRÃOS

A forma  dos grãos dos agregados tem influência  na  trabalhabilidade  e  resistência  da 

mistura asfáltica,  além de mudar a energia de compactação que é necessária para alcançar 

certa densidade (BERNUCCI  et al., 2007). Os agregados angulares e de textura superficial 

áspera são os mais desejáveis para revestimentos asfálticos. Agregados que apresentam tais 

características  proporcionam  melhor  intertravamento  entre  as  partículas,  prevenindo  a 

deformação plástica dentro das camadas do pavimento, bem como o trincamento por fadiga 

(NCHRP, 2011).

A presença de partículas planas e alongadas é indesejável, uma vez que possuem baixa 

resistência e tendem a quebrar durante a produção e construção do pavimento, reduzindo a 

durabilidade da camada asfáltica (NCHRP, 2011). Pesquisa como a de Rodrigues (2011), que 

estudou a utilização de resíduos de produção e beneficiamento de ardósia – rocha lamelar – 

como agregado em pavimentação, mostrou que é possível obter resultado satisfatório no caso 

de  pré-misturado  a  frio  (PMF),  tendo  sido  construídos  pavimentos  que  apresentam após 

quatro anos de implantação e bom desempenho para baixo volume de tráfego.

No Brasil, o índice de forma das partículas é determinado em ensaio descrito no método 

DNER  ME  086  (1994),  que  fixa  o  modo  pelo  qual  se  determina  a  variação  dos  eixos 

multidirecionais das partículas que compõem o agregado. O índice de forma descrito varia de 

0,0 a 1,0, sendo o agregado de ótima cubicidade quando o índice de forma (f) for igual a 1,0,  

enquanto agregado lamelar tem índice de forma igual a 0,0. O limite mínimo para aceitação  

de agregados convencionais é índice de forma (f) igual a 0,5.

A forma e textura dos grãos também podem ser obtidas por meio do equipamento AIMS 

(Aggregate  Image Measurement  System).  Segundo  Bathina  (2005)  apud  Santos (2013),  o 

AIMS é um dos métodos mais bem sucedido para pedir com precisão as características de 

agregados, sendo capaz de medir as características físicas de agregados grosseiros e finos. 

Este método foi concebido para medir a distribuição de forma e textura de vários tamanhos de 

agregados.

As medidas de forma em equipamento AIMS dos agregados são realizadas em 3D por 

meio de medidas de raios curtos, intermediários e longos. O microscópio e a câmera capturam 

imagens a partir  das projeções das partículas,  e  assim dois raios das partículas podem ser 

obtidos,  sendo a terceira dimensão obtida através da função foco do equipamento. Após a 
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distância entre a mesa e a câmera ser determinada e tomada como referência o microscópio  

movimenta-se e foca na superfície da partícula, e a diferença entre as duas distâncias é tomada 

como a terceira dimensão da partícula.  A análise da terceira dimensão permite diferenciar 

partículas alongadas ou lamelares e partículas alongadas e lamelares (CASTELO BRANCO 

et al., 2006).

A textura pelo equipamento AIMS é definida com variações locais de intensidade de nível 

de  pixels  para uma determinada imagem. O método para realização da análise da textura é 

feito  utilizando  o  softwere  Wavelets,  que  caracteriza  a  superfície  do  material  através  de 

parâmetros estatísticos calculados a partir de valores de pixels (CASTELO BRANCO et al., 

2006).

O  equipamento  AIMS  permite  ainda  a  caracterização  do  agregado  quanto  a  sua 

angularidade, podendo ser definida uma medida do quão pontiagudas são as extremidades das 

partículas.  A angularidade é  obtida  pelo  método  do  gradiente,  baseado  no  fato  de que a  

velocidade em que a direção do vetor gradiente é mudada dependendo da angularidade das 

partículas. Quando a partícula é pontiaguda o vetor gradiente muda rapidamente de direção.  

Para partículas arredondadas esta mudança se dá de forma mais lenta.

Segundo Castelo Branco  et  al. (2006) o AIMS tem vantagens em relação ao método 

tradicional de medida da forma por paquímetro ou crivo por ser um sistema completamente 

automatizado e de fácil operação, capaz de realizar análises 2D e 3D de separar características 

de forma, angularidade e textura/topografia, por análises baseadas em métodos científicos e 

conhecidos  e  utilização  de  distribuição  cumulativa  de  propriedades  ao  invés  de  índices 

baseados em médias aritméticas.

2.1.2.5 RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO CHOQUE

O termo dureza é utilizado para descrever a capacidade que um agregado apresenta de 

resistir ao desgaste e degradação que possa ocorrer durante o manuseio, produção, construção 

e vida útil (NCHRP, 2011). O desgaste ou abrasão são medidos no Brasil mais comumente 

pela  da  norma  DNER ME  035  (1998)  para  agregados  pétreos,  denominado  abrasão  Los 

Angeles.

O método consiste em colocar uma massa conhecida dentro do cilindro da maquina “Los 

Angeles” onde sofrerá revoluções no seu interior. São colocadas esferas de aço dentro do 
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cilindro,  conforme  granulometria  da  amostra,  este  é  acionado,  induzindo  impactos  nas 

partículas  durante  as  suas  revoluções.  O  resultado  é  obtido  pela  redução  de  massa  dos 

agregados  retidos  na  peneira  de  1,7  mm (nº  12)  em relação  à  massa  inicial  da  amostra  

especificada. Algumas normas brasileiras especificam que para agregados de camadas de base 

e  revestimento  asfáltico,  o  valor  de  abrasão  Los  Angeles  estejam  entre  40%  e  55% 

(BERNUCCI et al., 2007).

Os agregados também devem apresentar habilidade para resistir à quebra ou choque. A 

norma brasileira DNER ME 399 (1999) descreve o método de determinação de perda ao 

choque  em material  pétreo  britado,  por  meio  da  utilização  de  equipamento  Treton.  Este 

aparelho tem um cilindro de aço oco, sobre o qual se assenta um cilindro maciço de aço de tal  

forma  que  coincidam seus  eixos  de  revolução.  A amostra  de  massa  conhecida  deve  ser 

passante na peneira de 19 mm e retida na peneira 16 mm, sendo que sua massa deve ser 50 

vezes maior que a massa específica aparente das partículas do agregado.

O ensaio consiste em deixar o cilindro maciço cair por 10 vezes sobre a amostra colocada 

no interior do cilindro oco. Após os golpes, as partículas são passadas na peneira de 1,7 mm. 

O resultado é a  diferença  entre massa original e  a  massa retida  na peneira,  expressa  em 

porcentagem.

Agregados  pétreos  convencionais  apresentam  resistências  ao  choque  e  ao  desgaste 

especificadas em diversas referências. Quando se trata de agregados não convencionais pode 

haver  diferença  entre  as  resistências  desses  materiais.  No  entanto,  devem  apresentar 

resistências ao choque e abrasão semelhantes aos materiais naturais.

2.1.3 UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ALTERNATIVO NA PAVIMENTAÇÃO

Devido ao grande volume de matéria-prima consumido pelo setor da construção civil, 

este aparece com o maior potencial para a utilização de resíduos. Entretanto, de acordo com 

Moura  (2000),  a  restrição  da  aplicação  destes  resíduos  na  construção  civil  se  dá  pela 

inexistência de um padrão e de critérios de testes para avaliar o seu potencial de utilização.

Segundo MEDINA (2006), a reciclagem prolonga o ciclo de vida dos materiais sendo 

uma forma de poupar recursos naturais não renováveis,  garantindo a qualidade ambiental e 

evitando que tais recursos cheguem a exaustão.
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Grande  variedade  de  materiais,  comumente  chamados  de  alternativos,  podem  ser 

utilizadas nas misturas asfálticas em substituição total ou parcial dos materiais naturais. Para 

tal finalidade os materiais  alternativos devem atender  a  três fatores relevantes:  economia,  

compatibilidade  com  os  agregados  naturais  e  não  alterar  as  propriedades  do  ligante 

(MINDNESS et al., 2003 apud PATEL, 2008).

O fator  econômico  em geral  está  diretamente  relacionado  ao  custo  do  transporte  do 

material,  ou  seja,  a  distância  do  local  de  geração  do  material  alternativo  até o  local  de  

realização da obra. Os agregados têm fundamental importância em misturas asfálticas, e assim 

o material alternativo deve atender às mesmas condições dos agregados convencionais.  De 

igual maneira os agregados alternativos não devem reagir adversamente com o ligante,  ou 

seja,  não  devem alterar  suas  propriedades  negativamente  (MINDNESS et  al.,  2003  apud 

PATEL, 2008).

Diversos estudos tem demonstrado a viabilidade de aplicação dos materiais alternativos 

em pavimentação.  Reis  (2013)  utilizou  em sua  pesquisa  material  fresado  a  uma  taxa  de 

reciclagem de 100%, a fim de avaliar seu comportamento físico e mecânico. Foi observado 

que  a  adição  desses  materiais  aumentou  os  valores  de  resistência  à  tração  das  misturas 

asfálticas que ficaram em torno de 1,28 e 2,34 MPa, enquanto os valores de módulo resiliente  

ficaram entre 4.914 e 12.000 MPa e se mostraram satisfatórios e compatíveis com literaturas 

estudadas pelo autor.

Santos (2013) estudou a utilização da escória de ferroníquel, como material alternativo, 

em pavimento rodoviário. Foram estudadas misturas asfálticas,  tipo areia asfalto usinado a 

quente e tipo concreto asfáltico (CA), contendo escória de ferroníquel e misturas solo-escória 

para camadas de base e sub-base. 

Foram obtidos  para  a  mistura  tipo  areia  asfalto  contendo  exclusivamente  escória  de 

ferroníquel resultados não satisfatórios em relação a estabilidade Marshall. As misturas tipo  

CA contendo 60% de agregado de escória apresentaram valores médios de módulo resiliente 

de 2.732 MPa e resistência à tração de 1,44 MPa. 

As misturas solo-escória de ferroníquel apresentaram módulo resiliente (MR) entre 300 

MPa e 600 MPa, valores considerados elevados. Os valores encontrados por Santos (2013) 

mostram  que  a  escória  de  ferroníquel  tem  bom  comportamento  mecânico  em  misturas 

asfálticas para pavimentação desde que utilizadas em proporção de 60% de agregados de 

escória de ferroníquel.
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Rodrigues (2011) estudou a viabilidade da utilização de resíduo industrial de ardósia e 

calcário em mistura asfáltica tipo pré-misturado a frio. Foram realizados dois traços contendo  

ardósia e dois traços contendo calcário. O autor encontrou valores de módulo resiliente de 865 

MPa e 1.343 MPa para as misturas contendo ardósia e valores de MR de 1.168 MPa e 1.264  

MPa para misturas contendo calcário. O resíduo de ardósia se mostrou adequado para o uso 

em pavimentação de baixo volume de tráfego. Os valores de MR encontrados pelo autor são 

baixos  quando  comparados  a  misturas  tipo  CA,  mas  aceitáveis  para  misturas  tipo  pré-

misturados a frio.

Vale (2007) verificou a viabilidade da utilização de fibras de coco em misturas asfálticas 

de alto desempenho tipo SMA (Stone Matrix Asphalt) em substituição às fibras de celulose 

utilizadas em tais misturas. Devido à crescente demanda de tráfego e ao aumento da idade dos 

pavimentos avançando, fica cada vez mais difícil de reverter o quadro de deterioração. Dessa 

forma,  a  utilização  de  misturas  tipo  SMA  são  soluções  inovadoras  de  engenharia  

imprescindíveis.

Vale  (2007)  estudou  a  fibra  de  coco  em  misturas  asfálticas  a  fim  de  se  evitar  o 

escorrimento do ligante asfáltico durante as operações de mistura e compactação. Os teores de 

projeto  das  misturas  contendo  fibras  de  coco  variaram  até  0,7%  dosadas  por  meio  da 

metodologia  Superpave.  Concluiu-se  que  a  adição  de  fibra  de  coco  na  mistura  asfáltica 

apresentou  boa  eficiência  com  relação  ao  escorrimento,  além  de  apresentar  valores  de 

resistência  a  tração  superiores  a  70% valor  limite  para  que  a  amostra  seja  aprovada  em 

metodologia Superpave. As fibras de coco contribuem para a melhoria do desempenho da 

mistura asfáltica tipo SMA.

De  acordo  com  Marcaccini  (2009),  os  agregados  devem  conter  propriedades  para 

suportar  as tensões atuantes na superfície  do pavimento bem como no seu interior.  Dessa 

maneira,  vários  estudos  comprovaram  que  os  materiais  alternativos  utilizados  como 

substitutos  parciais  ou  totais  dos  materiais  convencionais  possuem  propriedades  que 

favorecem sua utilização em pavimentação.

2.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO AÇO E DAS ESCÓRIAS SIDERÚRGICAS

O aço pode ser definido como um produto siderúrgico formado por uma liga de ferro e 

carbono,  este  com teor  abaixo  de 2%.  Segundo  o Instituto Aço  Brasil no  ano  de 2012 a 
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capacidade instalada para a produção de aço bruto no Brasil era de 48,4 milhões de toneladas 

ao ano, com produção anual de 34,5 milhões de toneladas.

Para  a  obtenção  do  aço,  diferentes  processos  produtivos  podem ser  utilizados  e  são  

caracterizados pelo emprego de diferentes fornos de refino: Siemens-Martins-OH, Eletric Arc  

Furnace (EAF)  e Conversores  a  Oxigênio  Linz-Donawitz (LD) ou  Blast  Oxigen Furnace 

(BOF).

O processo do tipo Siemens-Martins-OH é um processo lento de fabricação de aço e, 

portanto tem produtividade baixa. O processo de forno arco elétrico (EAF) consiste na fusão  

da sucata de aço no interior do forno elétrico através da energia gerada por um arco elétrico.  

No processo de conversores a oxigênio  (LD ou BOF) a sucata e o ferro-gusa líquido são  

inseridos no conversor a oxigênio, com o objetivo de promover a redução e eliminação de 

vários elementos indesejáveis (SILVA, 2010).

Para o beneficiamento do aço são empregadas duas rotas tecnológicas: usinas integradas 

e semi-integradas. As usinas integradas produzem o aço a partir do ferro-gusa e utilizam tanto  

o coque de carvão mineral quanto o carvão vegetal na produção do gusa.  As usinas semi-

integradas,  também denominadas mini-mills,  produzem o aço a partir  da fusão de sucatas 

metálicas em aciaria elétricas (MILANEZ e PORTO, 2008).

De acordo com Caselato (2010), no Brasil existem 28 usinas produtoras de aço em 10 

estados brasileiros, sendo 13 destas usinas integradas e 15 mini-mills. O processo de produção 

do aço em usinas integradas, que são as maiores atuantes no Brasil, se inicia com a conversão  

de matérias primas em aço líquido. Na produção em alto-forno o ferro é extraído dos minérios 

por meio da combustão do coque, o calor criado pela combustão funde o ferro e os minérios 

dando origem ao ferro-gusa (GERVÁSIO e SILVA, 2005). 

O ferro-gusa sai do alto-forno com cerca de 4,0% de carbono, além de silício, manganês, 

fósforo, enxofre, entre outros (GEYER, 2001). Tais substâncias não desejáveis são queimadas 

através da injeção de oxigênio puro no conversor, produzindo o aço bruto que posteriormente 

será  refinado  e  graduado.  A Figura 2.5 mostra um esquema da produção de aço  de  uma 

siderúrgica que utiliza as duas rotas tecnológicas de usina integrada e semi-integrada.
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FIG. 2. Processo de produção do aço.
Fonte: Gerdau (2013)

Após beneficiamento o aço é comercializado, e o seu amplo uso pode ser atribuído às 

suas propriedades, à abundância das matérias-primas necessárias ao processo de fabricação e 

ao seu preço competitivo (SILVA,  2010).  Dentre os principais  consumidores dos produtos 

siderúrgicos destacam-se os setores da construção civil,  automotivo e o de bens de capital, 

que juntos, representam cerca de 79% do consumo total do aço produzidos no Brasil (IAB, 

2012).

Entretanto,  cabe  ressaltar  que  vem crescendo  a  participação  do  Brasil  no  mercado 

externo. Em 2011, o país foi o décimo segundo exportador mundial de aço (DNPM, 2012).  

Segundo  Milanez  e  Porto  (2008),  a  posição  que  o  Brasil  ocupa  diante  do  mercado 

internacional  deve-se,  principalmente,  aos  baixos  custos  de  produção  no  país  e  a 

redistribuição da capacidade produtiva das indústrias globais.

A redistribuição  da  produção,  em  países  como  o  Brasil  pode  gerar  consequências 

econômicas negativas, uma vez que os produtos gerados possuem menor valor agregado. O 
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Brasil concentra-se basicamente na produção da matéria-prima,  como por exemplo  o aço, 

enquanto  os  produtos  finais  que  exigem  maior  tecnologia  são  destinados  a  países 

desenvolvidos.

O  posicionamento  estratégico  de  países  desenvolvidos  frente  a  esta  redistribuição 

concentra a fase quente do processo siderúrgico nos países periféricos, mantendo a fase fria 

que  demanda  de  alta  tecnologia  e  possui  maior  valor  agregado,  próxima  aos  mercados 

consumidores.  Atrelado  a  isso,  fatores  políticos  e  institucionais  como  leis  trabalhistas  e 

ambientais menos rigorosas também interferem na redistribuição da capacidade produtiva.  

Devido  à  abundância  de  matérias  primas  em países  menos  industrializados,  são  gerados 

grandes quantidades de resíduos durante o processo siderúrgico (MILANEZ e PORTO, 2008).

Durante a produção do aço são gerados diversos subprodutos,  dentre eles,  as escórias 

siderúrgicas. Existem dois tipos de escórias siderúrgicas produzidas em larga escala de acordo 

com o processo produtivo utilizado: (a) as escórias de alto-forno, que são resultantes da fusão  

do minério de ferro para a obtenção do ferro-gusa, com alto teor de carbono; (b) as escórias de 

aciaria  que  resultam  da  produção  do  aço,  podendo  ser  obtidas  em  fornos  elétricos  e 

conversores a oxigênio (WESSELING, 2005).

Segundo Saade et al.( 2010), a cada tonelada de aço produzido, são gerados de 450 kg a 

500 kg de subprodutos, e as escórias siderúrgicas representam mais de 70% deste total. No 

Brasil, este material pode ser vendido a um valor entre R$ 5,00 a R$ 12,00 por tonelada bruta  

de  escória  produzida,  que  inclui  o  processamento,  a  estabilização  e  a  granulometria  por 

peneiramento (CESAR, 2008).

Devido  ao amplo  apelo ambiental e econômico, o estudo da reutilização das escórias 

siderúrgicas tem crescido. A escória de alto forno tem uso consagrado na indústria cimenteira 

mundial e brasileira,  enquanto a escória de aciaria tem como destino principal a utilização 

como agregado em bases e sub-bases de estradas (IAB, 2012).

