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Resumo 
 
 

A escória de aciaria é um subproduto gerado durante a produção do aço, podendo ser oriunda de diferentes 
processos. Os projetos de aplicação da escória de aciaria se desenvolveram no sentido de usar este 
resíduo em materiais de construção, porém, há restrições para algumas aplicações devido à expansão 
volumétrica causada pelos teores de CaO e MgO livres, que em contato com a água, sofrem reações de 
hidratação. 
 
Métodos de estabilização prévia das expansões da escória foram desenvolvidos, de modo que os óxidos 
livres sejam, mesmo que ainda, parcialmente tornados inertes.  
 
Cerca de 30% da produção brasileira e 20% da produção mundial da escória de aciaria não são 
reaproveitadas, tendo como destino extensas áreas dos parques industriais e ocasionam elevados  custos 
de disposição. Portanto, o reaproveitamento da escória de aciaria representa uma solução técnica, 
econômica e ecológica para as siderurgias. 
 
Para a determinação da expansão de escórias de aciaria, para fins rodoviários, alguns métodos são 
aplicáveis como a Norma Americana ASTM D 4972, a Norma Japonesa JIS A 5015 e a Norma Rodoviária 
DMA-1/DER-MG/92 com base no método PTM-130/78 do Departamento de Transportes da Pensilvânia. 
 
Neste estudo, foi utilizada a Norma Rodoviária DNER-EM 262/94 para a qualificação da escória de aciaria 
estabilizada quanto ao potencial de expansão, pelo método baseado no PTM-130/78, para utilização em 
sub-base e base de pisos industriais de concreto, bem como, foi verificado o comportamento da expansão 
na combinação com outros materiais como possível ação mitigatória. 
 
Finalmente, foram realizados ensaios de CBR (California Bearing Ratio) ou ISC (Índice de Suporte 
Califórnia) em cada etapa do ensaio de determinação do potencial de expansão para verificação da 
influência da expansão no CBR. 
 
Palavras-Chave: potencial de expansão; escória de aciaria estabilizada; sub-base / base; pisos industriais ; CBR. 
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Abstract 
 
 

The steel slag is a byproduct generated during the production of steel, which may be from different 
processes. The application of steel slag developed in order to use this waste in construction 
materials, however, there are restrictions for some applications due to volume expansion caused by the 
CaO and MgO content free, which in contact with water, under go hydration reactions. 
 
Prior expansions stabilization methods of slag were developed so that free oxides are, even if 
it still partially rendered inert. 
 
About 30% of the Brazilian production and 20% of world production of steel slag are 
not reused, having as extensive areas of industrial parks and cause high costs 
of disposal. Therefore, the recycling of steel slag represents a technical, economic 
and ecological solution for the steelworks. 
 
For determining the expansion of steel slag for road purposes, some methods 
are applicable as the American Standard ASTM D 4972, Japanese Standard  
JIS A 5015 and the Road Standard DMA-1/DER-MG/92 based on PTM 130/78- Method of the 
Pennsylvania Department of Transportation. 
 
In this study, we used the Road Standard DNER-262/94 for the qualification of steel slag stabilized about 
to potential expansion by the method based on the PTM-130/78, to be used in sub-base and 
base of industrial concrete floors as well, it was verified the expansion behavior in combination with other 
materials as possible mitigator action. 
 
Finally, tests were conducted of CBR (California Bearing Ratio) or  ISC (Support)at each stage of the test for 
determining the expansion potential for verification of the influence of the expansion in the CBR. 
 
 
Keywords: potencial for expansion;  stabilized steel slag; industrial concrete floors; CBR.  

 

 
 

1      Introdução 
 

A escória de aciaria é um subproduto gerado durante a produção do aço, podendo ser 
oriunda de diferentes processos. Os projetos de aplicação da escória de aciaria se 
desenvolveram no sentido de usar este resíduo em materiais de construção, porém, há 
restrições para algumas aplicações devido à expansão volumétrica causada pelos teores 
de CaO e MgO livres, que em contato com a água, sofrem reações de hidratação. 
 
