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RESUMO 

A escória de alto forno é um resíduo não metálico obtido a partir da produção de 

ferro gusa. O Brasil é um grande produtor de escória e grande parte da produção 

é consumida pela indústria cimenteira. Seu uso como adição do cimento Portland 

tem sido objeto de estudo de diferentes pesquisadores em todo o mundo. A 

aplicação da escória de alto forno na produção do concreto pode reduzir 

aproximadamente 5% da emissão de CO2 gastos na produção de cimento. Além 

de representar vantagens ao meio ambiente por ser um resíduo. A escória 

apresenta baixo custo e oferece vantagens técnicas como elevada resistência 

mecânica, durabilidade em meios agressivos e baixo calor de hidratação. Neste 

sentido, este trabalho avaliou a influência da utilização de escórias com diferentes 

teores de basicidade na confecção de concretos estruturais, tanto no estado 

fresco como no estado endurecido. Para tanto, utilizou-se cinco tipos de amostras 

com índices de basicidade maior (1,7), menor (1,36) e intermediário (1,48). As 

amostras foram submetidas a ensaios de pozolanicidade e difração de Raios-X e 

os concretos fabricados foram submetidos a ensaios de resistência a compressão 

aos 3, 7, 14, 28 e 63 dias de idade. Também foram realizados os ensaios de 

módulo de elasticidade estático e dinâmico, tração na compressão diametral,  

absorção de água por imersão, massa específica e índices de vazios aos 28 dias. 

As amostras apresentaram-se parcialmente cristalinas e não são pozolanas.  As 

escorias com maiores índices de basicidade proporcionaram menores reduções 

na resistência a compressão, módulo de elasticidade e tração na compressão 

diametral. A adição das escorias proporcionou melhorias significativas na 

porosidade dos concretos, avaliada pela absorção e índices de vazios, o que 

contribui para a durabilidade.  

Palavras chave: Escória de alto forno, basicidade, concreto 
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ABSTRACT 

The blast furnace slag is a nonmetallic residue obtained from the production of pig 

iron. Brazil is a major producer of slag and a large part of production is consumed 

by the cement industry. Its use as addition of Portland cement has been studied by 

different researchers around the world. The application of blast furnace slag in 

concrete production can reduce about 5% of CO2 emission in cement production 

costs. The blast furnace slag has a low cost and offer benefits to the environment 

because it is a waste. The slag has low cost and provides technical advantages as 

high strength, durability in harsh environments and low heat of hydration. Thus, this 

study evaluated the influence of the use of slag with different levels of basicity in 

the production of structural concrete, both fresh and hardened in the state. To this 

end, we used five kinds of samples with higher levels of basicity (1.7), lower (1.36) 

and intermediate (1.48). The samples were submitted to tests of pozzolanic and X-

ray diffraction and the concretes were submitted for compressive strength at 3, 7, 

14, 28 and 63 days old. Were also performed tests of modulus of elasticity tatic 

and dynamic, traction on diametral compression, water absorption by immersion, 

density and void ratio at 28 days. The samples presented points of crystallinity in 

the structure and are not pozzolans. The slag with higher levels of basicity 

provided smaller reductions in compressive strengh, modulus and tensile 

diametrical compression. The addition of slag improve significantly the porosity of 

concrete, measured by absorption and void ratio, which contributes to the 

durability. 

 

Keywords: Slag, basicity, concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escória de alto forno é um subproduto da manufatura do ferro gusa, que tem 

suas características cimentícias provenientes dos fundentes adicionados à mistura 

e sua qualidade química está diretamente ligada à qualidade do minério de ferro, 

tipo combustível utilizado, ativador e viscosidade. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Concreto (IBRACON), em 1998 o Brasil 

gerou 6 milhões de toneladas de escória de alto forno e 4 milhões de toneladas de 

escória de aciaria na produção de 26 milhões de toneladas de aço bruto 

(IBRACON, 2010). 

As propriedades fundamentais das escórias dependem da hidraulicidade, 

(capacidade ou não de alguns de seus óxidos reagirem em meio saturado, 

formando sais insolúveis e estáveis) que por sua vez depende de sua composição 

química e principalmente da sua forma de obtenção, seja no estado sólido vítreo 

resfriado ou no estado sólido cristalino resfriado. 

As escórias vítreas mantêm as propriedades hidráulicas desejadas para a 

indústria cimenteira, pois se comportam termodinamicamente instáveis e 

hidraulicamente latentes podendo ser ativadas, em função de sua granulometria 

em meio aquoso. 

As escórias cristalinas, ou seja, aquelas resfriadas lentamente carecem de 

propriedades hidráulicas e são em sua maioria, termodinamicamente estáveis, 

comparativamente às escórias vitrificadas, comportando-se relativamente como 

agregados inertes, e são classificadas na classe 3 pela NBR10004 – materiais 

inertes (ABNT, 2004). 
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Nas últimas décadas, a maior conscientização das questões ambientais e políticas 

estatais sobre preservação ambiental vêm fazendo com que surjam novas 

propostas de reciclagem de resíduos e de redução da quantidade de resíduos 

gerados. 

A crescente industrialização moderna nos mostra um aumento significativo da 

degradação do meio ambiente proveniente da contaminação provocada pelos 

rejeitos industriais depositados de forma indiscriminada na natureza. Um dos 

maiores desafios é estabelecer formas para o destino e aproveitamento desses 

resíduos. 