Cada uso depende da composição química e do comportamento físico das escórias em 

cada processo onde são produzidas e como são dispostas em pátios. A escória é vasada ainda 

quente no pátio e necessita ser submetida ao resfriamento antes de ser britada. De acordo com 

Baltazar (2001) ao se resfriar lentamente um material que se encontra em estado líquido e à 

alta temperatura, os elementos presentes no material tendem a se agrupar de maneira ordenada 

formando estruturas cristalinas estáveis. No entanto, quando se resfria o material bruscamente 

são formados os materiais amorfos, pois os elementos se formam de maneira desordenada.

A quantidade de matéria amorfa está ligada à propriedade de reação com a água e com o 
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hidróxido de cálcio. E a determinação das estruturas cristalinas existentes é importante uma 

vez que o material pode vir a reagir e sofrer aumentos significativos de volume, considerando 

os óxidos de cálcio e magnésio, assim como os sulfatos de ferro e mica (BALTAZAR, 2001).

Segundo Baltazar (2001), a diferença de temperatura que ocorre na escória ao ser vazada  

do pote de escória para o pátio de resfriamento faz com que ocorra um choque térmico, que 

acaba formando blocos fragmentados de escória, gerando o que se denomina de escória bruta.

De acordo com Alves (2008), o  resfriamento da escória  líquida pode ocorrer de duas 

maneiras:  de  forma  lenta  e  natural  (Figura  2.6a),  formando  um material  com estrutura 

cristalina ou de forma rápida com jatos de água (Figura2.6b), que originam, em sua maioria,  

materiais com composição vítrea.

FIG. 2. Resfriamento das escórias siderúrgicas: (a) resfriamento lento e (b) resfriamento 
rápido.

Fonte: Instituto Aço Brasil (2010)

Quando  resfriada  ao  ar  as  escórias  solidificam  formando  estruturas  cristalinas  que 

demandam grandes áreas para armazenamento e moagem do material. Por isto as indústrias 

siderúrgicas vêm estudando alternativas para a destinação final e reciclagem, que dependem 

do potencial poluidor deste resíduo (SILVA, 2003).

Após  resfriada,  a  escória  é  separada  e  classificada  em frações  metálicas  e  escória 

propriamente dita.  Parte  da fração metálica  retida no  separador volta  para o alto  forno  e 

retorna para o processo para ser  reaproveitada e outra parte  é revendida.  O transporte da  

escória  é  feito  por  meio  de  correias  transportadoras  até  o  local  de  britagem,  onde  são  

separadas por granulometrias em pilhas de estocagem (BALTAZAR, 2001).
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A escória  de  alto-forno  poderá  ser  comercializada  imediatamente  após  análise  do 

material. Já a escória de aciaria deverá ser analisada para identificar seu potencial expansivo 

para posterior emprego como material para obras da construção civil (BALTAZAR, 2001).

2.2.1 ESCÓRIA DE ACIARIA

A escória de aciaria é um resíduo inerente à produção do aço podendo ser gerada por  

meio da fusão e refino de sucatas metálicas em forno de arco elétrico (aciarias elétricas) ou 

através da redução do ferro-gusa líquido nos conversores a oxigênio (aciarias LD). 

De acordo com Salviano (2010), tanto em usinas que utilizam o processo LD ou BOF,  

como nas que utilizam o EAF são geradas cerca de 100 kg a 150 kg de escória por tonelada de 

aço líquido. Durante o processo de redução e refino são gerados dois tipos de escórias de 

aciaria, a escória oxidante e a escória redutora GEYER (2001).

Segundo Polisseni (2005), a escória oxidante é gerada no forno elétrico à arco, enquanto 

a escória redutora é gerada em uma etapa posterior, no forno-panela. Isso ocorre devido ao 

metal obtido nos processos de redução não ter a composição química especificada no processo 

final,  sendo  sempre  acompanhado  por  algum  grau  de  impurezas  e  sendo  necessária  a 

combinação de um refino oxidante e outro redutor para que se atinja a composição desejada 

GEYER (2001). A Tabela 2.1 apresenta a composição química da escória  de aciaria típica 

pelos processos de redução e oxidação no Brasil.

TAB. 2. Composição química da escória de aciaria por processo de redução e oxidação no 
Brasil.

Processo
CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO MnO SO3

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Redução 30 - 35 8 - 12 15 – 20 3 - 9 25 - 53 3- 6  - 

Oxidação 45 - 55 8 - 12 20 – 25 3 - 9 0,5 - 3,5 0,5 - 3,5 0,5

Fonte: Geyer (2001) apud Rohde (2002).
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De acordo com Rohde (2002) a composição química da escória de aciaria, entre outros 

fatores, está associada ao tipo de processo produtivo e da matéria-prima utilizada, enquanto as 

propriedades físicas variam com a maneira como é feito o resfriamento deste material.

Segundo Baltazar (2001), a escória de aciaria provém de uma oxidação seletiva de várias  

impurezas. Este processo é obtido por meio da adição de fundentes, principalmente o óxido de 

cálcio  e fluorita,  à carga metálica para a formação da escória.  A carga metálica fundida e 

refinada é processada por meio das reações de oxidação das impurezas do aço.

A escória de aciaria tem funções no processo produtivo do aço de servir como receptor 

para  os  constituintes  indesejáveis  do  banho  metálico,  agir  como  reservatório  oxidante, 

controlar o suprimento de oxigênio da atmosfera para o metal e agir  como barreira física 

dificultando a transferência para o metal de gases como o hidrogênio,  oxigênio e enxofre 

(BALTAZAR, 2001).

No forno elétrico a arco EAF é necessária a utilização de uma fonte de calor externa, 

onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Após determinadas as quantidades 

de matérias-primas, estas são colocadas em cestões, que posteriormente, são encaminhadas 

para a  abóbada fechada,  onde os metais  são fundidos juntamente com o cal escorificante 

(CaO). As barras são geralmente o produto final deste processo, sendo necessário desbastá-

las, prepará-las e acabá-las (CASTELO BRANCO, 2004).

De acordo com Castelo Branco (2004), no processo LD ou BOF não é necessária uma 

fonte externa de calor. As sucatas metálicas são encaminhadas por uma esteira até a cuba,  

onde nesta são misturados o ferro-gusa liquido, escorificantes (CaO, MgO e SiO2) e injeção 

de oxigênio. O aço líquido é então encaminhado para a fase final do processo de remoção da  

escória  (Figura 2.7 (5)) e lingotamento contínuo que ocorre após o aço ser vazado para a 

formação de tarugos e obtenção das formas comerciais desejadas. 
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FIG. 2. Esquema do processo LD ou BOF: (1) carregamento dos materiais, (2) carregamento 
do ferro-gusa, (3) injeção de oxigênio, (4) vazamento do aço e (5) vazamento da escória de 

aciaria.
Fonte: Araújo (1997), apud Machado (2000).

Nos  conversores  a  oxigênio  as  temperaturas  de  trabalho  são  bem  elevadas  quando 

comparadas  aos  processos  pneumáticos.  Na  zona  de  impacto  do  jato  de  oxigênio  as 

temperaturas locais podem ser da ordem de 2.500ºC a 3.000ºC. Nesta zona a reação com o 

metal liquido é violenta e imediata. Devido à diferença de temperatura, concentração e peso  

específico dos materiais, tem-se uma enérgica movimentação do banho (SOUZA, 2007).

Segundo Salviano (2010), a remoção da escória ocorre por diferença de densidades, ou 

seja, ela é retida no conversor por meio de um material refratário com maior densidade que a 

escória, mas menor que a do aço líquido. 

De acordo com Campos (2009),  a escória de aciaria  pode conter elementos tais como 

SiO2, CaO, Al2O3, MgO, MnO, Fe2O3 e Cr2O3 em sua composição.

A Harsco Metals (2010) define as escórias como um composto formado no processo de 

produção do ferro e do aço, a partir da adição de cal virgem, de fontes de MgO e fluorita. A 

finalidade dessas fontes no processo é absorver os óxidos resultantes da reação do oxigênio  

insuflado com as impurezas dos metais presentes.
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Durante o processo de refino por LD ou BOF tem-se como objetivo reduzir os teores de 

alguns  componentes  presentes  no  ferro-gusa,  como  o  carbono  de  4%  para  1%  e  outros 

elementos como silício, enxofre ou fósforo (MACHADO, 2000). 

Para  garantir  a  eficiência  da  remoção  das  impurezas  e  a  separação  dos  compostos 

indesejáveis  assim  como  a  própria  separação  da  escória  do  metal,  é  necessário  que 

propriedades  como  viscosidade,  densidade  e  tensão  superficial  sejam  cuidadosamente 

controladas (CAMPOS, 2009).

As escórias de aciaria tem comportamento expansivo devido à presença dos óxidos livres 

de cálcio e magnésio. A hidratação do CaO livre e MgO reativo, juntamente com as partículas 

de aço ou ferro metálico que são incorporadas à escória durante o processo de produção é a  

principal causa de tal comportamento. Outro fator que contribui para elevar a expansividade é 

a corrosão do material metálico presente na escória e mudança nas formas alotrópicas do C 2S 

(ZOLETT e SOUZA, 2012).

De  acordo  com  Machado  (2000),  a  cal  livre  é  a  principal  responsável  pela 

expansibilidade das escórias de aciaria,  sendo que a quantidade de óxido de cálcio  (CaO) 

presente nesta varia entre 39% e 50% de sua massa total, enquanto o magnésio tem um teor 

que pode variar até 10% da massa total da escória.

A presença de óxido de cálcio livre (CaO) na escória de aciaria constitui um fator de 

instabilidade devido a sua transformação em hidróxido de cálcio provocando a expansão e ao 

mesmo tempo a desagregação do material (ROHDE, 2002).

Devido à hidratação do óxido de cálcio pode ocorrer um aumento de 99% em volume e  

54%  em superfície  das  escórias.  Esta  variação  de  volume  pode  levar  à  pulverização  do 

material. Enquanto a hidratação do óxido de magnésio forma o hidróxido de magnésio e seu 

cristalito (grão cristalino) pode aumentar quase 120% do volume inicial (MACHADO, 2000). 

A Figura 2.8 ilustra o que pode ocorrer com o material devido à expansão.
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FIG. 2. Expansão causada pela presença de óxidos livres na escória de aciaria.
Fonte: Harsco Metals (2013).

De acordo com Rohde (2002), o processo de hidratação do óxido de cálcio livre, do óxido  

de magnésio e do β-silicato dicálcico pode provocar a instabilidade volumétrica conduzindo a 

expansões de até 14% do volume inicial da escória.

A expansão depende também do grau de instabilidade dos compostos de CaO e MgO e 

dos  tamanhos  dos  seus  cristais,  ou  seja,  cristais  pequenos  tendem  a  sofrer  hidratação 

rapidamente,  enquanto  os cristais  maiores,  formados pelo  processo  de  resfriamento  lento, 

demoram mais tempo para se hidratar (SOUSA, 2007).

As  propriedades  físicas  da  escória  de  aciaria  como  densidade,  granulometria  e 

propriedades estruturais, variam de acordo com a maneira como é feito o resfriamento deste 

resíduo (ROHDE, 2002).

2.2.2 UTILIZAÇÃO DA ESCÓRIA DE ACIARIA EM PAVIMENTAÇÃO

Devido  aos fatores ambientais a  atividade de reutilização  de resíduos da siderurgia  é 

indispensável para a proteção do homem e da natureza. No que se refere à geração da escória,  

irá diminuir os gastos com tratamento e disposição final em pátios de resíduos.

Para mitigar os impactos ambientais gerados pela disposição final da escória de aciaria, 

tem-se investido na reciclagem desta com aplicação em obras de pavimentação, tais como 

construção de estradas e lastros de ferrovias, além de contribuir na preparação, recuperação e 

nivelamento do solo. A aplicação intensiva da escória em indústrias vem determinando sua 

adequação em termos técnicos e ambientais. O aproveitamento destes resíduos é promissor e 

44



alguns países regulamentam e incentivam as formas de evitar a disposição da escória  em 

aterros (POLISSENI, 2005).

As escórias de aciaria têm destino mais comum como agregado para a construção civil,  

substituindo parcialmente a areia e/ou brita.  No concreto,  a escória  entra como adição ao 

agregado.

Para obtenção de um agregado de qualidade, alguns aspectos devem ser respeitados: se 

não foi contaminado com outros materiais, tais como refratário, lixo industrial,  plástico ou 

mesmo mistura de escória de diferentes tipos (GEYER, 2001).

A aplicabilidade  da escória  de aciaria  em pavimentos  pode ser  restrita  devido  à  sua 

propriedade de expansibilidade. Geyer (2001) relata a instabilidade das escórias de aciaria 

devido ao fenômeno de hidratação da cal livre presente, principalmente em escórias novas. A 

expansibilidade é maior em escórias com maior conteúdo de cal e aumenta com o incremento 

da temperatura do agregado.

Entretanto, estudos como o de Pedrosa (2010) demonstram excelentes qualidades técnicas 

da  mistura asfáltica  produzida  com escória  de aciaria,  consideradas  superiores  às do  CA 

confeccionado com agregados pétreos convencionais.  Por apresentarem maior estabilidade, 

menor fluência e maior módulo de resiliência,  são mais qualificadas que as misturas com 

agregado pétreo natural para uso em pavimentos que serão solicitados por tráfego pesado em 

clima quente. Contudo, tal afirmação não é um consenso geral entre os pesquisadores.

O agregado produzido com a escória de aciaria consiste em partículas ásperas, angulares 

e  resistentes,  tornando sua aplicação apropriada para a  pavimentação. A escória  em geral 

apresenta maior resistência ao impacto e ao desgaste superficial além de maior durabilidade e 

resistência à derrapagem (PEDROSA, 2010).

Os agregados de escória em contrapartida quando utilizados podem apresentar problemas 

de segregação, decapagem (retirada do material), fissuração devido a baixa afinidade com o 

ligante asfáltico e a areia. Também cabe destacar que a textura superficial das partículas dos  

agregados de escória de aciaria resulta em um material absorvente e poroso, aumentando o 

consumo do ligante na mistura e elevando o custo final da obra de pavimentação (PEDROSA,  

2010).

No entanto, algumas escórias de aciaria podem apresentar características físicas maiores 

às  de  alguns  agregados  convencionais  o  que  viabiliza  sua  utilização  em  pavimentação. 

Diversos estudos demonstraram que algumas escórias de aciaria quando usadas em misturas 
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asfálticas ou em camadas de base e sub-base melhoram a resistência do pavimento, elevando 

sua vida útil, reduzindo os gastos com manutenções futuras.

Pedrosa  (2010)  utilizou em seu  estudo  escória  de  aciaria  fornecida  pela  USIMINAS 

exposta em um pátio de estocagem para que ocorresse a estabilização natural do material.  

Foram utilizadas misturas asfálticas confeccionadas com cimento asfáltico de petróleo (CAP) 

tipo CAP 30/45 e com CAP 50/70. O estudo mostrou que a mistura asfáltica com escória de  

aciaria deste experimento apresentava características superiores, em termos de estabilidade e 

resistência  tração,  vida  de  fadiga  e  de  deformação  permanente,  às  de misturas  asfálticas 

convencionais, confeccionadas com agregados naturais.

Rohde (2002) também mostra em sua pesquisa a viabilidade técnica da utilização de uma 

escória de aciaria elétrica para base e sub-base de pavimentos. Utilizou-se a cinza pesada e a 

cal de carbureto para melhorar a resistência e trabalhabilidade da escória, encontram para a 

mistura final teores ótimos de 80% de escória, 20% de cinza pesada e 3% de cal de carbureto.  

Para esta mistura foi encontrado aumento significativo na resistência a compressão simples 

em corpos de prova com tempo de cura de 28 dias.

Rohde et al. (2003), também estudaram o comportamento expansivo da escória de aciaria 

elétrica  pelo  método  ASTM  D  4792,  este  ensaio  consiste  basicamente  na  medição  da 

expansão  volumétrica  em três  amostras  durante  7  dias  (168  horas)  imersas  em  água  a 

temperatura de 70 ± 3 ºC. O ensaio foi realizado na escória de aciaria após quatro meses de  

“cura” (estabilização) ao ar livre, visando à aplicação da escória com granulometria corrigida 

com o  objetivo  de  melhorar  a  trabalhabilidade  do  material.  Concluíram que  a  correção 

granulométrica foi fundamental para a melhoria da capacidade de suporte do material e que os 

quatro  meses  foram suficientes  para  garantir  os  níveis  de  expansão  não  prejudiciais  às 

características do agregado.

Freitas e Motta (2008) estudaram o uso de uma escória de aciaria em misturas asfálticas  

de módulo elevado, e comentaram que, o reaproveitamento da escória apresenta vantagem 

ambiental de grande valor por evitar a  busca por novas jazidas de materiais naturais e ao 

mesmo tempo reduzem as pilhas de estocagem em pátios de resíduos. 

Freitas e Motta (2008) estudaram o emprego de uma escória de aciaria como alternativa 

para rodovias de alto volume de trafego, em misturas asfálticas de elevados desempenho e 

durabilidade.  As  misturas  asfálticas  denominadas  de  alto  desempenho  se  diferenciam das 

misturas  ditas  convencionais  por  apresentarem maior  rigidez,  por  meio  da  utilização  de 
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ligantes asfálticos com baixa penetração e por apresentarem bom comportamento em relação  

à vida de fadiga.

O estudo de Freitas e Motta (2008) teve como objetivo melhorar o desempenho mecânico 

e reduzir as espessuras das camadas asfálticas durante os serviços de restauração. O estudo 

contemplou as misturas de módulo elevado denominadas EME (Enrobé a Module Élevé) que 

são utilizadas em camadas de base ou de ligação na França.

Freitas  e  Motta  (2008)  concluíram que  os  maiores  valores  de  módulo  resiliente  das 

misturas  asfálticas  foram obtidos  nas  misturas  com CAP 30/45 modificado  com Sasobit, 

sendo iguais para os dois tipos de agregados estudados (escória e agregado convencional). Já  

os resultados para o ligante resíduo de vácuo e CAP 30/45 foram maiores para escória de 

aciaria. A resistência à tração com o CAP 30/45 foi maior com escória do que a dos demais  

ligantes utilizados na pesquisa.

Marcaccini (2009) realizou estudo da utilização de uma escória de aciaria em camadas 

subjacentes ao revestimento, com uma mistura de 20% de solo e 80% de escória. Observou-se 

que a mistura solo-escória alcançou valores de módulo resiliente na ordem de 687 MPa para  

tenções medianas e 1079 MPa para maiores tensões desvio e confinantes.