Métodos de estabilização prévia das expansões da escória foram desenvolvidos, de modo 
que os óxidos livres sejam, mesmo que ainda, parcialmente tornados inertes.  
 
Cerca de 30% da produção brasileira e 20% da produção mundial da escória de aciaria 
não são reaproveitadas, tendo como destino extensas áreas dos parques industriais e 
ocasionam elevados  custos de disposição. Portanto, o reaproveitamento da escória de 
aciaria representa uma solução técnica, econômica e ecológica para as siderurgias. 
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2 Objetivo 
 
Este estudo foi desenvolvido visando comprovar a estabilidade / eficiência de ações 
mitigatórias em escória de aciaria, através do ensaio de potencial de expansão,  com o 
objetivo de utilização para bases e sub-bases de pisos industriais de concreto. 
 
 
 
3 Metodologia utilizada 
 
As escórias de aciaria do estudo apresentaram-se granuladas, tendo sido previamente 
estabilizadas pela siderurgia por processo de tratamento ao tempo com molhagem e 
aeração, para redução do seu potencial de expansão. Esse processo permite que os 
óxidos livres reajam previamente com o ar (aeração) e a água (umectação) por 
determinado tempo. 
 
As escórias foram caracterizadas quanto sua distribuição granulométrica. 
 
As Tabelas e Figuras 1 e 2 apresentam a distribuição granulométrica. 
 
 

Tabela 1 – Escória graúda – distribuição granulométrica 
peneiras # massa 

retida 
acumulada 

(g) 

% retida 
acumulada 

% 
passante N° abertura  

(mm) 

2” 50,8  0 100 

1” 25,4 585,8 24 76 

3/8” 9,52 2394,3 98 2 

4 4,76 2442,2 100 0 

10 2,00 2442,3 100 0 

40 0,42 2444,8 100 0 

200 0,074 2448,5 100 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANAIS DO 58º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2016 – 58CBC2016 4

Figura 1 – Escória graúda – distribuição granulométrica 

 
 

Tabela 2 – Escória miúda – distribuição granulométrica 
peneiras # massa 

retida 
acumulada 

(g) 

% retida 
acumulada 

% 
passante N° abertura  

(mm) 

2” 50,8  0 100 

1” 25,4  0 100 

3/8” 9,52 561,8 28 72 

4 4,76 1541,4 76 24 

10 2,00 1924,3 95 5 

40 0,42 2009,6 99 1 

200 0,074 2026,7 100 0 

 
Figura 2 – Escória miúda – distribuição granulométrica 
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A amostra de escória miúda apresentou distribuição granulométrica mais adequada 
para a finalidade requerida, conforme faixas especificadas pelo DNIT ES 141/10, 
entretanto, para adequação à faixa “A”, foram utilizadas em combinação com outros 
materiais granulares, principalmente para contribuição em tamanhos de grãos 
menores.  

Desta forma, para melhor adequar a distribuição granulométrica e ainda mitigar a 
possível expansão residual do processo de estabilização da escória de aciaria, foram 
utilizadas a combinações : 70% escória miúda + 30% solo, 70% escória miúda + 30% 
pó de pedra, 50% escória miúda + 25% pó de pedra + 25% pedrisco. 

 

3.1 Etapa 1 – Energia normal 

O método do ensaio de expansão PTM-130/78 do Departamento de Transportes da 
Pensilvânia, EUA, foi adaptado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do 
estado de Minas Gerais, Brasil, originando o ensaio DMA-1/DER-MG/92, DNER-EM 
262/94 e DNIT ME 113/09.  
 
Este ensaio consiste na imersão de corpos de prova cilíndricos compactados na 
energia Proctor normal em um banho térmico com água a 71 ± 3ºC por um período de 
7 dias sendo feitas leituras diárias da variação volumétrica em função do aumento de 
altura do corpo de prova.  