A construção civil é um grande consumidor de recursos naturais, consumindo 

entre 15 a 50% entre todas as indústrias e constitui um potencial consumidor de 

subprodutos e resíduos provenientes de outras indústrias tais como a siderurgia 

(AMORIM, 2000). 

A reciclagem e utilização de subprodutos industriais como adição ao cimento 

Portland economiza energia e preserva recursos naturais. Isso é efetivamente 

correto, mas, o argumento mais poderoso a favor do uso desses materiais são as 

vantagens técnicas de sua inclusão no cimento. 

Segundo BELLMANN 2009, a aplicação da escória tem um alto interesse de 

produção por reduzir aproximadamente 5% da emissão de CO2 gastos na 

produção de cimento e concreto. 

As características dos cimentos fabricados com escórias de alto forno são 

extremamente vantajosas para a produção de concretos. Geralmente estes 

cimentos proporcionam melhoria de várias propriedades dos concretos. 

Atualmente, algumas concreteiras no Brasil estão utilizando a adição de escórias 

de alto forno diretamente na produção de concretos. 
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Os concretos produzidos com escória de alto forno possuem diversas vantagens, 

entre elas: o concreto fresco possui uma trabalhabilidade melhor, o 

desprendimento de calor é mais lento e o risco da reação álcali-sílica é reduzido. 

As escórias de alto forno, comumente, são caracterizadas por sua composição 

química, granulometria, finura e basicidade. Este trabalho avaliou a influência da 

adição de escorias com diferentes índices de basicidades nas propriedades do no 

concreto.  

As normas brasileiras proíbem a adição de escória de alto forno diretamente no 

concreto em substituição ao concreto como acontece em outros países como os 

Estados Unidos sendo essa prática, permitida por suas normas. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Estudo do desempenho, caracterização e avaliação do comportamento de 

concretos fabricados com adição de escória de alto forno em substituição ao 

cimento. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Estudo da influência da basicidade das escórias de alto forno nas 

propriedades do concreto no estado fresco 

• Avaliar a influência da basicidade das escórias de alto forno dos módulos 

de elasticidade dinâmico e estático dos concretos confeccionados; 

• avaliar a evolução da resistência mecânica dos concretos confeccionados 

com as diferentes escórias. 
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1.2 Justificativa 

A industrialização da sociedade contemporânea mostra um aumento significativo 

na degradação do meio ambiente, resultado da deposição indiscriminada de 

rejeitos industriais diretamente na natureza. A construção civil consome grande 

parte dos recursos naturais gerados e é dentre os setores industriais, um dos mais 

apropriados para o aproveitamento de resíduos, já que em suas diversas áreas 

trabalha com inúmeros diferentes materiais. Isto torna indispensável o 

desenvolvimento de materiais e/ou tecnologias alternativas. 

A utilização dos resíduos como as escórias de alto-forno nos diversos setores da 

engenharia, traz benefícios ao meio ambiente, pois representa uma redução de 

material lançado ao meio ambiente e uma diminuição do consumo de recursos 

naturais. Soma-se a isso a possibilidade de substituir parcialmente o clínquer no 

processo de fabricação do cimento, reduzindo o consumo energético e as 

emissões de CO2 na atmosfera. 

Sabe-se que a incorporação de adições minerais em geral resulta na produção de 

materiais cimentícios com melhores características técnicas, uma vez que 

modificam a estrutura interna do concreto no estado fresco. Essas adições trazem 

diversos benefícios como aumento da durabilidade e resistência do concreto no 

estado endurecido, redução na porosidade capilar, diminuição das fissuras de 

origem térmica, melhoria na resistência a ataque por sulfatos, melhoria na 

resistência a reação álcali-sílica, entre outros. 

As escórias de alto forno e aciaria constituem um dos principais resíduos de 

subprodutos gerados pelas usinas siderúrgicas integradas e semi-integradas. 

Estima-se que em 1998 tenham sido geradas 6 milhões de toneladas de escória 

de alto forno e 4 milhões de toneladas de escória de aciaria para uma produção de 

cerca de 26 milhões de toneladas de aço bruto. 

Antigamente, as escórias de alto forno, parte desse resíduo siderúrgico, eram 

recicladas ou depositadas em aterros especiais. Hoje, devido às suas 
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características, as mesmas possuem destinação nobre, sendo comumente 

utilizadas no processo de fabricação do cimento. 

Atualmente, as escórias são utilizadas na composição do cimento em diferentes 

proporções. O cimento CPIII tem até 70% de escória, enquanto o CPV – ARI tem 

somente até 5%, sendo este último comumente mais caro que o primeiro. 

Contudo, nem sempre o CPIII é adequado para alguns tipos de concretos 

usinados, até mesmo pelo retardamento de pega provocado pela escória que gera 

uma demora em se atingir resistências, sendo necessária a utilização de cimentos 

com teores intermediários de escória. Observa-se também uma falta de estudos 

sobre a basicidade das escórias e suas diretas interferências no concreto. 

Diante de tantas evidências sobre as vantagens técnicas, econômicas e 

ambientais envolvendo a utilização das adições minerais, torna-se relevante e 

necessária uma análise mais aprofundada sobre a influência das adições de 

escória em concretos fabricados com cimento CPV, como substituto parcial ao 

cimento nos concretos, com um olhar crítico frente às tendências mundiais na 

visão de desenvolvimento sustentável. 