A Arcelor  Mittal Tubarão em parceria  com uma empresa consultora estudou diversas 

formas para verificar quais os fatores propiciariam maior rapidez na estabilização da escória 

reduzindo a capacidade da escória expandir. Foi desenvolvida uma técnica de processamento 

que resultou em um agregado denominado Acerita©, considerado um coproduto siderúrgico, 

que depois de britado é submetido a um tratamento para a redução da expansão. O tratamento 

consiste na umectação e aeração da escória durante um período de tempo a fim de “estimular” 

a  reação  dos óxidos livres.  A Acerita©  é permanentemente  monitorada  através de  ensaios 

previstos pelas normas do DNIT até que atinja um valor de expansão que atenda a tais normas 

para sua utilização em base e  sub-base de pavimentos rodoviários (ARCELOR MITTAL, 

2013).

Existem diversos estudos visando limitar o teor de cal livre como critério de classificação 

e aplicação da escória de aciaria, uma vez que o elevado teor deste componente é o principal  

responsável  pela  ocorrência  de  expansão  nas  escórias.  Estudos  têm mostrado  que  teores 

menores que 7% de cal livre, não é prejudicial à durabilidade de pavimentos que utilizam a  

escória de aciaria. Outros estudos limitam o teor de cal livre presente na escória entre 4% e  

5% (MACHADO, 2000 apud ROHDE, 2002).
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De acordo com Massuero (2001), as escórias de aciaria quando resfriadas naturalmente 

ao ar apresenta característica vesicular, textura superficial rugosa e maior superfície específica 

o que favorece a aderência com material betuminoso e o cimento Portland. Quando resfriada  

rapidamente a  escória se incorpora ao ar e expande apresentando uma estrutura alveolar e 

baixa massa específica, apresenta maior porosidade e menor densidade que a escória resfriada 

ao ar. 

As características físicas da escória de aciaria vão determinar sua aplicação em diversos 

setores da construção civil, sendo que a principal limitação do uso é devido ao seu elevado 

grau de expansibilidade quando não tratada. 

O  Departamento  de  Transporte  da  Pensilvania  estabeleceu  um  método  de  ensaio 

conhecido como PTM 130/78 que avalia o grau de expansão da escória de aciaria. O método 

consiste na imersão de corpos de prova cilíndricos em água à temperatura de 71 ± 3 ºC por 

período de sete dias, durante esse período são feitas leituras diárias da variação volumétrica 

do  corpo  de  prova.  Após  os sete dias,  o  corpo  de  prova  é  mantido  a  uma  condição  de 

saturação por adição de água, sendo feitas leituras diárias por mais um período de sete dias. O 

resultado é expresso  em porcentagem da expansão volumétrica,  obtida pela razão entre a 

diferença da leitura inicial e final do extensômetro e da altura do corpo de prova.

O método da PTM 130 (1978) sempre foi utilizado no país,  mas só recentemente, foi 

adaptado  pelo  Departamento  Nacional  de Infraestrutura  de Transportes  (DNIT)  quando  o 

método de ensaio DNIT ME 113 (2009). Tal norma estabelece a sistemática a ser empregada 

na determinação do potencial de expansão para escórias de aciaria para uso em pavimentação.

Rohde  (2002)  apresentou  diversos  estudos  e  procedimento  para  a  determinação  do 

potencial  expansivo  de escórias  de  aciaria,  e  mostra  diferenças  nos  valores  de  expansão 

encontrados, devido à diversidade de condições experimentais dos métodos de ensaio e da 

heterogeneidade das escórias de aciaria.

Além da expansão, a escória pode apresentar teores elevados de elementos químicos e ao  

ficarem  expostas  em  pátios  por  longos  períodos,  por  meio  da  chuva  poderia  haver 

estabilização natural do resíduo pela lavagem desses elementos.  No entanto, este processo  

pode  inviabilizar  sua  utilização  em  obras  devido  à  longa  espera  decorrente  do  tempo 

necessário para a redução dos elementos contaminantes do material.

Outro  aspecto relevante  é  a  necessidade  de tratamento da  água  da chuva  após esses 

períodos de lavagem dos contaminantes presentes na escória de aciaria. O tratamento da água 

se dá basicamente pela correção da acidez da água, em estações de tratamento de efluentes  
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(ETE),  que  devido  ao  alto  teor  de  cálcio  tem caráter  básico.  A água  tradada  pode  ser 

reutilizada em aspersão nas vias no próprio pátio de estocagem da escória a fim de reduzir o 

material particulado  suspenso pelo  tráfego de caminhões,  bem como aspersão na pilha de 

escória para redução do potencial expansivo.

2.3 MÉTODOS DE LIXIVIAÇÃO PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A lixiviação é a dissolução de um ou mais minerais pela água ou por uma solução aquosa  

do agente lixiviante. O processo de lixiviação é executado com o objetivo de separação, ou 

seja,  na  remoção  de minerais  ou impurezas  de modo  a separá-los de uma  grande massa. 

(HECK, 2014).

Estudos envolvendo lixiviação ou alterações intempéricas são relevantes, pois permitem 

acelerar  e  controlar  parâmetros  pertinentes  ao  processo  de  intemperismo  de  rochas  e 

agregados artificiais. Existem diversos instrumentos que podem ser empregados para este fim 

(SHINZATO et al.,2010).

Diversos são os resíduos sólidos passíveis de serem utilizados em obras da construção  

civil.  No  entanto,  o  órgão  ambiental  brasileiro  regula  por  meio  da  Norma  Brasileira 

Regulamentada - NBR 10004/2004 a classificação dos resíduos sólidos quanto ao seu grau de 

periculosidade.  Tal  norma  lista  uma  série  de  parâmetros  a  serem  analisados  para  a 

classificação dos resíduos quanto a: perigoso (Classe I) e não perigoso (Classe IIa e IIb).

Para verificar se tais parâmetros estão dentro do estabelecido para o enquadramento dos 

resíduos são necessários dois ensaios: a lixiviação e a solubilização. 

A lixiviação dos resíduos sólidos é obtida por meio da NBR 10005 (2004), que fixa os 

requisitos exigidos para a obtenção do extrato de lixiviação e classificação dos resíduos como 

perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II). Essa norma segue os princípios da American 

Public  Health  Association (APHA)  -Standard  methods  for the  examination of  water  and  

waste water (2012), e também da United State Environment Protection Agency (USEPA) SW 

846 -Test methods for evaluating solid waste – Physical/chemical methods (2013).

A solubilização dos resíduos sólidos é obtida por meio da NBR 10006 (2004), que fixa os 

requisitos para obtenção do extrato de solubilização e classificação dos resíduos como não  

perigosos e não inertes (Classe IIa) e não perigosos e inertes (Classe IIb), também seguindo 

como referência as normas APHA e USEPA citadas.
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A norma U.S. EPA SW 846 (2013) é  um método aprovado pela agência de proteção 

ambiental  dos  Estados Unidos  e  fornece  os  procedimentos de  teste  e  orientação  que são 

recomendados  para  o  uso  na  realização  das  avaliações  e  medições  necessárias  para  dar 

cumprimento à Lei de Conservação e Recuperação dos Recursos (Resource Conservation and 

Recovery Act - RCRA). 

O método  U.S.  EPA SW 846 descreve  os procedimentos  de campo  e  laboratório  de 

controle de qualidade e amostragem para determinar constituintes perigosos em resíduos. O 

método  determina  também  as  características  de  periculosidade  dos  resíduos  quanto  a 

toxicidade, inflamabilidade, reatividade e corrosão, além de determinar as propriedades físicas 

dos resíduos. 

Cauduro  (2003)  descreveu  a  lixiviação  como  um processo  onde  a  concentração  dos 

constituintes perigosos ou que são indesejáveis a um processo ou a um produto são removidos 

de um resíduo por um fluxo de água.

A lixiviação neste contexto pode ser entendida como um procedimento para analisar o 

potencial de transferência de matéria para o meio natural.  E a avaliação da lixiviabilidade 

material é feita comparando a concentração do contaminante lixiviado ao do resíduo bruto 

(CAUDURO E ROBERTO, 2002)

Estudos como o de Cauduro e Roberto (2002) avaliaram de forma comparativa testes de 

lixiviação  de  resíduos  sólidos.  No  estudo  os  autores  fizeram a  comparação  entre  quatro 

normas: NBR 10005 (2004) (Lixiviação de Resíduos) do Brasil, a norma da American Society  

for Testingand Materials - ASTM D 6234 (1998) (Standard Test Method for Shake Extraction 

of Mining Waste by the Synthetic Precipitation Leaching Procedure) dos Estados Unidos, a 

norma  da  AssociationFrançaise  de  Normalisation-  AFNOR  X-31-210  (1992)  (Essai  de 

Lixiviation) da França e o método do  Toxicity  Characteristic  Leaching Procedure (TCLP) 

1311 da norma 40 – CFR (Toxicity Caracteristic Leaching Procedure) dos Estados Unidos. 

Os autores utilizaram uma amostra sintetizada em laboratório à base de cimento Portland 

sais de metais pesados e os parâmetros analisados foram: Cr, Pb, Zn, Cd e Ni. 

A norma AFNOR X-31-210 (1992) utiliza de 100 g de material em 1000 ml de água, 

sendo o fluido de extração a água desmineralizada e usa um agitador linear com frequência de 

60 ciclos por minuto durante 24 horas (CAUDURO E ROBERTO, 2002).

A norma ASTM D 6234 (1998) utiliza 100 g de material passante na peneira de 9,5 mm 

com uma solução à base de ácido nítrico e ácido sulfúrico (pH<5), em um agitador rotacional 

a 30rpm por 18 horas. 

50



A NBR 10005 (2004) ensaia 100 g de material passante na 9,5 mm e utiliza solução de 

água deionizada e pH de 5 controlado com ácido acético agitando durante 24 horas. 

A norma TCLP ensaia 100 g de material passante na 9,5 mm em solução com 96,5 ml de  

água destilada e mantendo frequência de rotação em agitador rotacional por 18 horas. Todas 

as  amostras  utilizadas  foram  pulverizadas  para  o  ensaio  de  lixiviação  (CAUDURO  & 

ROBERTO, 2002).

Após estudo dos métodos de extração do lixiviado em cada norma, os autores verificaram 

que o meio lixiviante utilizado pela ASTM foi o que mais auxiliou na liberação dos metais  

analisados, seguido pela norma brasileira (CAUDURO & ROBERTO, 2002).

Estudos como de Rocha  et  al. (2005) buscaram avaliar  o  potencial de lixiviação  dos 

componentes de resíduos sólidos (cosméticos, material de limpeza, pilhas, lâmpadas, etc) por 

determinação  da  composição  gravimétrica  desenvolvendo  uma  metodologia  baseada  nas 

normas  TCLP  e  NBR  10005  (2004).  Os  resíduos  analisados  não  apresentavam  a 

granulometria  exigida nas normas,  e  assim os autores realizaram diversas adaptações nos 

ensaios. 

No estudo de Rocha et al. (2005) adicionou-se em um recipiente de um litro a amostra na 

proporção de 20:1 líquido/sólido,  agitou-se  em uma frequência de 30±2 rpm em agitador 

rotacional por um período de 24 horas. Após lixiviação os resultados foram comparados com 

os limites da Listagem 7 da NBR 10004 (2004), quando esta ainda estava vigente, e nenhuma 

amostra apresentou valores acima do limite máximo permitido.

Araújo (2008) ressaltou que os ensaios de lixiviação e solubilização são necessários para 

a caracterização de toxidez de resíduos provenientes da siderurgia, como a escória de aciaria.  

Tais ensaios fornecem informações se as amostras possuem ou não elementos tóxicos e qual 

sua concentração. Em seu estudo utilizou a norma brasileira NBR 10004 (2004) e NBR 10005 

(2004) para caracterizar a toxidez da escória de uma aciaria elétrica como recebida e após 

processo de ativação térmica. Após a realização dos ensaios de ativação térmica não foram 

detectados elementos considerados poluentes, por exemplo, não foram encontrados chumbo e 

cromo total. A escória de aciaria antes a após processo de ativação térmica ficou classificada 

como Classe II A - não inerte.

Oliveira  (2003)  também  avaliou  o  potencial  de  periculosidade  de  resíduo  sólido, 

denominado “pó do balão”, por meio das normas brasileiras de classificação de resíduos. O 

material analisado  foi oriundo  do  sistema  de limpeza  à  seco  dos  gases  do  alto  forno  de 
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siderúrgicas.  De  acordo  com  as  normas  brasileiras  o  resíduo  estudado  pelo  autor  foi 

classificado como perigoso (Classe I).

A avaliação do grau de periculosidade dos resíduos sólidos constitui um fator decisivo na 

utilização  de um produto  que  incorpora algum resíduo  como matéria-prima.  No  entanto, 

outros fatores devem ser observados como o desenvolvimento dos produtos e a avaliação do 

seu desempenho. Tal avaliação deve levar em conta o ciclo de vida do produto e o beneficio  

ambiental envolvido (ZORDAN e JOHN, 2001 apud ARAUJO, 2008)

Diversos são os estudos que utilizaram a lixiviação como indicativo de periculosidade 

dos  resíduos  sólidos.  Segundo  Geyer  (2001)  as  normas  brasileiras  e  algumas  normas 

estrangeiras para ensaio de lixiviação exigiam que o material a ser ensaiado deva ser moído. 

Entretanto,  surgiriam casos  em que  o material moído  resultasse  em um resíduo  perigoso 

(Classe I), enquanto que materiais ensaiados em tamanho mais próximo daqueles em que são  

utilizados poderiam ser inertes.

A NBR 10005 (2004), estabelece que as partículas da amostra a ser ensaida deve passar 

na  peneira  de  malha  de  9,5  mm,  caso  contrário  deve  ser  triturada  para  que  atenda  este  

requisito.  Neste caso  não  há necessidade que  o  material  seja  moído  em partículas  muito  

menores o que pode ocasionar uma classificação errônea do material.

2.3.1 MÉTODO  DE  LIXIVIAÇÃO  CONTÍNUA  ATRAVÉS  DE  EQUIPAMENTO 

SOXHLET

A extração contínua em extrator  Soxhlet permite a separação dos constituintes de uma 

amostra,  a  uma  temperatura  abaixo  do  ponto  de  ebulição  da  água,  evitando  a  sua 

decomposição térmica (JANE, 2010).

A extração contínua pode tornar o processo de extração mais prático, econômico, seguro 

e com maior rendimento do material a ser extraído. Esse tipo de procedimento geralmente é 

empregado quando o composto a ser extraído é pouco solúvel no solvente, quando o solvente 

possui alto custo ou quando o material possui baixa concentração do soluto (POLIGRAFO, 

2012). Diversos tipos de métodos de lixiviação podem ser empregados, entre eles a extração 

contínua em extratores Soxhlet.

Segundo Balbinot (2008), a extração Soxhlet foi criada por Franz von Soxhlet em 1879. 

Seu objetivo foi o estudo rochas geradoras de petróleo para a separação do óleo da rocha total.  
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O óleo é então separado em outros compostos,  a  fim de se determinar a  composição dos 

hidrocarbonetos contidos na amostra.

Os extratores Soxhlet são equipamentos utilizados também na avaliação de alterabilidade 

acelerada de rochas, para recuperação de ligante ou para obtenção de óleos vegetais. Nesse  

ensaio  a  amostra  é  submetida  à  lixiviação  em  ciclos  de  umedecimento  e  secagem  em 

temperaturas que vão até a ebulição da água. Tal equipamento viabiliza o controle da variação 

de temperatura, precipitação e altura da coluna de solução, podendo se monitorar a solução de 

lixiviação (SALVIANO, 2010).

O  equipamento  é  constituído  por  manta  aquecedora,  balão,  tubo  extrator  e  tubo  

condensador,  conforme  mostra  a  Figura  2.9.  Dentro  do  balão,  coloca-se  a  solução  de 

lixiviação, que pode ser monitorada e se necessário, trocada durante o ensaio. A manta aquece 

a solução e produz vapor, que é conduzido ao topo do extrator por meio do tubo condutor de  

vapor. O vapor é condensado no tubo condensador, localizado no topo do tubo extrator. 
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FIG. 2. Equipamento Soxhlet convencional.
Fonte: GONTIJO (2006) apud FREITAS (2007)

Cabe  ressaltar  que  o  extrator  Soxhlet utiliza  soluções  de  percolação  em  altas 

temperaturas, em torno de 60ºC a 80ºC. A principal dificuldade deste ensaio é a reprodução 

das condições reais de campo durante os testes, uma vez que as condições experimentais não  

irão  representar  aquelas  que ocorrem na natureza.  Entretanto,  tal equipamento promove a 

alteração  do material  ensaiado de forma acelerada e pode revelar  a  dissolução  de alguns 

minerais durante o intemperismo químico (SHINZATO et al., 2010).

Em pesquisas como de Costa et al. (2010) foi estudado o processo de alterabilidade de 

gnaisses por meio  de lixiviação contínua em extrator  Soxhlet.  No estudo foram utilizados 

fragmentos irregulares de rocha com peso variando de 10 g a 30 g, permitindo a percolação da 

54



água  pelo  material.  Foram  efetuados  10  ciclos  de  500  horas,  totalizando  no  final  do 

experimento 5000 horas de lixiviação.

Após o período de 5000 horas, os fragmentos foram retirados e pesados para verificação 

de perda de massa ao final do experimento, além de verificar  as mudanças ocorridas nos  

grãos. Foram realizadas observações microscópicas, análise química das águas de lixiviação e 

análise  química  das  rochas  antes  e  após  a  lixiviação.  Após  ensaios  Costa  et  al. (2010) 

verificou perda de massa de até 1,3% das rochas de gnaisse e mudança de cor das mesmas. 

Nas análises da solução de lixiviação constataram que o silício, o cálcio, o sódio e o potássio  

eram os elementos mais susceptíveis à lixiviação.

Em pavimentação, o extrator Soxhlet é comumente empregado em recuperação de ligante 

em misturas asfálticas. A norma DNIT 158 (2011) prescreve este método para ser determinada 

a porcentagem em massa de betume em uma mistura asfáltica. O ensaio consiste basicamente 

em inserir uma massa conhecida da mistura asfáltica no balão do extrator Soxhlet contendo o 

solvente, aquecendo o conjunto controlando a temperatura. Após várias descargas pelo sifão, 

quando o solvente retornar límpido deve-se cessar o aquecimento. O resultado do valor da 

porcentagem de betume da mistura é obtido pela diferença de massa antes e após o ensaio.

Para o estudo da escória  de  aciaria  desta pesquisa  foram realizados  quatro ciclos  de 

lixiviação por dia, cada ciclo contemplou duas horas para enchimento e liberação da solução 

de  lixiviação  no  tubo  extrator,  totalizando  oito  horas  de  lixiviação  por  dia.  Foram 

determinados quatro períodos de lixiviação com: 24, 56, 96 e 120 horas, após esses períodos a 

escória de aciaria foi encaminhada para realização dos ensaios pertinentes a pesquisa.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente capítulo são apresentados os materiais utilizados na pesquisa e a metodologia 

empregada com enfoque na utilização da escória de aciaria desta pesquisa como agregado em 

pavimentação. É apresentada ainda uma descrição do equipamento Soxhlet e dos ensaios de 

caracterização a que este agregado foi submetido.