 

 

Figura 3 – Instrumentação do tanque de cura com água a 71+- 3°C 
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Figura 4 – Controle da temperatura da água a 71+- 3°C 

 
 
 
Em seguida, os corpos-de-prova são retirados do banho térmico e levados para uma 
estufa de circulação forçada de ar à mesma temperatura de 71 ± 3ºC.  
 
 
 

 

Figura 5 – cura em estufa com circulção forçada de ar a 71+- 3°C 
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Figura 6 – controle da temperatura da estufa com circulação forçada de ar a 71+- 3°C 

 
 
 
O método de ensaio estabelece que o corpo-de-prova deve ser mantido na condição 
de “saturação” (não submersa) por mais sete dias, fazendo-se as leituras diárias da 
expansão por igual período. 
 
 

Figura 7 – medição do potencial de expansão 
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Figura 8 – medição do potencial de expansão 

 
 
O ensaio de CBR foi realizado nos mesmos corpos de prova do ensaio de 
determinação do potencial de expansão, para a máxima massa específica aparente 
seca e umidade ótima, nas combinações 70% escória miúda + 30% solo, 70% escória 
miúda + 30% pó de pedra e 50% escória miúda + 25% pó de pedra + 25% pedrisco, 
nas idades de 4, 7 e 14 dias. Desta forma, foram preparados 3 corpos de prova para 
cada combinação de material. 

 

3.2 Etapa 2 – Energia modificada 

Com o objetivo de utilização como sub-base / base, a fim de obter CBR acima de 
100%, para  combinação com melhor viabilidade e com maior CBR após ensaio na 
idade de 14 dias, o ensaio de CBR foi realizado na energia modificada, para a máxima 
massa específica aparente seca e umidade ótima, na combinação 70% escória miúda 
+ 30% solo. 

 
 
 

4. Resultados obtidos 
 

    4.1 Etapa 1 – Energia normal 

     Os resultados dos ensaios de laboratório estão apresentados na Tabela 3 e Figuras 9 
a 15. 
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Tabela 3 – Energia normal – Ensaios de compactação, CBR e potencial de expansão. 

Amostra n. 

Parâmetros do corpo de prova de solo moldado na energia 
NORMAL 

Massa 
específica 

aparente seca 
(g/cm3) 

Umidade 
Real          (% 
em massa) 

Idades de 
ensaio  

Potencial de 
Expansão (%) 
DMA-1/DER-

MG/92 
 DNIT ME 113/09 

CBR (%) 
NBR 9895/87 

DNER ME 049/94 

1 - 70% escória 
miúda + 30% 

solo 
2,460 8,0 

4 dias (imersão em 
água a 
temperatura 
ambiente) 
 

- 
30,0 

(expansão +0,11%) 

2 - 70% escória 
miúda + 30% 

solo 

2,460 8,0 

4 dias (imersão em 
água a 71 ± 3°C) 

 

+0,13 /+0,12 / 
+0,14 
+0,13 

42,3 

7 dias (imersão em 
água a 71 ± 3°C) 

+0,13 /+0,12 
+0,13 

31,4 

14 dias (7dias 
imersão em água a 
71 ± 3°C + 7 dias 
em estufa a 71 ± 
3°C ) 

+0,04 
+0,04 92,7 

3 - 70% escória 
miúda + 30% pó 

de pedra 
2,385 3,4 

4 dias (imersão em 
água a 71 ± 3°C) 

 

0,00 / +0,03 / 0,00 
+0,01 41,5 

7 dias (imersão em 
água a 71 ± 3°C) 

0,00 / +0,03 
+0,02 32,6 

14 dias (7dias 
imersão em água a 
71 ± 3°C + 7 dias 
em estufa a 71 ± 
3°C ) 