 Neste sentido, esta pesquisa se justifica pelo seu caráter tecnológico e social 

quando busca soluções ambientais e ao mesmo tempo econômicas do ponto de 

vista de aproveitamento de um subproduto de um processo industrial de grande 

abrangência. Também há a necessidade de dados atualizados que possam 

embasar o andamento de outros trabalhos e ampliar o horizonte teórico disponível. 

Nesse sentido a busca por uma revisão bibliográfica e novos ensaios será 

constantes a fim de se consolidar importantes fontes de informação para 

reformulação e organização de novas pesquisas e preenchimento de lacunas 

sobre a influência das escórias nas propriedades do concreto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Concreto de cimento portland 

O concreto de cimento Portland é o mais importante material estrutural e de 

construção civil da atualidade. Mesmo sendo o mais recente dos materiais de 

construção de estruturas, pode ser considerado como uma das descobertas mais 

interessantes da história do desenvolvimento das civilizações ao longo da história 

da humanidade (HELENE e ANDRADE, 2007). 

O índice de consumo do concreto é muito maior atualmente do que 40 anos atrás. 

Estima-se que o consumo atual de concreto no mudo seja da ordem de 11 bilhões 

de toneladas ao ano. O concreto tem grande aceitação entre as construções pelo 

seu baixo custo, elevada resistência a água e a enorme facilidade que os 

materiais de concreto podem ser obtidos em variação de formas e tamanhos. O 

concreto é um material compósito que consiste, essencialmente, de um meio 

aglomerante no qual estão aglutinadas partículas ou fragmentos de agregado. No 

concreto de cimento hidráulico, o aglomerante é formado de uma mistura de 

cimento hidráulico e água (MEHTA e MONTEIRO, 2008) 

Na mistura do concreto, o cimento Portland, juntamente com a água, forma uma 

pasta mais ou menos fluida, dependendo do percentual de água adicionado. Essa 

pasta envolve as partículas de agregados com diversas dimensões para produzir 

um material, que, nas primeiras horas, apresenta-se em um estado capaz de ser 

moldada em fôrmas das mais variadas formas. Com o tempo, a mistura endurece 

pela reação da água com o cimento, adquirindo resistência mecânica capaz de 

torná-lo um material de excelente desempenho estrutural, sob os mais diversos 

ambientes de exposição (HELENE e ANDRADE, 2007). 
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2.1.1 Componentes do concreto 

2.1.1.1 Agregados 

Os agregados mais comuns são fragmentos de rochas, popularmente 

denominados “pedras” e “areias” e costumam ser vistos como um material de 

enchimento com baixa reatividade, ou próximos da inércia física e química, e 

ocupam de 60 a 80% do volume do concreto. Os agregados para construção civil 

são os insumos naturais mais consumidos no mundo (VALVERDE, 2001). 

Segundo a NBR 7211 (ABNT, 2005), agregados graúdos são pedregulhos ou 

britas provenientes de rochas estáveis, ou mistura de ambos, cujos grãos passam 

por uma peneira de malha quadrada com abertura nominal de 152 mm e ficam 

retidos na peneira ABNT 4,8mm.  

O agregado miúdo é a areia de origem natural ou resultante do britamento de 

rochas estáveis, ou mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira ABNT 

4,8mm e ficam retiras na peneira ABNT 0,075mm. 

Por ocuparem grande parte do concreto, os agregados têm grande influência 

sobre a resistência, estabilidade dimensional e durabilidade do concreto. Também 

tem um papel relevante na determinação do custo e trabalhabilidade das misturas 

do concreto. As propriedades físicas e químicas dos agregados e das misturas 

ligantes são essenciais para a vida das estruturas em que são usados. São 

inúmeros os exemplos de falência de estruturas em que é possível chegar-se à 

conclusão que a causa foi a seleção e o uso inadequado dos agregados. 

O agregado custa menos que o cimento e, portanto, é econômico usar no 

concreto, quanto mais agregado e menos cimento possíveis. A economia não é a 

única razão de se usar agregados, os mesmos conferem vantagens técnicas 

consideráveis ao concreto, que passa a ter maior estabilidade dimensional e 

melhor durabilidade do que a pasta de cimento pura (NEVILLE, 1997). 
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Os agregados são classificados quanto à dimensão de suas partículas, sendo 

nomeados agregados graúdos e miúdos. Em geral, os agregados para concreto 

compreendem areia, pedregulho e pedra britada (ou brita) procedentes de jazidas 

naturais. Estes se chamam agregados minerais naturais. Já os materiais 

termicamente processados, como argila, resíduos industriais, e resíduos de 

rejeitos urbanos são chamados agregados artificiais. 

O conhecimento das características dos agregados é fundamental para a perfeita 

dosagem de concretos hidráulicos. As propriedades do concreto dependem da 

massa específica, da porosidade, da composição granulométrica, da forma e da 

textura dos agregados (NEVILLE, 1997). 