3.1 MATERIAIS

3.1.1 ESCÓRIA DE ACIARIA

Para a realização desta pesquisa foram obtidas duas bombonas, contendo cerca de 130 kg 

de escória de aciaria - denominada como NEOBRITA®- provenientes da unidade da Hasrco 

Metals em Volta Redonda/RJ. A coleta do material foi realizada seguindo a norma DNER 

PRO 120 (1997), para amostragem em pilhas de estocagem (Figura 3.1).

FIG. 3. Amostragem da pilha de resíduos.

As amostras foram obtidas de diversos pontos ao redor da pilha desde o topo até a base, 

conforme Figura 3.1. O material foi encaminhado para o Laboratório de Ligantes e Misturas 

Betuminosas do Instituto Militar de Engenharia - IME. 

A escória de aciaria  estudada nesta pesquisa  é  processada pela Harsco  Metals,  sendo 

oriunda  da  Companhia  Siderúrgica  nacional  (CSN),  localizada  na  cidade  de  Volta 
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Redonda/RJ. Além da escória estudada nesta pesquisa, a empresa também recebe escórias de 

aciaria  bruta  geradas  por  diversas  empresas  que  chegam à  planta  de  beneficiamento  da 

Harsco, são dispostas em pilhas e o processo de beneficiamento consiste  na separação da 

fração  metálica,  britagem  e  peneiramento  dos  agregados  siderúrgicos  em  diferentes 

granulometrias (Figura 3.2).

FIG. 3. Agregados após processo de beneficiamento: (a) agregado 0; (b) agregado 1; (c) 
agregado 2 e (d) agregado3.

Após  processamento  as  escórias  são  novamente  distribuídas  em pilhas  de  diferentes 

idades  para  que  ocorra  sua  estabilização  “natural”,  ou  seja,  estabilização  por  meio  do 

intemperismo. Na Figura 3.3 mostra-se uma vista aérea do pátio de processamento da Harsco 

Metals, em Volta Redonda/RJ.
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FIG. 3. Planta do pátio de beneficiamento da escória de aciaria da Harsco Metals.
Fonte: GOOGLE, 2014.

Segundo  a  empresa,  são  vendidos  cerca  de  10  milhões  de  toneladas  de  agregado 

siderúrgico anualmente para 18 países.

No  processo  de  beneficiamento  do  agregado  siderúrgico,  tem-se  a  divisão  em  seis 

granulometrias distintas: de 0 a ¼”, de ¼” a 1”, de 0 a 1”, de 1” a 1 ½”, de 1 ½” a 3” e de 3” a  

6”. Destas seis divisões apenas quatro tipos de agregados são vendidos.

A empresa deixou de produzir agregados com dimensões de 0 a 1 ½” e este é o material 

em maior  quantidade  em estoque  no  pátio  de  processamento.  Dentre  as  granulometrias 

produzidas pela empresa, a que se assemelha aos agregados convencionais na denominação 

brita 1 é o agregado ¼” a 1”, sendo que para a pesquisa foi escolhida a granulometria passante 

na peneira de malha 19 mm e retido na peneira de malha 4,75 mm.  A Figura 3.4 ilustra o 

agregado de escória de aciaria estudado nesta pesquisa.
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FIG. 3. Agregado 1 utilizado na presente pesquisa.

Conforme apresentado na Figura 3.4, o agregado da pilha correspondente teoricamente às 

dimensões de ¼” a 1” (6,35 mm a 25,4 mm) polegadas  denominado pela empresa como 

Agregado  01,  foi  selecionado  porém,  para  estudo  em extrator  Soxhlet foi  determinada  a 

utilização de agregados com dimensões menores que 19 mm, pois partículas com dimensões 

maiores poderiam forçar e prejudicar a parede do tubo extrator do equipamento por ser de 

vidro, e  maiores que 4,8 mm para  que não  houvesse a colmatação do equipamento, pois  

percebeu-se a presença de uma camada de pó na superfície do agregado de escória de aciaria.

Cabe  ressaltar  que  diversos  estudos  como  Rohde  (2002),  Cavalcante  et  al. (2003), 

Nóbrega et al. (2004) e Castelo Branco (2004) já avaliaram a utilização da escória de aciaria 

em pavimentação. No entanto, não foi encontrado relato de estudo sobre o efeito da lixiviação 

contínua como agente influenciador no tempo de estabilização dos contaminantes e elementos 

expansivos  deste  material,  objeto  do  presente  estudo.  A hipótese  desta pesquisa  é  que  é 

necessário para a compreensão da estabilização a escória e possibilidade de otimização do 

processo de beneficiamento.

A escória  de  aciaria  passa  somente  pelo  resfriamento  na  CSN e  chega  ao  pátio  de 

beneficiamento da Harsco Metals para ser processada. 

Em geral,  as  escórias  de aciaria  apresentam,  quando  recém lançadas  e  durante certo 

tempo, comportamento expansivo devido à presença dos óxidos livres de cálcio e magnésio. A 

hidratação  de  tais elementos,  transformando-os  em hidróxidos,  é  a  principal  causa  de tal 

comportamento, mas a instabilidade desses compostos e  os tamanhos dos cristais também 

podem influenciar em tal comportamento (SOUSA, 2007). Portanto a avaliação do potencial 
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expansivo no comportamento da escória de aciaria como agregado para a pavimentação é de 

extrema importância.

3.2 EQUIPAMENTO

A pesquisa foi realizada com a amostra de escória de aciaria, submetida ao processo de 

lixiviação por meio do extrator Sohxlet no Laboratório de Ligantes e Misturas Betuminosas do 

IME, mostrado na Figura 3.5

FIG. 3. Equipamento Soxhlet do Laboratório de Ligantes e Misturas Betuminosas do IME.

O equipamento Soxhlet (Figura 3.5) é constituído por uma manta aquecedora, um balão 

volumétrico com capacidade de 2000 ml, um tubo extrator com capacidade de 4000 ml e um 

tubo condensador. O laboratório também conta com um destilador para o fornecimento do 

solvente (água destilada)  utilizado  na  lixiviação  da escória  de aciaria  desta  pesquisa.  Foi 
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utilizado  água  destilada,  pois  a  princípio  foi  proposto analisar  a  água de  lixiviação  e os 

elementos lixiviados, entretanto, não foi possível a realização de tal análise.

A escória de aciaria foi separada com na fração granulométrica entre 19 mm a 4,75 mm 

para que não houvesse presença de finos e colmatasse o extrator. Cerca de 3 kg de material foi 

colocado no interior do tubo extrator, sem lavagem prévia, onde a escória de aciaria passou 

pelo processo de lixiviação contínua que visou simular a precipitação da água da chuva, mas 

não simulou as condições da água da chuva somente o processo de precipitação. 

O material foi lixiviado por períodos de 24, 56, 96 e 120 horas, com 8 horas de lixiviação  

por dia. Cabe ressaltar que devido à restrição na quantidade de material houve a necessidade 

de ser colocada uma nova amostra por período dentro do tubo extrator e optou-se por retirar a 

amostra a cada intervalo e realizar os ensaios de caracterização.

Assim cada amostra de 3,0 kg é  inteiramente utilizada nos ensaios  de caracterização 

subsequentes,  de modo que as idades de lixiviação (24, 56, 96 e 120 horas) se referem a 

“amostras” diferentes. Entretanto, deve-se salientar que todas as amostras ditas diferentes são  

da mesma bombona na qual o  agregado  está guardado,  e  não  deveria  haver  significativa 

diferença entre as características físicas  e  químicas do agregado virgem nesta situação. A 

heterogeneidade do material irá sempre existir, pois se trata de um resíduo.

Dentro do mesmo montante de material coletado inicialmente foi retirado 3 kg para cada 

intervalo de tempo proposto (24, 56, 96 e 120 horas), ou seja, após lixiviação de 24 horas, por 

exemplo,  o  material  foi  retirado  e  caracterizado,  então  um novo  material era  colocado  e 

procedia-se a  lixiviação por 56 horas e assim sucessivamente até  completar 120 horas de 

lixiviação.  Tal  procedimento  foi  necessário  devido  à  quantidade  de  ensaios  destrutivos 

(impacto treton, durabilidade e expansão) e não destrutivos a serem realizados com o material 

após lixiviação. 

Dentro do equipamento ocorrem três situações distintas (Figura 3.6):a primeira condição 

(C1),  onde a temperatura do agregado varia  de 70ºC a 85ºC e sofre sempre o estado de 

lixiviação; a segunda condição (C2) onde a temperatura do agregado esta entre 50ºC a 65ºC e 

esta sujeito a variação no nível da solução; e a terceira condição (C3) que o agregado esta com 

temperaturas superiores a 40ºC e esta sempre submerso na solução de lixiviação. 
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FIG. 3. Equipamento com as condições C1, C2 e C3.

Após cada período de lixiviação que ocorreu no extrator Soxhlet, o material foi retirado e 

separado  de  acordo  com cada condição  descrita.  A Figura  3.7 apresenta um exemplo  da 

separação do material após um período de lixiviação.

FIG. 3. Separação da escória de aciaria após lixiviação.

62



De acordo com a Figura 3.7, é possível perceber que a separação é feita de forma visual,  

de modo que cada condição (C1, C2 e C3) fique com proporções em peso próximas. Após 

separação, as amostras em cada condição foram recaracterizadas.

3.3 PROGRAMA EXPERIMENTAL

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi proposto o seguinte programa experimental:

1ª  etapa:  Realização  dos  ensaios  de  caracterização  da  escória  de  aciaria  virgem:  

distribuição granulométrica, densidade real e aparente, absorção, impacto Treton, abrasão Los 

Angeles,  MEV e EDS e  classificação  quanto  à forma,  textura e  angularidade  através  do  

AIMS. Também foi realizado o ensaio do potencial de expansão da escória de aciaria segundo 

a norma DNIT ME 113 (2009).

2ª etapa: Realização da lixiviação controlada em laboratório e em equipamento  Soxhlet 

em cada  data de “cura”  (estabilização):  24,  56,  96 e 120 horas considerando  8 horas de  

lixiviação por dia. 

3ª etapa: Realização dos ensaios de caracterização da escória de aciaria lixiviada em cada 

data: densidade real e aparente, absorção, impacto Treton, MEV e EDS, classificação quanto à 

forma, textura e angularidade através do AIMS e ensaio do potencial de expansão.

A Figura 3.8 apresenta um fluxograma contendo o programa experimental de forma a 

obter um melhor entendimento da metodologia utilizada.

Caracterização da escória virgem
Lixiviação controlada em equipamento Soxhlet

Caracterização da escória lixiviada
ETAPAS REALIZADAS

 

Granulometria
Densidade Real e Aparente

Absorção
Impacto Treton

Abrasão Los Angeles
MEV e EDS

AIMS
Expansão

Densidade Real e Aparente
Absorção
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Impacto Treton
MEV e EDS

AIMS
Expansão
24 horas
56 horas
96 horas

120 horas

FIG. 3. Fluxograma com as etapas realizadas no programa experimental.

3.3.1 ENSAIOS REALIZADOS

A Tabela 3.1 apresenta a lista dos ensaios que foram realizados com a escória de aciaria 

virgem e lixiviada, bem como as normas utilizadas para cada um dos ensaios. A realização 

destes ensaios busca entender o comportamento das propriedades da escória de aciaria frente 

ao processo de lixiviação controlada em equipamento Soxhlet.
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TAB. 3. Relação dos ensaios realizados com a escória de aciaria virgem e lixiviada.

Escória 

de Aciaria 

Virgem

Físicos

Granulometria DNER-ME 

083/98
Densidade Real DNER-ME 

084/95
Densidade 

Aparente

DNER-ME 

117/94
Absorção DNER-ME 

195/97
Abrasão  Los 

Angeles

DNER-ME 

399/99
Durabilidade DNER-ME 

035/98
Expansão DNER-ME 

089/94
Microe

struturais

AIMS FHWA/TX-05/5-

1707-01-1
Químic

os

MEV e EDS -
Difração Raio-X -

Mecâni

cos

Impacto Treton DNIT-ME 

113/09

Escória 

de Aciaria 

Lixiviada

Físicos

Densidade Real DNER-ME 

084/95
Densidade 

Aparente

DNER-ME 

117/94
Absorção DNER-ME 

081/98
Expansão DNER-ME 

399/99
Durabilidade DNER-ME 

089/94
Microe

struturais

AIMS FHWA/TX-05/5-

1707-01-1
Químic

os

MEV e EDS -
Difração Raio-X -

Mecâni

cos

Impacto Treton DNIT-ME 

113/09
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Os ensaios de granulometria e abrasão Los Angeles só foram obtidos para a escória de 

aciaria  virgem,  uma  vez  que  para  a  realização  destes  ensaios  são  necessários  grandes 

quantidades de material.  O extrator  Soxhlet  utilizado tinha limitação de capacidade, sendo 

possível ensaiar apenas 3 kg de material para cada período analisado (24, 56, 96 e 120horas). 

Dessa forma, devido à quantidade de ensaios a serem realizados optou-se pela não realização  

de granulometria e abrasão Los Angeles para a escória de aciaria lixiviada.

Os ensaios para a escória de aciaria lixiviada foram realizados para cada período de 24, 

56, 96 e 120 horas de lixiviação. Para tais amostras houve restrição quanto à quantidade de 

material para o ensaio de AIMS e expansão. Dessa maneira, para a realização de tais ensaios 

houve a necessidade de adaptação da Norma conforme descrito nos tópicos que se seguem.

Tanto os processo de lixiviação como os ensaios a serem realizados em cada período 

demandaram de longos períodos de tempo, por eese motivo não foi possível a realização de 

mais de uma amostragem por período.

3.3.1.1 ENSAIO AIMS (AGGREGATE IMAGE MEASUREMENT SYSTEM)

A identificação  da  textura,  forma  e  angularidade  são  de  grande  importância  para  a 

compreensão do comportamento dos agregados em misturas asfálticas, principalmente no que 

concerne às propriedades volumétricas, resistência à tração e ao desgaste (CHAVES, 2010). 

Um dos meios de caracterização dos grãos utilizados em misturas asfálticas é o AIMS 

(Aggregate Image Measurement System) com equipamento Pine Instrument Company – PINE 

(Figura 3.9). Diversos estudos como de Santos (2013), Castelo Branco  et al. (2006) e Silva 

(2013) utilizaram este equipamento para caracterizar agregados alternativos diferentes com o 

objetivo de reutilizá-los em pavimentação.
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FIG. 3. Modelo AFA2 Aggregate Image Measurement System (AIMS) do CENPES (Centro 
de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello) utilizado na presente pesquisa.

Castelo  Branco  et  al.  (2006)  definem o  AIMS como um sistema  para  a  obtenção  e 

processamento  de  imagens  de  agregados graúdos  e  miúdos,  com o  principal  objetivo  de 

caracterização direta de suas propriedades de forma, angularidade e textura. O método AIMS 

fornecem análises de esfericidade e índice de forma para avaliar a forma; análise por meio de 

Wavelets para obtenção da textura dos grãos e análise por meio do método do gradiente para a 

obtenção da angularidade.

De acordo com PINE INSTRUMENT COMPANY (2010) o AIMS possui um software 

próprio para a análise dos dados gerados pelo equipamento e utiliza planilhas do Excel para a 

saída dos dados em forma gráfica. O modelo utilizado foi o AFA2 e foi projetado para análise 

de agregados com tamanhos que variam entre 0,075 mm e 37,5 mm. 

As análises foram executadas para a escória de aciaria virgem e para a escória de aciaria 

lixiviada considerando cada período (24, 56, 96 e 120 horas). Durante a pesquisa foi utilizado 

o tabuleiro de 4,75 mm, uma vez que os materiais selecionados para o ensaio foram passantes 

na peneira 9,5 mm e retidos na peneira de 4,75 mm (Figura 3.10). Devido à restrição de 

material que é retirado do extrator Soxhlet foi possível a realização do AIMS somente para os 

tamanhos descritos.
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FIG. 3. Distribuição da escória de aciaria no tabuleiro do equipamento AIMS.

Após gerar os resultados estes foram interpretados de acordo com a metodologia utilizada 

por  Castelo  Branco  et  al.  (2006),  onde  os  limites  de  classificação  quanto  à  forma, 

angularidade e textura dos agregados são descritos a seguir:

 Esfericidade: (i)  alta esfericidade (>0,8), (ii)  moderada esfericidade (entre 0,7 e 

0,8), (iii) baixa esfericidade (entre 0,6 e 0,7) e (iv) lamelar/alongado (<0,6);

 Angularidade: (i)  angular (>5.400),  (ii)  sub-angular (entre 4.000 e 5.400),  (iii)  

sub-arredondado (entre 2.100 a 4.000) e (iv) arredondado (<2.100); e

 Textura: (i) alta rugosidade (>460), (ii)  moderada rugosidade (entre 350 e 460), 

(iii) baixa rugosidade (entre 275 e 350),(iv) liso (entre 165 e 275) e polido (<165).

O equipamento possui um mecanismo de seleção e análise dos agregados e todo material 

que fica fora dessa zona é desprezado durante a análise, ou seja, o software do equipamento 

reconhece uma área de análise, caso algum dos grãos fique posicionado fora desta área não  

será considerado na análise. Dessa maneira, se 100 agregados são colocados no tabuleiro para 

análise e apenas um ficou fora da área de análise, somente 99 dos agregados serão expressos 

nos resultados finais.

3.3.1.2 ENSAIO  DE  MICROSCOPIA  ELETRÔNICA  DE  VARREDURA  (MEV)  E 

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS)
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O principio do MEV consiste em um feixe de elétrons primários de pequeno diâmetro 

que ao atingir a superfície do material irá interagir com os átomos do mesmo. Parte destes  

elétrons irão se localizar na superfície da amostra, denominados elétrons secundários, e parte 

serão retro espalhados.  A interação do feixe incidente na superfície  da amostra irá  gerar a 

imagem de alta resolução, sendo que apenas os elétrons secundários irão gerar imagens de alta 

resolução com detalhamento de profundidade (DEDAVID, GOMES & MACHADO, 2007).

O  microscópio  eletrônico  de  varredura  (MEV)  utiliza  um  feixe  de  elétrons  para 

solucionar  os problemas  de resolução  ocasionados com a fonte de luz branca,  ocorre em 

microscópio óptico convencional.  O MEV é um instrumento interdisciplinar que permite a 

análise microestruturais de objetos sólidos (DEDAVID, GOMES E MACHADO 2007).

Acoplado ao MEV pode ser utilizada uma câmara de espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) para detecção dos raios-X emitidos pela amostra. Esse tipo de análise é comumente 

utilizado para análise da composição química e permite rapidez na avaliação dos elementos 

presentes na amostra.  (MALISKA, 2013).  A Figura 3.11 apresenta uma imagem do MEV 

utilizada na presente pesquisa.