0,00 
0,00 

 
 
 
 

90,3 

4 - 50% escória 
miúda + 25% pó 
de pedra + 25% 

pedrisco 

2,290 3,0 

4 dias (imersão em 
água a 71 ± 3°C) 

 

0,00 / 0,00 / 0,00 
0,00 

38,0 

7 dias (imersão em 
água a 71 ± 3°C) 

0,00 / 0,00 
0,00 34,9 

14 dias (7dias 
imersão em água a 
71 ± 3°C + 7 dias 
em estufa a 71 ± 
3°C ) 

0,00 
0,00 62,1 
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Figura 9 – curva compactação – energia normal - 70% escória miúda + 30% solo 

 
Figura 10 – curva compactação – energia normal - 70% escória miúda + 30% pó pedra 

 

Figura 11 – curva compactação – energia normal – 50% escória miúda + 25% pó pedra + 25% pedrisco 
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Figura 12 – CBR – energia normal - 
70% escória miúda + 30% solo (4 dias imersão em àgua à temperatura ambiente) 

 
Figura 13 – CBR – energia normal - gráfico tempo (minutos) x pressão (MPa) 

70% escória miúda + 30% solo (4, 7 e 14 dias respectivamente) 

 
Figura 14 – CBR – energia normal – gráfico tempo (minutos) x pressão (MPa) 

70% escória miúda + 30% pó pedra (4, 7 e 14 dias respectivamente) 
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Figura 15 – CBR – energia normal - gráfico tempo (minutos) x pressão (MPa) 

50% escória miúda + 25% pó de pedra + 25% pedrisco (4, 7 e 14 dias respectivamente) 

 
 
 
 
 

4.2  Etapa 2 – Energia modificada 

     Os resultados dos ensaios de laboratório estão apresentados na Tabela 4 e Figuras 16 
e 17. 

 
Tabela 4 – Energia modificada – Ensaios de compactação, CBR e potencial de expansão 

Amostra n. 

Parâmetros do corpo de prova de solo moldado na energia 
MODIFICADA 

Massa 
específica 

aparente seca 
(g/cm3) 

Umidade 
Real          (% 
em massa) 

Idades de 
ensaio  

Potencial de 
Expansão (%) 

CBR (%) 
 

1 - 70% escória 
miúda + 30% 

solo 
2,540 5,5 

4 dias (imersão em 
água a 
temperatura 
ambiente) 
 

- 
140,0 

(expansão 0,00%) 
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Figura 16 – curva compactação – energia modificada – 

70% escória miúda + 30% solo 

 
 

Figura 17 – CBR – energia modificada - 
70% escória miúda + 30% solo (4 dias imersão em àgua à temperatura ambiente) 

 
 
 
 

 5. Análise de resultados e discussões 
 

A avaliação do potencial de expansão pelo método de ensaio citado para as 
combinações em questão atendem ao valor máximo de 3% na idade final de 14 dias, 
conforme especificado pela Norma DNER-EM 262/94 e DNIT ES 115/09, o que 
comprova a eficácia do processo de estabilização realizado na escória, bem como, as 
ações mitigatórias para as combinações ensaiadas. 
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A determinação do CBR em algumas etapas do ensaio de avaliação do potencial de     
expansão permitiu definir qual combinação (amostra) com melhor capacidade de 
suporte, no caso para a combinação 70% escória miúda + 30% solo, o que foi 
confirmado pelo ensaio da Etapa 2 apresentado no item 4.2 e sua aplicação pode ser 
verificada através das Figuras 18 e 19. 
 
   Figura 18 – escória estocada em obra          Figura 19 – escória combinada em aplicação 
 
 

 
 
 
Os resultados de ensaio de CBR para a combinação 70% escória miúda + 30% solo 
permitiram ressaltar a forte influência do tempo de saturação, sendo que para 
mesmos níveis baixos de expansão, houve perda da capacidade de suporte. 
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