A Tabela 2.1 ilustra as várias inter-relações do agregado concreto deixando claro 

o quanto as características dos agregados são importantes para as propriedades 

do concreto. 
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Tabela 2.1 - Propriedades do concreto influenciadas pelas características dos agregados  

Propriedades do concreto Características relevantes dos agregados 

Resistência mecânica Resistência mecânica 
Textura superficial 
Limpeza 
Forma dos grãos 
Dimensão máxima 

Retração Módulo de elasticidade 
Forma dos grãos 
Textura superficial 
Limpeza 
Dimensão máxima 

Massa unitária Massa específica 
Forma dos grãos 
Granulometria 
Dimensão máxima 

Resistência à derrapagem Tendência ao polimento 

Economia Forma dos grãos 
Granulometria 
Dimensão máxima 
Beneficiamento requerido 
Disponibilidade 

Fonte: VALVERDE, 2007 

Segundo MEHTA e MONTEIRO (2008), as propriedades do concreto afetam além 

das características de dosagem do concreto, o comportamento do concreto nos 

estados fresco e endurecido. Podemos dividir essas propriedades em três 

categorias: 

• características dependentes da porosidade: massa específica, absorção de 

água, resistência, dureza, módulo de elasticidade e sanidade; 

• características dependentes das condições prévias de exposição e fatores 

relacionados ao processo de fabricação: tamanho, forma e textura das 

partículas; 

• características dependentes da composição química e mineralógica: 

resistência, dureza, módulo de elasticidade e substâncias deletérias 

presentes. 
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É importante também conhecer as características externas, particularmente, a 

forma e a textura superficial das partículas dos agregados (NEVILLE, 1997). A 

forma se refere às características geométricas como arredondada, angulosa, 

alongada ou achatada. O grau de adensamento depende da forma do agregado. A 

tabela abaixo a classificação na forma das partículas dos agregados (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2 - Classificação da forma de partículas dos agregados 

Classificação Descrição Exemplos 

Arredondado Completamente erodido pela água ou pelo 
atrito 

Seixo de rio ou de praia; areia 
de rio ou deserto 

Irregular 
Naturalmente irregular ou parcialmente 
desgastado por atrito, com cantos 
arredondados 

Outros seixos; opalas 

Lamelar 
Material em que a espessura é pequena em 
relação às outras dimensões Rochas laminadas 

Anguloso Possuem arestas bem definidas formados pela 
interseção de faces relativamente planas 

Pedras britadas em geral 

Alongado Geralmente anguloso, em que o comprimento 
é bem maior do que as outras dimensões  

Discóide 
Comprimento muito maior do que a largura e 
largura muito maior do que a espessura  

Fonte: NEVILLE, 1997 

A textura superficial, definindo se a superfície do agregado é lisa ou áspera, 

baseia-se em uma avaliação visual. A textura superficial do agregado depende da 

dureza, tamanho do grão, porosidade da rocha matriz e exposição às forças de 

atrito. Há evidências de que, durante as primeiras idades, a resistência do 

concreto, particularmente a resistência a flexão, pode ser afetada pela textura dos 

grãos do agregado; uma textura mais áspera parece propiciar a formação a 

formação de uma aderência física mais forte entre a pasta de cimento e o 

agregado. Em idades mais avançadas, com o desenvolvimento de uma aderência 

química mais forte entre a pasta e o agregado, esse efeito pode não ser tão 

importante (MEHTA e MONTEIRO, 2008). Na Tabela 2.3 são apresentadas as 

texturas superficiais dos agregados. 
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Tabela 2.3 - Textura superficial dos agregados 

Grupo Textura Característica Exemplos 

1 Vítrea Fratura conchoidal Calcedônia, escória vitrificada 

2 Lisa 
Erodito por água, ou devido à 
fratura de cristais finos ou 
laminares 

Seixo, ardósia, mármore 

3 Granulosa 
Fratura mostrando grãos 
uniformes mais ou menos 
arredondados 

Arenito 

4 Áspera 
Fratura áspera de rochas fina ou 
grosseiramente granuladas com 
cristais não facilmente visíveis 

Basalto, calcário 

5 Cristalina 
Com constituintes cristalinos 
facilmente visíveis Granito, gnaisse 

6 Alveolar Com poros e cavidades visíveis 
Tijolo, pedra pomes, espuma 
de escória, argila expandida 

Fonte: NEVILLE, 1997 

Por serem bens não renováveis há a necessidade sempre mais constante de se 

reutilizar e reciclar os produtos da construção civil e outros materiais que possam 

vir a substituir os agregados. Possíveis substitutos para a brita são as escórias 

siderúrgicas (alto forno e aciaria). A produção destes produtos é da ordem de 11 

milhões de toneladas anuais, em grande parte consumidas pela indústria 

cimenteira como aglomerantes. 

2.1.1.2 Cimento portland 

O cimento portland é um aglomerante hidráulico, obtido através da moagem do 

clínquer, resultante da calcinação até fusão incipiente de materiais calcários e 

argilosos, com gesso. Permite-se a adição de outros materiais, tipo: escória de 

alto-forno, pozolana e material carbonático. 

O processo de fabricação do cimento Portland consiste essencialmente em moer 

matéria prima, misturá-la intimamente nas proporções adequadas e queimar essa 

mistura em um grande forno rotativo até uma temperatura de cerca de 1450°C. 

Nessa temperatura, o material sofre uma fusão incipiente formando pelotas, 

conhecidas como clínquer. O clínquer é resfriado e moído até um pó bem fino com 
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a adição de um pouco de gesso, resultando o cimento Portland comercial 

largamente usado em todo o mundo (NEVILLE, 1997). 