FIG. 3. Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do Laboratório de Materiais do IME.

Durante esta pesquisa os ensaios realizados no MEV foram de amostras da fração fina 

(Figura 3.12), de forma que fosse representativa da população, tanto para a escória de aciaria 

quanto para as amostras lixiviadas em cada período. A escória de aciaria possui uma camada 

de pó ao redor do agregado, e este foi peneirado de forma que fosse separado esta camada de 

pó para a realização do ensaio de EDS. 
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FIG. 3. Escória de aciaria em fração fina para ensaios de MEV e EDS.

3.3.1.3 ENSAIO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

A difração propriamente dita ocorre quando uma onda encontra uma série de obstáculos, 

que são capazes de dispersá-la. Quando as ondas são dispersas pelos obstáculos ocorrem fases 

específicas que são uma consequência de relações, entre essas fases,  que são estabelecidas 

entre  duas  ou mais  ondas (CALLISTER,  1994).  Dentre as  principais  difrações,  pode  ser 

destacada a difração de raios-x.

A difração de raios-X constitui uma das principais técnicas de caracterização de materiais 

cristalinos. Os materiais possuem planos cristalinos definidos e a identificação dos minerais 

constituintes  é  obtida  por  meio  da  determinação  das  distâncias  interplanares  das  células  

cristalinas das amostras (SOUZA, 2007). Os resultados obtidos por meio da difratometria de 

raios-X são expressos por picos que representam as distâncias interplanares características dos 

minerais presentes.

As análises foram realizadas utilizando o difratômetro da marca XPERT modelo MPD do 

Laboratório de Difratometria de Raios-X da Seção de Engenharia de Materiais/IME (Figura 

3.13). As análises foram obtidas tanto para a escória de aciaria virgem, quanto para as escórias 

lixiviadas em cada período (24, 56, 96 e 120horas).
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FIG. 3. Equipamento de Difratometria de Raios-X do Laboratório de Materiais do Instituto 
Militar de Engenharia utilizado na presente pesquisa.

3.3.1.4 ENSAIOS DE EXPANSÃO

Ao  se  estudar  a  aplicação  da  escória  de  aciaria  como  agregado,  um dos  aspectos 

relevantes, que pode ser um fator limitante, é seu grau de expansibilidade, que pode ser maior 

ou menor dependendo do processo utilizado durante a fabricação do aço e da maneira como 

ocorre  seu  resfriamento  (TAVARES,  2012).  Para  isso,  devem  ser  realizados  ensaios  de 

expansão  para  se  verificar  o  grau  de  expansão  da  escória  de  aciaria  para  seu  emprego 

pavimentação.

Nesta pesquisa  foram realizados ensaios  de expansão  da  escória  de  aciaria  virgem e 

lixiviada através do método de ensaio DNIT ME 113 (2009). Tal método avalia o potencial de 

expansão da escória de aciaria, quando compactada e testada em laboratório (DNER ME 113, 

2009) para a pavimentação rodoviária, considerando temperatura controlada em estufa com 

circulação de ar.

Para  a  realização  deste  ensaio,  primeiramente,  foi  determinada  a  umidade  ótima  da 

escória  de aciaria  por  meio  do  ensaio  de  compactação  DNIT ME  049  (1994),  utilizando 
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energia intermediária para a compactação. Depois de obtida a umidade, o ensaio se dividiu em 

duas etapas:

1ª etapa: realização de ensaio de expansão padrão segundo a DNIT ME 113 (2009) para  

escória  de  aciaria  virgem.  Também foi realizado  ensaio  adaptado do  método (DNIT ME 

113/09) para o Mini-MCV da norma DNER ME 258 (1994), a fim de se verificar a correlação 

de  expansão  pela  diminuição  do  volume  da amostra.  Também foi  realizada a  medida  de 

expansão pelo ensaio de CBR método de ensaio do DNER 049 (1994), comumente utilizado 

em obras rodoviárias a fim de verificar se a medida de expansão da escória de aciaria por este  

método apresenta potencial de expansão próximo ao realizado pelo método DNIT ME 113 

(2009).

2ª etapa: realização de ensaios de expansão para cada período (24, 56, 96 e 120 horas) e 

para cada condição dentro do extrator Soxhlet (C1, C2 e C3) através da adaptação do método 

DNIT ME 113 (2009) para o molde do Mini-MCV, uma vez que no equipamento de extração 

Soxhlet tem-se a limitação na quantidade de material, que não preencheria o molde com as 

dimensões no ensaio da norma DNER ME 262 (1994).

O ensaio  padrão  da escória  de aciaria  virgem foi realizado  com amostra seca ao  ar,  

destorroada, repartidas de modo que fossem separados 7 kg de material que correspondessem 

a  solos  arenosos  e  pedregulhosos.  A amostra  foi  então  passada  na  peneira  de  19  mm e 

moldada um corpo de prova na umidade ótima para o cilindro de 152 mm de diâmetro e dois 

no molde de 49 mm de diâmetro do Mini-MCV (Figura 3. 14). 

FIG. 3. Aparelhagem para ensaio de expansão normalizado e adaptado.

Na 1ª etapa, para moldar corpos de prova em molde Mini-MCV com material passante na 

peneira 9,5mm e retido na peneira 4,75mm. Foram preparados dois corpos de prova: um com 
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a presença de finos e outro sem a presença de finos, de forma a simular a situação de ensaio  

observada no equipamento  Soxhlet (sem finos). Após serem moldados, os corpos de prova 

seguiram para estufa com circulação interna de ar (Figura 3.15), onde ficaram submersos em 

água, com livre passagem da água por cima e por baixo dos corpos de prova. 

FIG. 3. Estufa com circulação forçada de ar utilizada no ensaio de expansão nesta pesquisa.

A amostra ficou submersa em uma posição nivelada na estufa à temperatura de 71 ± 3 ºC. 

Após 30 minutos,  considerada a referência para permitir a expansão térmica dos materiais  

metálicos. As medidas foram anotadas, uma vez por dia durante um período de sete dias.

Após o período de sete dias, a água foi parcialmente removida do recipiente mantendo 

apenas a condição de saturação da amostra (não submersa) e mantida em estufa à temperatura 

de 71 ± 3 ºC por mais sete dias. Do mesmo modo, procedeu-se para os corpos de prova da  

escória de aciaria lixiviada para cada período e condição, moldados somente em cilindro 49 

mm de diâmetro (Figura 3.16).
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FIG. 3. Recipiente contendo os corpos de prova dentro da estufa para ensaio de expansão 
nesta pesquisa.

O cálculo da porcentagem de expansão volumétrica foi obtido dividindo-se a diferença 

entre a leitura do extensômetro após 14 dias da condição de submersão (L f) e a leitura inicial 

(Li), pela altura inicial da amostra dentro do cilindro. A equação para a escória virgem em 

molde de 152 mm de diâmetro é:

Porcentagemde Expansão(1)=
( Lf −Li )

116,4
x100 (EQ. )

A equação para adaptação em molde de 49 mm de diâmetro em Mini-MCV é dada por:

Porcentagemde Expansão(2)=
( Lf −Li)

80
x100 (EQ. )

Devido  à  adaptação  do  material  ao  Mini-MCV  foi  verificado  que  seria  viável  a 

diminuição da altura do material dentro do cilindro do Mini-MCV, de 80 mm para 49 mm,  

para melhor colocação do extensômetro para realizar a leitura. Dessa forma, a equação para a 

análise  da  expansão  em Mini-MCV para  escória  lixiviada  em extrator  Soxhlet é  descrita 

como:
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Porcentagemde Expansão(3)=
(Lf −Li )

48
x100 (EQ. )

A partir da Equação 03 ficou definida que a altura do material dentro do cilindro do Mini-

MCV seria de 48 mm para melhor adaptação do extensômetro no molde. O resultado obtido 

então foi a taxa de expansão, que permite definir a curva do tempo em dias (eixo x) versus a  

porcentagem da expansão (eixo  y).  A taxa da expansão foi obtida para cada condição de 

lixiviação em extrator  Soxhlet.  A Figura 3.17 apresenta os corpos de prova com material 

lixiviado e submersos em água para verificação da expansão, dentro da estufa.

FIG. 3. Corpos de prova em molde Mini-MCV para escória de aciaria lixiviada.

Os ensaios de expansão realizados por meio do método de expansão California Bearing 

Ratio -  CBR foram realizados em cilindros de 152 mm de diâmetro interno e 178 mm de 

altura,  tais  cilindros  foram submersos  em água,  em um tanque  de  água  em temperatura 

ambiente (25ºC),  durante um período de quatro dias (Figura 3.18).  Tal experimento serviu  

como  base  para  verificação  da  expansão  da  escória  de  aciaria  pelo  método  de  CBR 

comumente utilizado em obras rodoviárias de materiais convencionais.
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FIG. 3. Ensaio de expansão pelo método do CBR da escória de aciaria virgem.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

São apresentados neste capítulo os resultados dos ensaios realizados com o material coletado  

e lixiviado. Inicialmente são apresentados os resultados da caracterização da escória de aciaria  

virgem por meio de ensaios físicos e químicos através de MEV e EDS e quanto à forma por meio  

do AIMS. Por tais ensaios foi possível determinar as características mineralógicas do agregado,  

bem como sua composição química. Em seguida, são apresentados os resultados da caracterização  

da escória de aciaria lixiviada em cada período de lixiviação.

Por fim, serão apresentados os resultados dos ensaios de expansão tanto para a escória virgem  

como para a escória lixiviada através do extrator Soxhlet.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCÓRIADE ACIARIA VIRGEM

4.1.1 ENSAIOS FÍSICOS

A distribuição granulométrica da escória de aciaria virgem foi obtida por meio da norma 

DNER ME 083 (1998), que fixa o procedimento para análise granulométrica de agregados 

miúdos e graúdos, por peneiramento, sendo sua curva resultada apresentado na Figura 4.1.
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FIG. 4. Distribuição granulométrica por peneiramento da escória de aciaria virgem.
É  possível  observar  através  da  Figura  4.1  que  o  agregado  desta  pesquisa  apresenta 

granulometria  aberta  e  não  se  enquadrou  nos  limites  da  composição  granulométrica  de 

agregado graúdo da norma ABNT NBR 7211 (2009) para agregados de concreto, bem como 

não  se  enquadrou  nos  limites  granulométricos  da  especificação  DNIT  ACERITA©  para 

pavimentação com escória de aciaria. No entanto, cabe ressaltar que o material coletado foi 

propositalmente selecionado num intervalo granulométrico de interesse para esta pesquisa. 

É  relevante  que  a  empresa  estude  novas  maneiras  de  adequar  o  processamento  dos 

agregados de escória de aciaria a fim que se enquadre a distribuição granulométrica à forma 

comercial para que haja melhor trabalhabilidade do agregado.

Os  resultados  de  densidade  real e  aparente,  absorção,  abrasão  Los  Angeles,  impacto 

Treton e durabilidade estão apresentados na Tabela 4.1, onde tais resultados são comparados 

com os valores recomendados em normas para agregados convencionais e para escória de 

aciaria.

TAB. 4. Resultados da caracterização física da escória de aciaria virgem deste estudo e 
comparação com normas.

Parâmetros 
Analisados

Média
Agregados Convencionais Escória de Aciaria

Especificação Normas Especificação Normas

Densidade Real 3,38 - -

DNER – ES 
262/94

Massa específica 
Aparente

3 - 3,0-3,5-

Massa unitária 
[kg/dm³]

1,7 - 1,5-1,7

Absorção [%] 3,5 ≤2 DNER- ME 195/97 ≤2

Abrasão Los 
Angeles [%]

24,9 ≤65 DNER- ME 035/94 25%

Ensaio Tréton 
[%]

19,9 ≤60 DNER- ME 399/99 -

Perda 
durabilidade [%]

4,4 ≤12 DNER- ME 089/94 0-5

É observado na Tabela 4.1 que a escória de aciaria deste estudo atendeu a quase todos os 

parâmetros analisados, tanto no que se refere aos limites para agregados convencionais quanto 

para a norma de escória de aciaria  para pavimentos rodoviários.  O único valor  acima dos 

limites normatizados foi a absorção com 3,5 %. No entanto, diversas literaturas como Chesner 
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et al. (2001) relatam valores de absorção da escória de aciaria acima de 3%, e Rohde (2002) 

encontrou valores variando de 1,8% a 2,9%.

Para densidade real,  massa específica aparente e massa unitária não foram encontrados 

valores normativos para com agregados convencionais. Os valores de densidade real podem 

ser comprovados em diversas literaturas: Rohde (2002) encontrou valores de densidade real 

variando de 3,44 a 3,52; Tavares (2012) verificou em seu estudo valor de densidade real de  

3,39; e Castelo Branco (2004) encontrou valores de densidade real de 3,30, enquanto o valor 

encontrado nesta pesquisa foi de 3,38. 

A perda de massa após ensaio de durabilidade ficou dentro do especificado em norma 

tanto para agregados convencionais quanto para agregados de escória de aciaria, sendo essa 

ultima  mais  restritiva.  Após  ensaio  conforme norma  DNER ME 089 (1994)  a  escória  de 

aciaria foi levada para o MEV a fim de verificar a microestrutura do material após ataque do 

sulfato de sódio anidro. A Figura 4.2 apresenta uma imagem de alta resolução da superfície do 

material após o ensaio de durabilidade.
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FIG. 4. Micrografia da escória de aciaria virgem após ensaio de durabilidade. Magnitude de 
aumento de 200x (a) e de 1228x (b).

Na Figura 4.2 é possível observar que a escória de aciaria apresentou micro fissuras em 

sua superfície. No entanto, estas microfissuras só puderam ser observadas em um aumento de 

1228 vezes, ou seja,  foi necessário um aumento significativo no microscópio para que tais  

fissuras  fossem observadas.  Conclui-se,  que  estas  fissuras  não  influenciaram a  perda  de 

material por durabilidade visto que o seu valor encontrado de 4,4% é baixo em relação aos 

limites estabelecidos para agregados convencionais e de aciaria.

4.1.2 ENSAIOS MICROESTRUTURAIS - AIMS

A escória de aciaria virgem foi analisada quanto à forma, angularidade e textura dos grãos 

de agregado graúdo. A Figura 4.3 apresenta a  imagem do agregado de escória  de aciaria, 

retido na peneira 4,75 mm, para análise da angularidade gerado pelo equipamento para AIMS 

do CENPES.

FIG. 4. Exemplo de imagem de grãos de escória de aciaria deste estudo para classificação 
quanto à angularidade.

É possível observar por meio da Figura 4.3 que a escória de aciaria analisada apresenta 

superfície e estrutura similar entre os grãos. 

A Figura 4.4 apresenta a classificação da escória  de aciaria  quanto à angularidade de 

acordo com Castelo Branco et al. (2006). De 100 agregados posicionados no tabuleiro, apenas 

79 foram considerados durante a análise de angularidade, textura e esfericidade.
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FIG. 4. Distribuição da amostra da escória de aciaria virgem desta pesquisa quanto à 
angularidade.

De acordo com a Figura 4.4 o material obteve cerca de 48,1% das partículas analisadas  

classificadas  como arredondada,  45,6% como sub-arredondada  e 6,3% como  sub-angular.  

Cabe  ressaltar que foram analisados agregados apenas passantes na peneira  de 9,5 mm e 

retidos na peneira de 4,75 mm.

A Figura  4.5  apresenta  a  distribuição  do  agregado  quanto  à  textura  dos  grãos.  Os 

agregados analisados apresentaram 78,5% como sendo de baixa rugosidade/liso, 12,7% como 

polido, 6,3% de moderada rugosidade e 2,5% de alta rugosidade. Dessa maneira, o material 

apresentou característica  de  baixa rugosidade e lisa  podendo prejudicar  o  intertravamento 

entre os grãos, similar as características de um seixo rolado.
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FIG. 4. Distribuição da amostra de escória de aciaria virgem desta pesquisa quanto à textura.

A Figura 4.6  apresenta  a  distribuição  quanto  a  esfericidade  do  agregado.  É  possível 

perceber  que  as  maiores  quantidades  de  agregados  analisados  ficaram  entre  0,7  e  0,8 

classificando  como de moderada esfericidade cerca de 40,5%, 35,4% de alta  esfericidade, 

22,8% baixa esfericidade e 1,3% lamelar/alongado.
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FIG. 4. Distribuição da escória de aciaria virgem quanto à esfericidade.

4.1.3 ENSAIOS QUÍMICOS EDS E DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

Para verificar a composição química da amostra deste estudo foi retirada uma porção da 

fração fina passante na peneira nº10 (2,0 mm), para a caracterização por meio do MEV e 

EDS. A amostra foi encaminhada para o MEV e foi obtida primeiramente uma imagem de alta 

resolução do material a fim de se estudar a superfície  do mesmo (Figura 4.7).  Depois de  

adquirida a imagem do material foi obtida sua composição por meio do EDS. 
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FIG. 4. Micrografia do material deste estudo para EDS com aumento de 600x.

A partir da Figura 4.7 é possível perceber que a superfície da amostra é porosa apesar de 

estar em um aumento de 600x e o material em análise ser da fração fina. 

A composição química da escória de aciaria é apresentada na Figura 4.8.

FIG. 4. Composição química da escória de aciaria virgem desta pesquisa obtida por meio de 
EDS.
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A composição química por meio do EDS é dada pela leitura do espectro dos elementos 

presentes na amostra e expresso em um gráfico. Foram realizadas três leituras dos espectros 

de uma mesma amostra a fim de se obter a composição química média. Os resultados médios 

dos principais elementos encontrados foram 73% de CaO, 2% de MgO, 8% de FeO, 12% de 

SiO2, 3% de Al2O3 e 2% de MnO. 

Os altos teores de CaO encontrados pelo EDS comprovam que a amostra é uma escória  

de aciaria  de conversor a oxigênio.  Esses resultados também podem ser  corroborados por 

meio da difração de raios-X apresentada na Figura 4.9.

FIG. 4. Composição química da amostra escória de aciaria virgem deste estudo por meio de 
Difração de Raios-X.

A partir da Figura 4.9 foi possível verificar a presença de Sílica (SiO2), compósito na fase 

ferrito  (Ca2Fe22O33)  com  a  presença  de  óxidos  de  cálcio.  Também  foram  encontradas 

estruturas cristalinas de magnésio e quartzo.
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4.1.4 ENSAIOS DE EXPANSÃO

Foram realizados quatro ensaios de expansão na escória virgem de forma a se obter o 

melhor  método  para a  realização  do  ensaio  com limitação  de  material.  Em um primeiro  

momento foi realizado o ensaio padrão conforme método de ensaio do DNIT ME 113 (2009)  

com altura  do  material  dentro  do  cilindro  de  116,4  mm,  com a  presença  de  finos.  Foi 

encontrado  valor  de  expansão  de  0,44% porcentagem abaixo  do  limite  estabelecido  pela 

norma brasileira DNER 262 (1994), que estabelece teor de expansão abaixo de 3%.

Existem discussões  entre  pesquisadores  a  respeito  do  limite  de  3%  para  o  teor  de 

expansão da escória de aciaria, estabelecido pela DNER 262 (1994), ser elevado para obras de 

pavimentação.  A norma  ASTM D 4792 (2000)  (Potential  Expansion of  Aggregates  from  

Hydration Reactions) descreve o procedimento para o ensaio do potencial de expansão e a  

ASTM D 2940 (2003) estabelece o limite de expansão da escória de aciaria em 0,5% para  

utilização em base e sub-base.  O valor de expansão da norma americana é bem inferior a 

norma brasileira o que indica que esse limite deve ser estudado.

Foram realizados também ensaios em molde de Mini-MCV com altura do material dentro 

do cilindro de 80 mm com a escória de aciaria em duas situações: (i) com presença “natural” 

de finos e (ii) sem presença de finos simulando a condição em equipamento Soxhlet. Para a 

situação (i) foi encontrado valor de 0,8% e para a situação (ii) o valor encontrado foi de 1,4%.

Era esperado que o potencial de expansão na condição (i) fosse maior quando comparado 

a condição (ii),  pois os finos possuem maior área superficial e por consequência são mais 

expansivos, entretanto isso não foi observado nesta pesquisa. Tais valores demonstraram que a 

expansão em molde Mini-MCV foi maior do que no método padronizado, dessa maneira a 

pesquisa foi realizada a partir dai nesta condição conservativa.

Os ensaios no molde de Mini-MCV com altura de 49 mm do material dentro do cilindro  

foram realizados apenas para a escória de aciaria lixiviadas e são apresentados no final deste 

capítulo.

A Figura 4.10 apresenta a porcentagem de expansão da escória de aciaria pelo tempo na 

condição (ii) utilizando o Mini-MCV.
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FIG. 4. Porcentagem de expansão da escória virgem.

Os valores de expansão em geral muito baixos não eram esperados. Quando se delineou a 

pesquisa esperava-se que o material fosse mais expansivo, uma vez que foi coletado material  

recém-processado, ou seja, sem passar por qualquer processo de estabilização. No entanto, o 

potencial  expansivo  de  1,4%  não  é  desprezível  e  a  pesquisa  prosseguiu,  uma  vez  que o  

material apresentou certo grau de expansão.

Vale ressaltar que a empresa fornecedora da escória, ao ser contestada a respeito da baixa 

expansão, alegou que o material curou nos oito meses que ficou armazenado no laboratório 

pelo simples contato com o ar. Esta hipótese não foi aceita pela autora do presente trabalho.

O resultado do ensaio de expansão por meio do método do CBR foi de 0%, fato que  

comprova que o método, quando se trata de escória de aciaria não é representativo do grau de  

expansibilidade da mesma. Falta a presença do calor durante o ensaio.

Os ensaios para a escória de aciaria lixiviada foram seguindo a norma DNIT 113 (2009)  

utilizando a estufa com circulação forçada de ar, mas em molde de Mini-MCV.
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCÓRIA DE ACIARIA LIXIVIADA

Dentro do extrator  Soxhlet uma amostra de 3,0 kg da escória  de aciaria  foi lixiviada 

durante os períodos de 24, 56, 96 e 120 horas com 8 horas de lixiviação por dia. O processo  

de  lixiviação  ocorreu por  meio  da  passagem da água  destilada  pelo  agregado,  conforme 

processo ilustrado na Figura 4.11.
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FIG. 4. Tubo extrator do equipamento Soxhlet utilizado nesta pesquisa simulando o processo 
de lixiviação: (a) precipitação da água destilada, (b) percolação da água na amostra e (c) 

preenchimento da água no tubo extrator.

Por meio  da Figura  4.11 é possível  entender  o processo  de lixiviação que ocorre no 

extrator Soxhlet. A água destilada que é condensada por meio do tubo condensador atinge a 

parte  superior  do  agregado  (a)  e  percola  por  entre  as  partículas  (b)  até  seu  completo  

preenchimento (c),  quando  a água atinge  o nível do  sifão,  ocorre a  liberação da mesma,  

ocorrendo  a  lixiviação  propriamente  dita.  Cada  período  de  enchimento  e  liberação  é 

denominado um ciclo de lixiviação. Após os dias pré-estabelecidos o material foi retirado para 

sua caracterização. 

A Figura 4.12 apresenta o material retirado após 24 horas de lixiviação.
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FIG. 4. (a) Agregado retirado do extrator Soxhlet após 24 horas de lixiviação e (b) ampliação 
da partícula trincada.

Na  Figura  4.12  foi  observada  a  presença  de  fissuras  no  agregado  predominante  na 

condição C3 (parte inferior) do Soxhlet. Esse fenômeno indica o caráter expansivo da escória 

de aciaria em presença constante de água e a elevadas temperaturas. 

A Figura 4.13 apresenta o material retirado após 56 horas de lixiviação.
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FIG. 4. (a) Agregado retirado do extrator Soxhlet após 56 horas de lixiviação e (b) partículas 
com oxidação por ferro.

O  material  retirado  após  56  horas  de  lixiviação  apresentou,  conforme  Figura  4.13, 

deterioração  de  agregados  de  menores  dimensões  principalmente  na  condição  C1  (parte 

superior) do  Soxhlet.  Nesta posição o agregado está sujeito  às condições mais severas de 

temperatura  e  ação  da  água  precipitada  o  que  pode  ter  causado  a  fragmentação  destes 

agregados. 

A Figura 4.14 apresenta o agregado de escória de aciaria antes de ser retirado do processo 

de lixiviação de 96 horas.
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FIG. 4. (a) Vista lateral dos agregado de escória de aciaria e (b) vista em planta dos agregados 
dentro do equipamento Soxhlet e apresentando expansão em lixiviação de 96 horas.

Novamente na Figura 4.14 é possível constatar visualmente a deterioração do agregado 

na condição C1, ou seja, o material na presença de água e à elevada temperatura continua a 

expandir  com o  passar  do  tempo.  Isso  foi  comprovado  pelas  partículas  observadas  na 

condição C1 que no inicio do processo estavam sem a presença de trincas e após a lixiviação 

de 96 horas apresentaram trincas.

A Figura 4.15 apresenta o agregado retirado após 96 horas de lixiviação.
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FIG. 4. (a) Agregado retirado após 96 horas de lixiviação e (b) partícula com presença de 
oxidação por ferro.

O agregado da Figura 4.15, além de apresentar partículas fissuradas após 96 horas de 

lixiviação, também apresentou oxidação por hidratação do ferro metálico de alguns agregados 

(Figura  4.15  (b)),  sendo  visível  a  presença  de  partículas  ferruginosas  na  superfície  do 

agregado. O ferro pode causar expansão da escória de aciaria por meio de reações de corrosão 

e oxidação. Segundo Rohde (2002), o ferro metálico (Fe0) pode aparecer como Fe+2 e Fe+3 

após sofrer processo de corrosão e oxidação, sendo que tais estados de corrosão e oxidação  

são mais comuns. 
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A Figura  4.16  apresenta  o  agregado  retirado  do  extrator  Soxhlet após  120  horas  de 

lixiviação.

FIG. 4. (a) Agregado retirado do Soxhlet após 120 horas de lixiviação e (b) agregado com 
partículas apresentando oxidação por ferro.

O material da Figura 4.16 também apresentou deterioração de agregados menores devido 

à expansão do material em presença de água e corrosão e oxidação por ferro metálico. 

Após a retirada em cada idade de ataque o material foi novamente caracterizado a fim de 

avaliar suas características após períodos determinados de lixiviação em extrator Soxhlet.
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4.2.1 ENSAIOS FÍSICOS

A caracterização física da escória de aciaria contemplou os ensaios de densidade real e 

aparente,  absorção e massa específica,  impacto treton e durabilidade.  Os resultados foram 

expressos  por  meio  de  tabelas  e  gráficos.  Em um mesmo  gráfico  representam-se  cada 

condição analisada (C1, C2 e C3) durante os períodos estudados (24, 56, 96, 120 horas) de  

lixiviação.

4.2.1.1 DENSIDADE REAL E APARENTE

Os  resultados  de  densidade  real  para  cada  período  e  condição  analisados  estão 

apresentados na Tabela 4.2.

TAB. 4. Resultados da densidade real obtidos após lixiviação para cada período e condição.

Densidade 
Real da 

escória de 
aciaria 
virgem

C1 - Lixiviado Superior C2 - Lixiviado Intermediário C3 - Lixiviado Fundo

Horas de 
Lixiviação

Densidade 
Real 

Horas de 
Lixiviação

Densidade 
Real

Horas de 
Lixiviação

Densidade 
Real

3,38

24 3,39 24 3,43 24 3,42
56 3,49 56 3,44 56 3,41
96 3,42 96 3,40 96 3,41

120 3,35 120 3,35 120 3,37

Na Tabela 4.2 é observado que não houve variação significativa nos valores de densidade 

real após as horas de lixiviação. Os valores de densidade real encontrados neste estudo são  

compatíveis com outros estudos. Silva (2013) encontrou valor médio de densidade real para 

escória de aciaria estabilizada de 3,27. Tavares (2012) utilizou agregado desta mesma empresa 

deste estudo e encontrou valores de densidade de 3,39 para escória estabilizada.

A Figura 4.17 apresenta a tendência de comportamento da densidade real após os dias de 

lixiviação.

FIG. 4. Gráfico de densidade real por dias de lixiviação.
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Na  Figura  4.17  foi  observada  pequena  variação  na  densidade  real.  Os  ensaios  de 

densidade real foram repetidos por diversas vezes e observado o mesmo comportamento, ou 

seja, foram verificadas variações pequenas nas densidades. Dessa forma, cabe ressaltar que 

tais variações nos valores de densidade real são devidas à própria condição do ensaio, e não 

possui relação com o processo de lixiviação propriamente dito.

Os  resultados  de  densidade  aparente  para  cada  período  e  condição  analisados  estão 

apresentados  na  Tabela  4.3.  Observa-se  uma  pequena  diminuição  da  densidade  aparente, 

sendo  os menores  valores  encontrados ao  final  das  120  horas  de lixiviação  em todas  as  

condições (C1, C2, C3). Tais valores ficaram próximos ao encontrado por Tavares (2012).
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TAB. 4. Resultados da densidade aparente obtidos após lixiviação para cada período e 
condição da amostra deste estudo.

Densidade 
Aparente 

da escória 
de aciaria 

virgem

C1 - Lixiviado Superior C2 - Lixiviado Intermediário C3 - Lixiviado Fundo

Horas de 
Lixiviação

Densidade 
Aparente 

Horas de 
Lixiviação

Densidade 
Aparente

Horas de 
Lixiviação

Densidade 
Aparente

3,00

24 3,05 24 3,08 24 3,10
56 3,13 56 3,07 56 3,08
96 3,05 96 3,07 96 3,07

120 2,96 120 2,98 120 3,03

A Figura 4.18 apresenta a tendência de comportamento da densidade aparente após os 

dias de lixiviação.

FIG. 4. Gráfico de densidade aparente por dias de lixiviação da amostra de escória deste 
estudo.

Na Figura 4.18 também verifica-se pequena variação nos valores de densidade aparente. 

A diferença nos valores encontrados de densidade aparente também pode estar associada à  

própria condição do ensaio e por erro do operador, e não tem relação com o processo de  

lixiviação propriamente dito.

4.2.1.2 ABSORÇÃO

A Tabela  4.4 apresenta a  absorção da escória  de aciaria  após lixiviação  em todos os 

períodos (24, 56, 96 e 120 horas) e nas três condições (C1, C2 e C3) dentro do extrator do 

equipamento Soxhlet.

TAB. 4. Resultados da absorção obtidos após lixiviação para cada período e condição na 
amostra deste estudo.

Absorção 
da escória 
de aciaria 

virgem 
(%)

C1 – Lixiviado Superior
C2 – Lixiviado 
Intermediário 

C3 - Lixiviado Fundo

Horas de 
Lixiviação

Absorção 
(%)

Horas de 
Lixiviação

Absorção 
(%)

Horas de 
Lixiviação

Absorção 
(%)

3,45 3 3,34 3 3,30 3 3,03
7 3,33 7 3,57 7 3,15

12 3,57 12 3,30 12 3,19
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15 3,86 15 3,47 15 3,59

Foi  possível perceber  na  Tabela  4.4  uma  pequena  variação  nos valores de  absorção. 

Também é  possível  perceber  que  nas  condições  C1  e  C3,  onde  ocorreram as  condições 

extremas de lixiviação foram observados os maiores valores de absorção de 3,86% e 3,59%, 

respectivamente. Alguns autores,  tal como Rohde (2002),  encontraram valores de absorção 

próximos  a  3%.  Tavares  (2012)  encontrou  para  o  agregado  da  mesma  empresa  que esta 

pesquisa valor de absorção de 4,70%para agregado graúdo enquadrado como de 19 mm. A 

Figura 4.19 apresenta a tendência de comportamento da absorção após os dias de lixiviação.

FIG. 4. Absorção da escória de aciaria após os períodos de lixiviação e nas três condições 
analisadas.

Na Figura 4.19 é observado um pequeno aumento na absorção do material ao final do 15º 

dia de lixiviação em extrator Soxhlet em relação à escória virgem. Entretanto, este aumento é 

considerado pequeno (um aumento inferior a 10%) e podem estar associados ao processo de 

lixiviação  devido  à  expansão  do  material,  mas  também  podem  ser  relacionados  à 

reprodutibilidade do ensaio.

A absorção também depende da densidade real e aparente e como estes dois parâmetros 

não  apresentaram mudança  significativa  no  decorrer  das  horas  de  lixiviação  estudadas  a 

absorção também apresentou o mesmo comportamento.

4.2.1.3 IMPACTO TRETON

A Tabela 4.5 apresenta a perda ao choque em aparelho Treton após lixiviação em todos os 

períodos (24, 56, 96 e 120 horas) e nas três condições (C1, C2 e C3) dentro do tubo extrator 

do equipamento Soxhlet.

TAB. 4. Resultados de perda ao choque em aparelho Treton após os períodos de lixiviação e 
em todas as condições estudadas nesta pesquisa.

Escória 
de 

Aciaria 
Virgem 

(%)

C1 - Lixiviado Superior C2 - Lixiviado Intermediário C3 - Lixiviado Fundo

Dias de 
Lixiviação

% Perda 
Treton

Dias de 
Lixiviação

% Perda 
Treton

Dias de 
Lixiviação

% Perda 
Treton
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8,31

3 3,23 3 4,98 3 2,85
7 3,18 7 4,30 7 5,01

12 5,08 12 5,99 12 8,79
15 11,85 15 7,66 15 6,42

Na Tabela  4.5 é  observado  um nítido  aumento  da  perda  ao  choque  no  decorrer  dos 

períodos e diante das condições analisadas.  Isto mostra que o processo de lixiviação pode 

fragilizar a escória de aciaria, porém estes valores de perda ainda ficaram muito abaixo do  

limite estipulado na norma brasileira que é de 60% (DNER ME 399, 1999). No entanto, a 

autora  desta  pesquisa  acredita  que  este  intervalo  deve  ser  revisto,  pois  o  agregado  que 

apresenta tal perda ao choque é, de fato, muito pouco resistente para constituir agregado em 

camada de pavimentação.

A Condição C1 apresentou valores de perda ao choque nas 24 horas de lixiviação de 

3,23% e ao final do período de 120 horas de lixiviação o valor encontrado foi de 11,85%. A 

condição  C2  apresentou  perda  ao  choque  nas  24  horas  de  4,98%  e  após  120  horas  de 

lixiviação de 7,66%. A condição C3 apresentou valores de perda ao choque para as 24 horas 

de lixiviação de 2,85% e após 120 horas de lixiviação de 6,42%. Estes valores comprovam a  

perda de resistência ao choque da escória de aciaria ao longo do tempo de lixiviação.

A variação nos resultados observada pela diminuição da perda ao choque entre a escória 

virgem  e  lixiviada  em  alguns  períodos  de  lixiviação  podem  ser  explicado  pela  

heterogeneidade do material.  Para os ensaios são separados de 12 a 15 partículas e  pode 

existir diferença entre elas. A presença de materiais refratários, aço e ferro podem tornar as 

partículas mais resistentes ao choque e que podem não sofrer influência durante processo de 

lixiviação.

A Figura 4.20 apresenta a  tendência  no  comportamento de perda ao  choque após os 

períodos de lixiviação em equipamento Soxhlet da amostra de escória de aciaria deste estudo.

FIG. 4. Perda ao choque em aparelho Treton da escória de aciaria após os períodos de 
lixiviação distintos e nas três condições analisadas.

Na Figura 4.20 é possível observar um aumento na perda ao choque após os períodos 

distintos de lixiviação. Tal tendência confirma que a lixiviação tem influência sobre a perda 

de resistência do material quando este é exposto principalmente às elevadas temperaturas e a 

contato direto com a precipitação como ocorre na condição C1 após 120 horas de lixiviação.
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4.2.1.4 DURABILIDADE

A Tabela 4.6 apresenta a perda de massa obtida no ensaio de durabilidade, realizado com 

a escória  de aciaria após lixiviação considerando-se os períodos (24, 56, 96 e 120 horas). 

Neste caso foi realizado o ensaio apenas com o material passante na peneira de 12,7 mm e  

retido na 9,5 mm, com massa de aproximadamente 330 gramas conforme norma (DNER ME 

089,  1994).  Essa  adaptação  na  norma  DNER  ME  089  (1994)  foi  necessária,  devido  à 

quantidade de material lixiviado em extrator Soxhlet ser restrita.

Cabe ressaltar também que na massa de 330 g para cada período analisado foi separado  

em proporção (110 g) para condição (C1, C2, e C2) pelo mesmo motivo de não haver material 

suficiente para realizar o ensaio para cada condição separadamente.

TAB. 4. Perda de massa por durabilidade das amostras lixiviadas nos períodos analisados.

Escória de 
aciaria 

Virgem (%)

Horas de 
lixiviação

Massa inicial Massa retida % de perda

4,4

3 330,8 326,5 1,30
7 331,2 316,3 4,50

12 329,1 327,4 0,52
15 330,6 322,2 2,54

Na Tabela 4.5 é possível perceber que a perda de massa por durabilidade atendeu em 

todos os períodos de lixiviação tanto a norma de agregado convencional com máximo  de 

perda de 12% quanto para a norma de escória de aciaria DNER ES 262 (1994) de com perda 

máxima até 5%. A maior perda de massa por durabilidade foi observada após 56 horas de 

lixiviação contínua com 4,5%. Após 120 horas de lixiviação, a perda foi de 2,54%.

Apesar de satisfazer os critérios adotados em norma técnica, estes resultados estão longe 

de ser desprezíveis, haja vista uma perda de massa na ordem de 4,5% - observada no caso de 

56 horas de lixiviação – pode significar importante perda de propriedades físicas e mecânicas 

do agregado.