O cimento Portland sendo um aglomerante hidráulico, sua reação se dá através do 

contato com a água. Essa reação com a água faz com que se enrijeça. O 

enrijecimento é a perda de consistência da pasta plástica de cimento e é 

associado ao fenômeno de perda de abatimento do concreto. A água livre da 

pasta de cimento é a responsável pela plasticidade do concreto. Assim como a 

perda da água, responsável pela solidificação do cimento é a responsável pela 

solidificação do concreto. 

Segundo MEHTA e MONTEIRO, 2008 existem diversos tipos de cimentos. Estes 

estão apresentados na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Normas, siglas e denominação dos cimentos nacionais 

Norma Sigla Denominação 

 CPI Portland Comum 

Portland Comum com adição de Fíler Carbonático 
NBR 5732 CP I-S Portland Comum com adição de Escória ou 

Pozolana 

CP II-E Portland Composto com Escória 

CP II-Z Portland Composto com Pozolana NBR 11578 

CP II-F Portland Composto com Fíler 

NBR 5735 CP III Portland de Alto Forno 

NBR 5736 CP IV Portland Pozolânico 

NBR 5733 CP V- ARI Portland de Alta Resistência Inicial 

NBR 13116 
Todos com sufixo 

BC* Portland de Baixo Calor de Hidratação 

NBR 5737 
Todos com sufixo 

RS* Portland Resistente a Sulfatos 

Fonte: MEHTA e MONTEIRO, 2008 

Os cimentos Portlands não satisfazem todas as necessidades da indústria. Assim, 

começaram a ser produzidos cimentos especiais para atender essas 

necessidades. Geralmente são feitos por alterações da composição dos 

compostos do clínquer do cimento Portland, ou por combinação de certas adições 

com o cimento, ou ambas. São utilizadas escórias de alto forno resfriadas 
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bruscamente ou com material pozolânico como as cinzas volantes que além de 

outras razões influenciam na economia de custo no desenvolvimento de cimentos 

Portlands compostos.  

2.1.1.3 Aditivos 

O reconhecimento de que as propriedades do concreto, nos estados fresco e 

endurecido, podem ser modificadas com a adição de determinados materiais às 

misturas do concreto, visando geralmente à melhora da trabalhabilidade, 

aceleração ou retardo do tempo de pega, controle do desenvolvimento da 

resistência e intensificar a resistência à ação do congelamento, fissuração térmica, 

expansão álcali-agregado, ataque por sulfato e corrosão da armadura (MEHTA e 

MONTEIRO, 2008). 

Os cimentos especiais apresentam uma ou mais das principais características: 

maior durabilidade sob condições de elevada agressividade; desenvolvimento 

mais acelerado das propriedades mecânicas; menor custo e maior versatilidade de 

uso; maior adequação às exigências de uso. 

Segundo REPETTE (2007), os tipos mais empregados na construção civil são os 

seguintes: 

• cimento de aluminato de cálcio: empregado como ligante principal em 

concretos e argamassas. Elevada durabilidade a meios ácidos e ao fogo. 

Utilizado em revestimento de pisos, tubulações industriais, tubulações de 

esgoto e como material refratário e de proteção ao fogo em fornos e 

chaminés. 

• cimento de escória: produzido com escória granulada de alto forno e 

ativadores químicos. Cimento escória-cal produz argamassas de excelente 

plasticidade e é utilizado na construção de alvenarias. Cimento escória-

sulfato de cálcio é empregado na execução de alvenarias e concretos. 

Elevada resistência à água do mar e a meios contendo sulfatos. Cimento 
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escória-silicato de sódio desenvolve resistência rapidamente e pode ser 

utilizado na fabricação de painéis e elementos pré-fabricados. 

• cimento de retração compensada: também chamado expansivo. Possui 

retração quase nula. Empregado em tabuleiros de pontes, construção de 

pisos sem juntas, reservatórios, etc. 

• cimento ultrafino: Produzido a partir do cimento Portland. Utilizado no 

preenchimento de fissuras de rochas e concretos e na recuperação de 

pisos de elevada durabilidade, devido a sua elevada finura. 

• cimento esférico: Apresenta grãos pequenos e arredondados. Concretos e 

argamassas com elevada fluidez e um consumo reduzido de aditivos 

superplastificantes. 

Como se pode observar existe uma grande variedade de tipos e classes de 

cimentos e aditivos que podem ser incorporados ao cimento. Segundo NEVILLE 

(2007), devem-se analisar as propriedades do concreto no estado fresco e 

endurecido, sendo que, muitas dessas propriedades dependem, em menor ou 

maior escala, das propriedades do cimento usado.  

2.1.1.4 Adições 

Devido à necessidade de aprimorar algumas características do concreto, foi 

desenvolvido os aditivos, o que incentivou a busca por outros materiais que 

adicionados ao concreto, pudessem melhorar ainda mais o seu desempenho. 

Esses materiais podem aumentar a resistência, colorir o concreto, diminuir seu 

calor de hidratação, reduzir fissuras, etc. e chamamos adições. 

As primeiras adições com sucesso foram percebidas nos cimentos Portland, onde 

temos substituições do cimento por materiais pozolânicos, escórias de alto forno, 

sílica ativa e outros.  
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Quando se substitui parte do cimento Portland por cinza volante, cinza de casca 

de arroz, escória de alto forno, sílica ativa, cada uma destas adições minerais atua 

de modo distinto, de acordo com sua granulometria e atividade química ou física, 

em relação às suas interações com pasta cimentícia (ISAÍAS, 2000). 