Infelizmente, por meio dos resultados observados não se pode estabelecer um padrão no  

comportamento quanto à perda de material por durabilidade após processo de lixiviação, e 

talvez  isto  tenha  ocorrido  ou  pela  presença  de  residual  metálico  na  amostra,  de  difícil 
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separação, ou pela heterogeneidade do material. A influência destas características mostrou-se 

presente em quase todos os resultados de caracterização realizados, sendo inerente à amostra 

usualmente produzida na empresa e destinada ao mercado da engenharia de construção. 
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4.2.2 ENSAIOS MICROESTRUTURAIS – MEV E AIMS

4.2.2.1 MEV

As amostras lixiviadas foram encaminhadas para ensaio em microscópio eletrônico de 

varredura - MEV a fim de verificar sua estrutura superficial por meio  de imagem de alta 

resolução, devido ao tamanho da cápsula do equipamento foi possível análise de partículas 

menores que 4,75 mm. Para cada período (24, 56, 96 e 120 horas) e para cada condição (C1, 

C2 e C3) foi gerado uma imagem representando sua microestrutura. A Figura 4.21 apresenta 

superfície da amostra lixiviada após 24 horas com aumento de 250x.
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FIG. 4. Micrografia da escória de aciaria após 24 horas de lixiviação, (a) condição C1, (b) 
condição C2 e (c) condição C3.

Na Figura 4.21 é possível perceber a heterogeneidade do material devido, principalmente, 

ao processo de produção. No entanto, é observado que o material é bastante poroso o que 

justifica os elevados valores de absorção encontrados. A Figura 4.22 apresenta superfície da 

amostra lixiviada após 56 horas com aumento de 600x.
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FIG. 4. Micrografia da escória de aciaria após 56 horas de lixiviação, condição C1 (a), 
condição C2 (b) e condição C3 (c).
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Na Figura 4.22 observam-se microfissuras na subsuperficie do agregado após 56 horas de 

lixiviação contínua.  Essas  trincas não foram observadas na amostra virgem,  e podem ser  

causadas devido a expansão do material pela presença dos óxidos livres. 

A Figura  4.23  apresenta  superfície  da  amostra  de  escória  de  aciaria  utilizada  nesta 

pesquisa  lixiviada  após  96  horas  e  com aumento  de  600x.  Também na  Figura  4.23  são 

encontradas microfissuras na subsuperficie do material. 

 

108

(b)(a)



FIG. 4. Micrografia da escória de aciaria após 96 horas de lixiviação, condição C1 (a.), 
condição C2 (b) e condição C3 (c).

A Figura 4.24 apresenta superfície  da amostra lixiviada após 120 horas e aumento de 

600x.  As  fissuras  no  agregado  também foram observadas  por  meio  da  Figura  4.24 após 

lixiviação em 120 horas. Essas microfissuras observadas durante todos os períodos em estudo 

comprovam a expansão do material frente à presença de água, à elevada temperatura e ao 

processo de lixiviação contínua.

109

(c)

(a) (b)



 

FIG. 4. Micrografia da escória de aciaria após 120 horas de lixiviação, condição C1 (a.), 
condição C2 (b) e condição C3 (c.).

4.2.2.2 ANGULARIDADE – AIMS

As amostras da escória também foram observadas após cada período de lixiviação a fim 

de  verificar  a  topografia  dos  grãos à  forma.  Os  resultados  foram expressos por  meio  de 

gráficos gerados pelo  software do equipamento AIMS. Cabe ressaltar  que os gráficos não 

apresentam  uma  tendência,  mas  a  distribuição  do  agregado  conforme  os  limites  de 

angularidade descritos por Castelo Branco et al. (2006). 

A Figura 4.25 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 24 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.
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FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à angularidade após lixiviação 
de 24 horas.

Os  grãos  da  escória  apresentaram para  as  três  condições  porcentagens  próximas  de 

distribuição das partículas quanto à angularidade sendo observadas as maiores porcentagens 

nos intervalos considerados como sub-arredondado e arredondado. 

A Tabela 4.7 apresenta as porcentagens das partículas arredondadas e sub-arredondadas 

para cada condição. E diante de tais resultados é observado uma aumento de agregados sub-

arredondados e consequente diminuição de partículas arredondadas nas condições analisadas 

(C1, C2, C3) no próprio período de 24 horas e em relação a escória virgem observa-se um 

aumento de partículas sub-arredondadas, sendo este valor de 45,6%.

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à angularidade para cada condição após 24 horas 
de lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Arredondadas (%) 38,6 33,3 30,4
Sub-arredondadas (%) 54,2 60,0 62,0

A Figura 4.26 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 56 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.
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FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à angularidade após lixiviação 
de 56 horas.

Na Figura 4.26  é possível  verificar  a  pequena diferença na  distribuição  do  agregado 

quanto a sua angularidade, a condição C2 apresentou a menor porcentagem de partículas na 

região  de  2100  a  4000,  definido  como  região  de  agregados  sub-arredondados,  conforme 

Tabela 4.8.

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à angularidade para cada condição após 56 horas 
de lixiviação.

 Condição C1 Condição C2 Condição C3
Arredondadas (%) 33,3 40,4 24,4
Sub-arredondadas (%) 60,0 55,1 67,4

A partir  dos resultados é observado que a lixiviação após 56 horas teve influência na  

angularidade do material na condição C2 no  qual o  material apresentou maior número de 

agregados  arredondados,  o  que  pode  ser  devido  ao  arraste  de  material,  uma  vez  que  a 

condição C2 permanece em constante estado de lixiviação, diferente da Condição C1 e C2.

A Figura 4.27 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 96 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.
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FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à angularidade após lixiviação 
de 96 horas.

Na Figura 4.27 percebe-se para as três condições porcentagens próximas de distribuição  

das  partículas quanto  a angularidade e as porcentagens de partículas arredondadas e sub-

arredondadas estão apresentadas na Tabela 4.9.

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à angularidade para cada condição após 96 horas 
de lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Arredondadas (%) 41,7 45,0 43,3

Sub-arredondadas (%) 58,5 51,7 50,0

Por meio desses resultados é observado uma diminuição de agregados sub-arredondados 

e consequente aumento de partículas arredondadas em detrimento às condições analisadas. 

Esse fato pode ser explicado pelo fenômeno da lixiviação, que pode ter causado desgastes nas 

partículas devido ao arraste de materiais em contato com os agregados de escória de aciaria. 

Figura 4.28 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 120 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.
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FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à angularidade após lixiviação 
de 120 horas.

Já na Figura 4.28é observado o fenômeno oposto aos observados nas Figuras de 4.26 a 

4.27, apesar de o agregado de escória de aciaria lixiviada também ter apresentado para as três 

condições valores próximos de distribuição das partículas quanto à angularidade. 

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à angularidade para cada condição após 120 horas 
de lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Arredondadas (%) 46,7 37,6 30,0

Sub-arredondadas (%) 48,3 57,6 61,7

Para o agregado após lixiviação de 120 horas foi observado um aumento das partículas  

sub-arredondadas e por conseguinte diminuição de partículas arredondadas em detrimento às 

condições três condições analisadas.

4.2.2.3 TEXTURA - AIMS

De acordo com Ribeiro (2014) a textura superficial expressa o quanto a superfície do 

agregado é lisa ou áspera e é baseada em uma avaliação visual utilizando microscópios. Em 

caso  de  agregados  naturais  a  textura  superficial  irá  depender  da  dureza,  granulação  e 

porosidade da rocha matriz  e de sua subsequente exposição à ação de atrito.  No caso das 
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escórias de aciaria sua textura superficial está ligada ao processo de resfriamento ao qual foi  

submetida.

As amostras de escória de aciaria foram ensaiadas após cada período de lixiviação (24, 

56, 96 e 120 horas) a fim de verificar a topografia do agregado quanto à textura. Da mesma 

maneira como para angularidade os resultados foram expressos por meio de gráficos gerados 

pelo software do equipamento AIMS. Os gráficos não apresentaram uma tendência, mas sim a 

distribuição do agregado conforme os limites de textura descritos conforme Castelo Branco et  

al. (2006). 

A Figura 4.29 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 24 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à textura e após lixiviação de24 
horas.

A distribuição  quanto à textura notada na  Figura 4.29 foi bem dispersa,  podendo  ser 

observado que os grãos apresentaram uma tendência à diminuição da rugosidade superficial,  

aumento das partículas consideradas polidas, nas condições C1 e C3, situações consideradas 

mais  extremas  dentro  do  extrator  Soxhlet.  A Tabela  4.11  apresenta  as  porcentagens  de 

partículas arredondadas e sub-arredondadas após 24 horas de lixiviação. E o fenômeno de 

diminuição da rugosidade também pode estar ligado ao processo de lixiviação, uma vez que 

este interfere na superfície do material. 
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TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à textura para cada condição após 24 horas de 
lixiviação.

 Condição C1 Condição C2 Condição C3
Polido (%) 30,1 18,3 22,8
Baixa rugosidade/liso (%) 65,1 76,6 64,6
Moderada rugosidade (%) 4,8 3,3 10,1
Sub-arredondadas (%) 0,0 1,7 1,3

A Figura 4.30 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para textura após 56 horas 

de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à textura após lixiviação de 56 
horas.

Na Figura 4.30 é possível observar  que na  condição  C1 a  maioria  das partículas  foi 

classificada como polidos em detrimento às condições C2 e C3 que foram classificadas como 

baixa rugosidade/liso. 
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TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à textura para cada condição após 56 horas de 
lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Polido (%) 63,3 44,9 44,2

Baixa rugosidade/liso (%) 33,3 53,9 54,7
Moderada rugosidade (%) 3,3 1,1 1,2

Sub-arredondadas (%) 0,0 0,0 0,0

As  partículas  apresentaram  aumento  de  rugosidade  nas  condições  C2  e  C3.  Este 

fenômeno  pode estar  associado  ao processo de lixiviação  ocorrendo  o desprendimento de 

material na superfície do agregado e até mesmo à presença de fissuras como apresentado na 

Figura 4.23, tais fatos podem ter influenciado na caracterização do agregado quanto à sua 

textura superficial.

A Figura 4.31 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para textura após 96 horas 

de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator Soxhlet.

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à textura após lixiviação de 96 
horas.

Os  resultados  da  Figura  4.31  também  se  apresentaram  dispersos,  mas  também 

apresentaram um aumento na rugosidade nas condições C1 e C3. 
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TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à textura para cada condição após 96 horas de 
lixiviação.

 Condição C1 Condição C2 Condição C3
Polido (%) 15,0 11,7 5,0
Baixa rugosidade/liso (%) 70,0 80,0 78,3
Moderada rugosidade (%) 10,0 8,3 15,0
Sub-arredondadas (%) 5,0 0,0 1,7

A Figura 4.32 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 

120 horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator  

Soxhlet.

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à textura após lixiviação de 120 
horas.

Os resultados apresentados na Figura 4.32assim como os demais foram bem dispersos. 

Entretanto, houve diferença nos resultados em detrimento aos demais períodos de lixiviação 

podendo ser observado que os valores da lixiviação após 15 dias mostraram uma tendência de 

diminuição da rugosidade nas condições C1 e C3. 
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TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à textura para cada condição após 120 horas de 
lixiviação.

 Condição C1 Condição C2 Condição C3
Polido (%) 20,0 25,9 11,7
Baixa rugosidade/liso (%) 73,0 67,1 76,7
Moderada rugosidade (%) 6,7 4,7 8,3
Sub-arredondadas (%) 0,0 2,5 3,3

Após análise dos resultados de textura para todos os períodos de lixiviação estudados é 

possível  perceber  que  as  amostras  em  relação  à  amostra  virgem  apresentaram  maior 

porcentagem de partículas consideradas como polidas. A amostra virgem apresentou cerca de 

12,5% das partículas como polidas e enquanto a condição C1 – considerada a mais severa de 

lixiviação  –  variou  entre  15%  a  63,3%  de  partículas  polidas.  Estes  valores  observados 

demonstram influência da lixiviação sobre a textura do agregado tornando a superfície  da 

partícula  mais  “lisa”.  Apesar  deste  ensaio  não  ser  normatizado  no  Brasil  é  de  extrema 

importância na análise da topografia dos agregados para a pavimentação.

4.2.2.4 ESFERICIDADE – AIMS

As amostras de escória de aciaria foram analisadas após cada período de lixiviação (24, 

56, 96, 120 horas) para verificar a variação da esfericidade em função do tempo de lixiviação, 

utilizando-se o equipamento AIMS. Da mesma maneira como para angularidade e textura os 

resultados foram expressos por meio de gráficos que apresentam a distribuição do agregado 

conforme os limites de esfericidade descritos em Castelo Branco et a.(2006). 

A Figura 4.33 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 

120 horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do extrator  

Soxhlet.
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FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à esfericidade e após lixiviação 
de 24 horas.

É observada na Figura 4.33 pouca variação nos resultados quanto à esfericidade para os 

agregados  de  escória  de aciaria  lixiviados  após horas  de  lixiviação  contínua  em extrator 

Soxhlet. partículas analisadas para as três condições (C1, C2 e C3) se concentraram no limite 

de 0,7 a 0,8 o que as classificaram como de moderada esfericidade, a Tabela 4.15 apresentam 

as porcentagem das partículas quanto à esfericidade dos grãos.

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à esfericidade para cada condição após 24 horas de 
lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Alta esfericidade (%) 27,7 25,7 20,3

Moderada esfericidade (%) 45,8 51,7 43,0
Baixa esfericidade (%) 20,5 16,7 27,8
Lamelar/alongado (%) 6,0 6,7 8,9

Castelo Branco et al. (2006) encontram valores próximos aos desta pesquisa para escória 

de  aciaria  44,6%  e  36,4%  das  partículas  estudadas  foram  consideradas  de  moderada 

esfericidade.  No  entanto,  não  foi  encontrado  na  literatura  valores  limites  tais  que 

condicionassem o emprego deste ou qualquer outro agregado para a pavimentação.
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A Figura 4.34 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 56 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do equipamento 

Soxhlet.

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à esfericidade e após lixiviação 
de 56 horas.

As distribuições das partículas, cujas curvas são mostradas na Figura 4.34 ficaram bem 

próximas para as três condições (C1, C2 e C3). As partículas analisadas nas três condições 

ficaram entre  os  limites  0,6  a  0,8  consideradas  como  de  baixa  esfericidade  e  moderada 

esfericidade. A Tabela 4.16 mostra as porcentagens de partículas quanto à esfericidade dos 

grãos.

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à esfericidade para cada condição após 56 horas de 
lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Alta esfericidade (%) 23,3 22,5 14,0

Moderada esfericidade (%) 30,0 36,0 37,2
Baixa esfericidade (%) 33,3 32,6 29,1
Lamelar/alongado (%) 13,3 9,0 19,8
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A Figura 4.35 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 96 

horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3).

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à esfericidade e após lixiviação 
de 96 horas.

Na Figura 4.35 é observado que as distribuições das partículas quanto à esfericidade dos 

grãos ficaram próximas para as três condições analisadas (C1, C2 e C3) e as partículas se 

enquadram entre  os  limites  de  0,6  e  0,8  classificando-as  como  de  baixa  esfericidade  e 

moderada  esfericidade.  A Tabela  4.17  apresenta  as  porcentagens  de  partículas  quanto  à 

esfericidade dos grãos.

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à esfericidade para cada condição após 96 horas de 
lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Alta esfericidade (%) 15,0 13,6 28,3

Moderada esfericidade (%) 46,7 45,1 36,7
Baixa esfericidade (%) 26,7 32,2 25,0
Lamelar/alongado (%) 11,7 10,2 10,0
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A Figura 4.36 apresenta a distribuição das partículas ensaiadas para angularidade após 

120 horas de lixiviação nas três condições (C1, C2 e C3) que ocorrem dentro do equipamento  

Soxhlet.

FIG. 4. Distribuição das partículas para caracterização quanto à esfericidade e após lixiviação 
de 120 horas.

Após lixiviação de 120 horas foi observado (Figura 4.37) pouca dispersão na distribuição  

quanto à esfericidade dos grãos. 

TAB. 4. Porcentagem de partículas quanto à esfericidade para cada condição após 96 horas de 
lixiviação.

Condição C1 Condição C2 Condição C3
Alta esfericidade (%) 21,7 18,8 11,9

Moderada esfericidade (%) 45,0 41,2 45,8
Baixa esfericidade (%) 23,3 28,2 33,9
Lamelar/alongado (%) 10,0 11,8 8,5

De certa  forma era de se esperar  pouca variação nesta propriedade específica porque 

somente rochas de composição homogêneas têm seus vértices arredondados, enquanto sofrem 

alteração  química  no  perfil  de  ocorrência,  e,  no  caso  de  seixos  rolados,  por  exemplo,  é 

necessário um tempo geológico para o arredondamento dos grãos.
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4.2.3 ENSAIOS QUÍMICOS DE EDS E DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

As amostras  foram caracterizadas  por  meio  de ensaios  de  EDS para verificação  dos 

possíveis  componentes  químico  da  amostra.  Cabe  ressaltar  que  a  empresa  não  forneceu 

caracterização química da escória de aciaria pelos dos ensaios de lixiviação e solubilização 

conforme  norma  brasileira  vigente  (NBR  10004/2004).  E  a  princípio  esta  pesquisa  iria  

realizar estes ensaios na escória virgem, lixiviada e na água de lixiviação do extrator Soxhlet, 

mas não foi possível a realização destas análises no decorrer da pesquisa. As análises pelos 

ensaios da norma NBR 10004/2004 tratam-se de informações importantes e estratégicas para 

o gerenciamento destes resíduos.

Dessa forma, os resultados de EDS e Difração de Raios-X foram obtidos para comprovar  

que não há presença de componentes contaminantes no agregado de escória de aciaria, que já  

constitui uma importante contribuição.

O equipamento de EDS realiza as leituras de componentes químicos por meio da emissão 

de feixe de elétrons que detectam o comprimento dos espectros de cada elemento químico. 

Assim, o software do equipamento tem fator de correção, denominado ZAF, devido a diversos 

elementos  possuírem  comprimento  de  espectros  muito  próximos.  Esse  fator  leva  em 

consideração o número atômico do elemento (Z), a probabilidade de absorção dos elétrons 

(A) e a fluorescência de raios-X secundária (Z) e faz com que o EDS seja um equipamento de 

caracterização mais qualitativo do que quantitativo. Para verificar os resultados de EDS foram 

realizados ensaios de difração de raios – X.

Como  resultado  para  o  EDS  foram  apresentados  gráficos  com  os  teores  de  cada 

componente encontrado na escória  de aciaria  lixiviada em cada período (24, 56, 96 e 120 

horas) e em cada condição analisada (C1, C2 e C3). 

A Figura 4.37 apresenta o gráfico de CaO presente na escória de aciaria lixiviada após  

cada período e cada condição em estudo.

FIG. 4. Teor de CaO no agregado de escória de aciaria lixiviado após cada período.

Por meio da figura 4.37 foi possível observar que houve variação na porcentagem de CaO 

dos agregados lixiviados, sendo os valores encontrados entre 63% e 80%. E pode-se observar 

uma pequena diminuição nos teores ao longo do tempo, entretanto, não se pode estabelecer 
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uma tendência no comportamento do CaO após a lixiviação em extrator  Soxhlet, devido a 

variabilidade da amostragem do ensaio e a presença do fator de correção (ZAF). 

Cabe ressaltar que o fenômeno que causa a expansão da escória de aciaria é a presença de 

óxidos livres e não a presença de cálcio na estrutura cristalina do material,  que geralmente 

está associado a outros elementos, conforme apresentado na Figura 4.38 gerada no ensaios de 

difração de raios-X

FIG. 4. Exemplos de estruturas cristalinas encontradas na escória de aciaria lixiviada em todos 
os períodos.

A Figura 4.38 apresenta um exemplo de difração de raios-X em uma amostra lixiviada 

após  56  horas  na  condição  C1,  os  mesmos  resultados  de  estruturas  cristalinas  (quartzo,  

ironringwoodite e  hederbergite) foram observados nos demais períodos e condições.  Cabe 

ressaltar que o óxido de cálcio está sempre associado a outro elemento, podendo ser o ferro e 

a sílica.  Os óxidos de cálcio livre podem ter sido lixiviados após os dias analisados.  Para 

verificar  se os óxidos de cálcio  e  outros óxidos livres foram lixiviados pelo processo em 

extrator Soxhlet seria necessária a análise da água de lixiviação. 

Foram encontrados em todas as amostras analisadas por meio de ensaios de difração de 

raios-X minerais como hedenbergite (CaFe2+Si2O6), quartzo (SiO2O) e iron ringwoodite (Mg, 

Fe)2 SiO4.  O  hedenbergite  é  um  mineral  vítreo  sintetizado,  ou  seja,  não  é  encontrado 

naturalmente  na  natureza,  possui cor  verde  acastanhado  e  os principais  elementos  que  o 

formam são  o Ca,  Fe  e Si.  O  iron ringwoodite é  um cristal  sintetizado, ou seja,  o  ferro 
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presente  no  mineral  ringwoodite foi  incorporado.  Estes  minerais  encontrados  podem ter 

estruturas cristalinas próximas à da calcita ((Ca, Mg)CO3) e da hematita (Fe2O3) encontradas 

por Tavares (2012). 

A Figura 4.39 apresenta o gráfico de FeO presente na escória de aciaria lixiviada após 

cada período e cada condição em estudo.

FIG. 4. Teor de FeO no agregado de escória de aciaria desta pesquisa lixiviado após cada 
período.

Na Figura 4.39 nota-se maior dispersão dos resultados com valores entre 5,6% e 22%. 

Tais variações nos valores podem ser justificadas pela ausência de um padrão para o ensaio. 

Quanto maior a área analisada, maior será também o percentual de componentes presentes. 

A Figura 4.40 apresenta o gráfico de MgO presente na escória de aciaria lixiviada após 

cada período e cada condição em estudo.

FIG. 4. Teor de MgO no agregado de escória de aciaria lixiviado após cada período.

Da mesma forma como ocorrido com o CaO e FeO os teores de MgO apresentados na  

Figura 4.41apresentaram variações entre 1,2% a 7,8%.  Cabe ressaltar  que também foram 

encontrados elementos como óxidos de silício (SiO2),  de alumínio (Al2O3) e de Manganês 

(MnO) em menores concentrações.

4.2.4 ENSAIOS DE EXPANSÃO

A escória virgem apresentou baixo valor de expansão (cerca 1,4%) quando medida com o 

cilindro de Mini-MCV com 49 mm de diâmetro e com material com 49 mm de altura. Os  

ensaios de expansão para as escórias de aciaria lixiviadas foram realizados apenas no intuito 

de verificar se a escória de aciaria seria ou não expansiva após submetida a vários dias de 

lixiviação em extrator  Soxhlet. Não foi possível estabelecer uma tendência  na redução do 

potencial de expansão após os períodos de lixiviação, devido a este ser baixo na escória de 
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aciaria  virgem.  Entretanto,  pode-se constatar uma  redução no  potencial de expansão  após 

lixiviação.

Os resultados do potencial de expansão da escória de aciaria lixiviada a cada período (24, 

56, 96 e 120 horas) e para condição C1 são apresentados na Figura 4.42.

FIG. 4. Potencial de expansão para a condição C1 em cada período de lixiviação.

Na Figura 4.42 é possível perceber que na condição C1 – parte superior do equipamento 

Soxhlet - houve redução significativa no potencial de expansão após os dias de lixiviação. No 

período de 24 horas de lixiviação a porcentagem de expansão foi de 0,021%, no período de 56 

horas foi de 0,15% e após 120 horas de lixiviação o valor observado foi de 0%. Não foi 

possível realizar o ensaio de expansão no período de 96 horas devido a falha de execução 

durante o ensaio. No entanto é observada uma redução no decorrer dos dias de lixiviação. 

A Figura 4.42 apresenta os resultados do potencial de expansão da escória  de aciaria  

lixiviada a cada período (24, 56, 96 e 120 horas) e para condição C2.

FIG. 4. Potencial de expansão para a condição C2 em cada período de lixiviação.

Da mesma forma como para a condição C1, é observado (Figura 4.43) que na condição  

C2 – parte intermediária do equipamento Soxhlet - houve redução significativa no potencial 

de expansão após os dias de lixiviação. No período de 24 horas de lixiviação a porcentagem 

de expansão foi de 0,003%,  no  período  de 56 horas  foi de 0,083% e após 120 horas de  

lixiviação o valor  observado foi de  0%. Não  foi possível  realizar  ensaio  de expansão  no  

período de 96 horas devido a falha de execução durante o ensaio. Pode-se constatar também 

que a redução de potencial de expansão foi mais severa na condição C2 quando comparada a  

condição C1.

A Figura 4.44 apresenta os resultados do potencial de expansão da escória  de aciaria  

lixiviada a cada período (24, 56, 96, 120 horas) e para condição C3.

FIG. 4. Potencial de expansão para a condição C3 em cada período de lixiviação.
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Na Figura 4.44 apesar de ocorrer a redução no potencial expansivo da escória de aciaria 

na condição C3 é possível verificar  que a  redução do  mesmo  não  é tão severa  quanto a 

observada  nas  condições  C1  e  C2,  uma  vez  que  o  material  se  encontra  no  fundo  do 

equipamento Soxhlet e em temperaturas mais baixas. Essa diferença ressalta que o material 

não  necessita  ficar  em submersão  em água  para  que  ocorra  a  diminuição  no  potencial  

expansivo. No período de 24 horas de lixiviação a porcentagem de expansão foi de 0,021%, 

no período de 56 horas foi de 0,15% e após 120 horas de lixiviação o valor observado foi de 

0,63%. Pelo motivo que nas condições C1 e C2 não foi possível realizar o ensaio de expansão  

no período de 96 horas.

Apesar de a escória de aciaria virgem já apresentar um percentual de expansão baixo de 

1,4%  é  possível concluir  que o processo  de lixiviação  contínua em extrator  Soxhlet  teve 

influência sobre esse percentual. Os ensaios de expansão com a escória de aciaria lixiviada 

mostraram que o percentual de expansão reduziu ainda mais após os dias de lixiviação, sendo 

que ao final das 120 horas de lixiviação esse percentual chegou a 0%.

De acordo com o observado nos três gráficos verificou-se que todos os valores estão 

abaixo do valor limite de 3% normatizado pela DNER 262 (1994), sendo possível perceber 

claramente  a  redução  do  potencial  de  expansão  da  escória  em  função  do  processo  de 

lixiviação controlada em laboratório com equipamento Soxhlet.

Estes resultados não ficam mais evidentes porque a escória dita virgem não tem elevada  

expansão. Acredita-se que este procedimento pode servir para definir um tempo de lixiviação 

tal que determinado conjunto de escórias virgens apresentassem potencial de expansão abaixo 

do limite especificado, ou seja, poder-se ia utilizar este procedimento para se determinar um 

tempo mínimo de molhagem do material no campo para que a amostra se apresentasse como  

curada. Esta assunto deve ser objeto de pesquisa futura de forma a se otimizar o processo de 

beneficiamento de escórias de aciarias
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões sobre a caracterização da escória 

de  aciaria  virgem  e  as  variações  nas  propriedades  físicas,  químicas  e  mecânicas  após 

lixiviação controlada em equipamento  Soxhlet,  bem como sobre  o processo  de lixiviação 

propriamente dito em equipamento Soxhlet para a análise da expansão na escória de aciaria.

Caracterização do Agregado Escória de Aciaria Virgem

Foram  realizados  ensaios  de  granulometria,  densidade  real  e  aparente,  abrasão  Los 

Angeles, impacto Treton e durabilidade. Tais ensaios demonstraram que a escória de aciaria 

estudada, e supostamente virgem, atendeu aos limites estabelecidos pelas normas brasileiras 

para agregados convencionais e para a norma específica de escória de aciaria. Apenas o valor  

de absorção com 3,45% não atendeu aos limites normatizados que deveria ser menor que 2%, 

no entanto, este valor está coerente com outros estudos e constitui uma variável que pode ser 

ponderada no processo de dosagem da mistura asfáltica. 

Foram  realizados  ensaios  de  Microscopia  Eletrônica  por  Varredura  (MEV), 

Espectroscopia  de Energia Dispersiva (EDS),  Difração  de Raio-X e AIMS. Esses ensaios 

foram relevantes para o estudo da morfologia do material e para a compreensão da interação  

entre  os  componentes  do  agregado.  A escória  de  aciaria  foi  observada  pelo  MEV com 

aumento  de  600x e  verificou-se  a  presença  de  estruturas porosas  devido  ao  processo  de 

resfriamento  ao  qual  foi  submetida.  Estes  poros  resultam  na  alta  absorção  da  escória. 

Acoplado ao MEV, o EDS fornece de maneira quali-quantitativa os elementos presentes na 

escória de aciaria, devido ao grau de incerteza do equipamento a análise foi utilizada somente  

de maneira qualitativa.  Os elementos encontrados na escória  de aciaria  foram: 73,47% de 

CaO, 2,34% de MgO, 7,99% de FeO, 12,57% de SiO2, 2,60% de Al2O3 e 1,59% de MnO. 

Estes elementos não estão presentes na norma de lixiviação brasileira (NBR 10004, 2004) 

e não oferecem risco ambiental quando exposto ao meio ambiente. A fim de se comprovar a 

presença de tais elementos por meio da estrutura cristalina foi realizado ensaio de Difração de 

Raio-X.  Foram  encontrados  compostos  de  Sílica  (SiO2),  compósito  na  fase  ferrito 

(Ca2Fe22O33) e estruturas cristalinas onde os elementos principais são o cálcio e magnésio.
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O ensaio de AIMS mostrou-se de extrema importância para a caracterização da escória 

quanto  à  sua  estrutura  superficial.  A  escória  de  aciaria  virgem  apresentou  quanto  a 

angularidade  48,1%  das  partículas  arredondadas  e  45,6%  sub-arredondadas,  78,5%  com 

textura com baixa rugosidade/polida e esfericidade de 40,5% com moderada esfericidade. A 

escória  de aciaria  apresentou características  favoráveis  ao  intertravamento  dos grãos para 

misturas asfálticas, devido a presença de grãos esféricos e irregulares.

Caracterização do Agregado Escória de Aciaria Lixiviada

A fim de verificar o comportamento das propriedades da escória de aciaria simulando o 

que acontece em uma pilha no pátio,  foram realizados ensaios de lixiviação da escória  de 

aciaria em extrator Soxhlet em três condições: condição C1 (parte superior do equipamento) e 

que simula o topo da pilha de escória,  condição C2 (parte intermediária  do equipamento) 

simula o interior da pilha de escória e a condição C3 (parte inferior do equipamento) e que  

simula a parte inferior rente ao solo da pilha de escória. Para tal foram realizados ensaios de 

caracterização da escória de aciaria nas três condições descritas e para cada período (3, 7, 12 e 

15 dias).

Após cada período foi observado, principalmente na condição C1 considerada a mais 

severa, a presença de partículas fissuradas devido à hidratação dos óxidos livres presentes na  

escória de aciaria. Por meio dos ensaios físicos tradicionais na escória de aciaria foi observada 

uma pequena perda nas propriedades físicas como aumento da perda ao choque e absorção. A 

condição C1 ao final do 15º dia de lixiviação apresentou os maiores valores para absorção de 

3,86% e perda ao choque de 11,85% quando comparada a escória  de aciaria  virgem com 

3,45% e 8,31%, respectivamente.  Esse fenômeno  pode ser  explicado  devo  a condição  C1 

apresentar temperaturas de 70ºC a 85ºC aproximadamente e estar em contato direto com o 

solvente (água destilada). No entanto, o valor de impacto Treton encontra dentro do limite  

estabelecido em norma e a absorção compatível com outras literaturas.

A caracterização  por  meio  do  MEV  foi  relevante,  pois  apresentou  a  característica 

superficial da escória de aciaria após lixiviação e ficou constatada a presença de microfissuras 

em todas as condições (C1, C2 e C3)  e  em todos os períodos analisados,  que podem ser  

explicadas devido a expansão do material causada pela hidratação dos óxidos livres. O ensaio  

de EDS comprovou a presença de CaO, MgO e FeO elementos responsáveis pela expansão do 

material,  mas devido ao grau de incerteza na realização do ensaio não foi possível realizar  
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uma  tendência  no  comportamento  de  redução  de  tais  elementos  antes  e  após  lixiviação 

controlada.

O  ensaio  por  meio  do  AIMS  demonstrou  que  quanto  à  angularidade  em todas  as 

condições  as  partículas  apresentaram características  sub-arredondadas  entre  48%  a  68%. 

Dentro do extrator  Soxhlet nas três condições analisadas houve, em geral,  um aumento na 

condição  C3  de  partícula  sub-arredondadas,  ou  seja  as  partículas  deixaram de  apresentar 

comportamento  angular  a  sub-angular  e  passaram  a  apresentar  comportamento  sub-

arredondado,  quando  comparadas  às  condições  C1  e  C2  de  um  mesmo  período,  esse 

fenômeno pode estar associado ao desgaste do agregado devido a lixiviação e ao acúmulo de 

materiais na superfície do agregado provindos destas condições. 

Quanto à textura dos grãos, o agregado apresentou em todas as condições e para cada 

período  a  maioria  das  partículas  como  sendo  de  baixa  rugosidade/liso  e  polidas.  Foi 

observado  que  dentro  do  extrator  Soxhlet nas  condições  C1,  C2  e  C3  houve  grande 

variabilidade  de  textura,  no  entanto  as  partículas  deixaram de  ser  de  moderada  e  alta 

rugosidade e passaram para baixa rugosidade/liso e polidas. Esse comportamento também foi 

mais severo após o 12º e 15º dia de lixiviação, comprovando que o processo de lixiviação tem 

influência sobre a textura superficial do grão. 

Quanto à esfericidade, as partículas apresentaram características similares à angularidade. 

A maioria das partículas apresentou características com moderada esfericidade, entretanto foi 

observado para as condições analisadas e para os períodos estudados que as partículas, devido 

ao processo de lixiviação, que passaram de características de lamelar/alongado e moderada 

esfericidade para moderada esfericidade a alta esfericidade.

Para os ensaios de expansão realizados em Mini-MCV, devido à restrição de material no 

equipamento Soxhlet, foram observados que ao final do 15º dia os valores de expansão apesar 

de já serem baixos na escória de aciaria virgem chegaram ou ficaram muito próximos a 0%. O 

processo é mais severo na condição C1 e C2, no qual o material é exposto as condições de 

precipitação e elevada temperatura. Esse comportamento simula o que acontece em uma pilha 

de  escória  no  pátio,  onde  o  topo  e  meio  da  pilha  ficam  expostos  às  maiores  ações 

intempéricas.

Processo de Lixiviação Controlada
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Após analise das variações das propriedades da escória de aciaria lixiviada conclui-se que 

o processo de lixiviação deste estudo em escória de aciaria não teve influência significativa  

sobre  as  propriedades  físicas.  Contudo,  em  se  tratando  de  suas  características 

microestruturais,  químicas  e  expansivas  o  processo  de  lixiviação  mostrou-se  de  suma 

importância,  uma vez que acelera a estabilização dos componentes presentes na escória de 

aciaria  e  gera  ao  agregado  características  que  permitem  sua  utilização  em  obras  de 

pavimentação.

O  processo  de  lixiviação  controlada  em  laboratório  simulou  bem  o  processo  de 

intemperismo  químico  que  ocorre  no  pátio  de  beneficiamento  da  escória  de  aciaria.  A 

precipitação da água da chuva e a elevação da temperatura no decorrer do tempo provoca a 

estabilização  dos  componentes  responsáveis  pela  expansão  da  escória.  No  entanto,  este 

processo ocorre naturalmente e demandam de tempo.

O processo de lixiviação desenvolvido em laboratório reduziu este tempo simulando a 

aspersão  da  água  na  escória  de  aciaria  em  temperatura  controlada  sem  prejudicar  as 

propriedades físicas do agregado, mas reduzindo o potencial expansivo que é a característica 

limitante do uso da escória de aciaria em pavimentação. Este processo atrelado à adequações 

no beneficiamento da escória de aciaria pode aumentar a viabilidade técnica e econômica na 

utilização  da  escória  de  aciaria  em  obras  rodoviárias,  bem  como  reduzir  um  passivo 

ambiental.

Recomendações para Futuras Pesquisas

 Estudo de lixiviação de várias amostras de escória de aciaria em equipamento  Soxhlet 

com capacidade maior ou verdadeira grandeza;

 Analisar amostras de escória de aciaria pelo ensaio AIMS antes e após cada período e 

para cada condição a realização do processo de lixiviação, de forma a se garantir comparação  

do agregado antes e após lixiviação;

 Comparar os ensaios de expansão e da temperatura observadas em laboratório com uso 

do equipamento Soxhlet, devido à variabilidade do resíduo, e os ensaios em pilhas em pátios 

ou pilha em escala reduzida;

 Realizar ensaios de lixiviação com escórias de aciaria com elevado potencial de expansão 

a fim estabelecer um procedimento em que o tempo em horas no  Soxhlets e transforme em 

horas no “campo”;
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 Estudar os ensaios de expansão em conformidade com as normas vigentes; 

 Analisar as propriedades mecânicas de misturas asfálticas contendo a escória sem estar  

estabilizada e após lixiviação controlada em equipamento Soxhlet;

 Avaliar  a  composição  química  da  escória  de  aciaria  pelos  ensaios  de  Lixiviação  e 

Solubilização de acordo com a NBR 10004/04 para a escória de aciaria lixiviada e para a água 

de lixiviação do extrator Soxhlet;
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