O desenvolvimento das reações pozolânicas proporciona a formação de 

compostos hidratados mais homogêneos e induz uma diminuição nos teores de 

hidróxido de cálcio na solução dos poros do concreto, originando uma pasta mais 

densa, substituindo poros grandes por menores, o que dificulta o ingresso de 

agentes agressivos e, consequentemente, o deslocamento desses no interior da 

pasta. 

As adições minerais são geralmente materiais siliciosos, finamente divididos e, 

geralmente são substituídos no concreto de 20 a 70% da massa total cimentícia. 

Quando lançados em aterros ou córregos resultam em desperdícios de materiais e 

causam sérios problemas ambientais. Usados como agregados para concreto tem 

baixo valor de uso não aproveitando seu total potencial pozolânico e cimentaste. 

Segundo MEHTA e MONTEIRO (2008), sempre que um subproduto pozolânico 

e/ou cimentício pode ser usado em substituição parcial ao cimento Portland no 

concreto, há uma considerável economia de energia e custo. Para cada 

quilograma de cimento produzido, gera aproximadamente, um quilograma de CO2 

produzido que é lançado na atmosfera. As pesquisas e vários estudos para propor 

novas adições minerais para substituição do cimento já se justificam pelo benefício 

da diminuição do gás carbônico emitido. E as introduções de adições minerais no 

concreto aumentam sua microestrutura e, por conseqüência, sua durabilidade. 

As escórias de alto forno reduzem em até 5% a produção de CO2 emitidos na 

produção do cimento e mesmo sendo um material de quantidade limitada existe 

um aumento procura pela demanda de escória para reduzir a emissão de CO2 na 

produção do cimento e concreto (BELLMANN, 2009). 
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Na tabela a seguir, observa-se a classificação, composição e características das 

adições minerais para concreto. 

Tabela 2.5 - Classificação, composição e características das adições minerais para 
concreto  

Classificação Composição química e 
mineralógica 

Características da partícula 

Cimentantes e pozolânicas 

Escória granulada de 
alto forno (cimentante) 

Na maior parte silicato vítreo 
contendo principalmente, 
cálcio, magnésio, alumínio e 
sílica. Componentes cristalinos 
do grupo melilita podem estar 
presentes em pequenas 
quantidades 

O material não processado é 
da dimensão da areia e 
contém de 10 a 15% de 
umidade. Antes de ser usado, 
é seco e triturado em 
partículas menores de 45µm 
(cerca de 500m²/kg Blaine). As 
partículas têm textura áspera. 

Cinzas volantes com 
alto teor de cálcio 
(cimentantes e 
pozolânicas) 

Na maior parte silicato vítreo 
contendo principalmente 
cálcio, magnésio, alumínio e 
álcalis. A pequena quantidade 
de matéria cristalina presente 
geralmente consiste de 
quartzo e C3A; cal livre e 
pericálcio podem estar 
presentes; CS e C4A3S podem 
estar presentes no caso de 
carvões com alto teor de 
enxofre. O carbono não 
queimado é menor do que 2% 

O pó corresponde a 10-15% 
de partículas maiores de 45µm 
(normalmente 300-400 m²/kg 
Blaine). A maioria das 
partículas são esferas sólidas 
com diâmetro menor que 20 
µm. A superfície da partícula 
normalmente é lisa, mas não 
tão limpa quanto as cinzas 
volantes com baixo teor de 
cálcio. 

Pozolanas altamente reativas 

Sílica ativa 
condensada 

Consiste essencialmente de 
sílica pura na forma não-
cristalina. 

Pó extremamente fino, 
consistindo em esferas sólidas 
de 0,1µm de diâmetro médio 
(área superficial específica de 
cerca de 20m²/g, por adsorção 
de nitrogênio) 

Cinza de casca de 
arroz 

Consiste essencialmente de 
sílica pura na forma não-
cristalina 

As partículas normalmente são 
menores do que 45µm, mas 
são altamente celulares (área 
superficial específica de 40 a 
60m²/g, por adsorção de 
nitrogênio) 

Pozolanas comuns 

Cinza volante com 
baixo teor de cálcio 

Na maior parte silicato vítreo 
contendo alumínio, ferro e 
álcalis. A pequena quantidade 
de matéria cristalina presente 
consiste geralmente de 

O pó correspondente a 15-
30% de partículas maiores do 
que 45µm (normalmente 200 a 
300 m²/kg Blaine). A maioria 
das partículas são esferas 
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quartzo, mulita, silimanita, 
hematita e magnetita. 

sólidas com diâmetro médio de 
20 µm. Cenoesferas e 
plerosferas podem estar 
presentes. 

Materiais naturais 

Além de vidro de 
aluminossilicato, as pozolanas 
naturais e contêm quartzo, 
feldspato e mica. 

As partículas são moídas a 
menos de 45µm e têm textura 
áspera. 

Pozolanas pouco reativas 

Escória de alto-forno 
resfriada lentamente, 
cinzas de forno, 
escória de caldeira, 
palha de arroz 
queimada em campo 

Consistem essencialmente de 
materiais de silicato cristalino e 
apenas uma quantidade 
pequena de matéria não-
cristalina. 

Os materiais devem ser 
pulverizados em partículas de 
dimensões muito finas para 
desenvolver alguma atividade 
pozolânica. As partículas 
moídas são de textura áspera. 

     Fonte: MEHTA e MONTEIRO, 2008 

2.1.2 Propriedades do concreto 

Na mistura do concreto, o cimento portland, juntamente com a água, forma uma 

pasta mais ou menos fluida, dependendo do percentual de água adicionado. Essa 

pasta envolve as partículas de agregado com diversas dimensões para produzir 

um material, que, nas primeiras horas, apresenta-se em um estado capaz de ser 

moldado em fôrmas das mais variadas formas geométricas. Com o tempo, a 

mistura endurece pela reação irreversível da água com o cimento, adquirindo 

resistência mecânica capaz de torná-lo um material de excelente desempenho 

estrutural, sob os mais diversos ambientes de exposição (HELENE e ANDRADE, 

2007). 

O concreto, portanto, é um material que vai alterando sua forma e propriedades de 

acordo com seu estado, o que faz com que seja necessário analisar suas 

propriedades também seguindo esse conceito. Para isso, o concreto será visto 

sob o aspecto de propriedades em seu estado fresco e endurecido. 

2.1.2.1 Propriedades do concreto no estado fresco 

Embora o concreto fresco apresente apenas uma fase transitória, ressalta-se que 

a resistência do concreto é diretamente e seriamente influenciada pelo grau de 
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adensamento, propriedade que encontramos no concreto em seu estado fresco. É, 

portanto de extrema importância que o concreto tenha aderência necessária para 

ser transportado, adensado e acabado com facilidade e sem segregação. A 

trabalhabilidade do concreto é medida pela facilidade de adensamento, 

determinando assim a facilidade de lançamento e ausência da segregação 

estando diretamente ligada à forma de adensamento o que faz com que a 

trabalhabilidade adequada para um concreto massa não seja necessariamente 

suficiente para pequenas seções pequenas, inacessíveis e com armadura densa. 

(NEVILLE, 1997) 

Uma mistura de concreto de difícil lançamento e adensamento não somente 

aumenta o custo de manipulação, mas também terá pouca resistência, 

durabilidade e aparência deficiente, além de aumentar o custo na realização do 

acabamento e resultarão em um concreto menos durável, afetando assim custo e 

qualidade do concreto (MEHTA e MONTEIRO, 2008). Para HELENE e ANDRADE 

(2007), a trabalhabilidade do concreto é influenciada por fatores intrínsecos ao 

concreto, como sua relação água/materiais secos, tipo e consumo de cimento, 

proporção dos materiais, teor de argamassa, textura e formas dos grãos além dos 

fatores externos como condições de transporte, lançamento, características das 

fôrmas, esbelteza dos elementos estruturais, densidade e distribuição das 

armadura, entre outros. 

2.1.2.2  Propriedades do concreto no estado endurecido 

Uma segunda fase da massa o qual podemos chamar de concreto endurecido, 

inicia-se com a hidratação do concreto e estende-se por toda a vida útil da 

estrutura.  

As forças de atração de Van der Waals são as responsáveis pela aderência entre 

os produtos de hidratação e as partículas de agregado e é a propriedade mais 

importante das estruturas de concreto. 
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Pode-se definir a resistência como a capacidade para resistir à tensão sem se 

romper. A ruptura aparece em alguns casos, com o surgimento de fissuras. Na 

prática, considera-se o concreto a uma certa idade, curado em água a uma 

temperatura estabelecida, dependendo da relação água/cimento e o grau de 

adensamento.  

Quando se tem um concreto completamente adensado, a resistência do concreto 

é inversamente proporcional a porosidade do mesmo. Dentre todos os fatores que 

influenciam na resistência, a relação água/cimento e porosidade é, sem dúvida, o 

fator mais importante, pois a relação água/cimento determina a porosidade da 

pasta de cimento endurecida em qualquer estágio da hidratação. Assim, tanto a 

relação água/cimento como o grau de adensamento têm influência sobre o volume 

de vazios do concreto (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

A qualidade efetiva do concreto na obra deve ser assegurada por um correto 

procedimento na mistura, transporte, lançamento adensamento, cura e 

desmoldagem sendo, na maioria dos casos, um concreto de resistência mais alta 

é em princípios e sob certas circunstâncias, potencialmente mais durável do que 

um concreto de resistência mais baixa, obtido com os mesmos materiais. Porém, 

nem sempre a resistência à compressão é, por si só, uma medida suficiente da 

durabilidade do concreto, pois esta depende das camadas superficiais do concreto 

da estrutura (HELENE e ANDRADE, 2007). 
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2.2 Resíduos industriais 

A questão ambiental assume cada vez mais destaque na sociedade moderna, 

repercutindo em políticas governamentais, bem como no setor produtivo do País e 

do mundo. As agressões ao meio ambiente, se não forem evitadas ou 

minimizadas, em breve tornarão o processo de degradação irreversível, 

acarretando o comprometimento da qualidade de vida das próximas gerações 

(AMORIM, 2000). 

O grande desafio que a humanidade está vivendo é viver em um equilíbrio do 

sistema físico-ecológico e dos demais sistemas como: econômico, demográfico, 

ciência, política e ecologia. Para alcançar esses objetivos, o ser humano terá que, 

mudar sua forma de viver. 

Assim, segundo CALMON (2008), quando se fala em resíduos industriais e 

agrícolas, no caso de materiais e componentes de construção, deseja-se alcançar 

produtos pertencentes às cadeias da indústria da construção civil. Uma grande 

vantagem competitiva para as organizações é minimizar a geração de resíduos e 

gerenciar o consumo de seus recursos. Esses novos procedimentos farão com 

que organizações de todos os tipos estejam mais preocupadas em atingir e 

demonstrar um desempenho ambiental correto, controlando os impactos de suas 

atividades, produtos ou serviços no meio ambiente. 

Para reduzir o impacto ambiental da indústria do concreto, similar ao que se faz 

com energia, a melhor abordagem de longo prazo é buscar a redução de seu 

consumo. A partir da agenda 21, documento surgido a partir da eco 92, que 

ressalta aspectos ligados aos recursos naturais e à qualidade ambiental, surge a 

“construção sustentável”, uma preocupação com o impacto que as construções 

causam no meio ambiente e nos leva a pensar na extração de matéria prima, 

processos de produção, saúde dos trabalhadores, qualidade e custo das 

construções (ÂNGULO, 2000). 
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Os resíduos gerados pelos diferentes processos industriais são a principal fonte 

de degradação ambiental. Grande parte da legislação ambiental, hoje disponível, 

envolve: estabelecimento de limites máximos para emissões atmosféricas e de 

efluentes líquidos; estabelecimento de procedimentos restritos para classificação e 

deposição de resíduos em aterros. 

Segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004), os resíduos sólidos quanto aos riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente são classificados em dois grupos, Classe I – 

Perigosos e Classe II – não perigosos. Esse último é subdividido em:  

Classe IIA – não inertes e Classe IIB – inertes.  

A indústria siderúrgica é responsável por grande parte dos resíduos gerados no 

mundo. Por isso, é necessário que se determinem usos para esses resíduos, 

criando assim novos materiais sustentáveis e que agridam menos ao meio 

ambiente. 

Uma adequada gestão de resíduos permite reduzir o impacto ambiental em vários 

aspectos, tais como: extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento, 

destinação final e aumento da vida útil dos aterros sanitários. 

2.3 Escória de alto forno 

A escória é um subproduto inevitável nos processos siderúrgicos, constituído em 

sua maior parte de aluminossilicatos de cálcio na forma vítrea. A fusão da ganga 

do minério de ferro e dos fundentes através de reações químicas formam a 

escória. Além dos aluminossilicatos cálcicos, ocorrem secundariamente a 

formação de sulfetos de cálcio e manganês e óxidos de ferro e manganês 

(MASSUCATO, 2005). A forma como é resfriada influência diretamente em sua 

estrutura, e assim sua utilização. 

A construção civil se revela como o setor com maior potencial para utilização de 

resíduos, principalmente pelo grande volume de matéria-prima que consome, 
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independente da região. Por sua vez, os materiais convencionais de construção 

civil consomem significativo volume de energia, consomem recursos já em 

escassez e geram grandes volumes de resíduos. Daí a importância de se buscar a 

utilização de resíduos que possibilitem a redução do consumo de combustível no 

processo de obtenção de novos produtos. Além desta vantagem ecológica, os 

materiais alternativos poderão viabilizar como consequência, construções com 

menor custo (CASTILHO, 1996). 

Nas últimas décadas, a maior conscientização das questões ambientais e as 

políticas estatais sobre preservação ambiental vêm fazendo com que surjam 

novas propostas de reciclagem de resíduos e de redução da quantidade de 

resíduos gerados. 

Existem diversos tipos de escória: manganês, cobre, níquel, ferro, aço, cromo, etc. 

Os diversos tipos de escória tem funções semelhantes, porém variam suas 

propriedades físicas e químicas dependendo do seu processo de fabricação. No 

campo da construção, as mais utilizadas são as escórias de ferro e aço. 

A função metalúrgica das escórias leva em conta seu baixo ponto de fusão, sua 

atividade química e sua baixa densidade. A escória tem como missão separar as 

impurezas do metal.  

Escória é uma fase líquida homogênea, formada por um ou mais compostos 

químicos, de vários óxidos, presente nos processos pirometalúrgicos, que se 

separada fase metálica por ser insolúvel e de menor densidade (BITTENCOURT, 

1992). 

A figura a seguir apresenta, de forma esquemática, a produção do ferro gusa, o 

processo de produção do aço e a geração das escórias de alto forno e aciaria. 
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Fonte: CALMON, 2008 

Figura 2.1 - Produçao do Ferro Gusa  

As escórias desempenham uma grande variedade de funções químicas e físicas, 

sendo desde receptoras de parte de metais e óxidos não reduzidos numa extração 

primária, até reservatório e absorvedor de impurezas extraídas em processo de 

refino pirometalúrgico (GALDEANO, 1994). Elas também protegem o metal da 

oxidação e diminuem as perdas de calor. Em fornos elétricos são, também, 

frequentemente usadas como resistência para aquecimento (LENZI, 1986). 

Dados do IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia (1999), informam que no Brasil 

são gerados em torno de 5,7 milhões de toneladas de escória de alto-forno por 

ano. 

A escória granulada de alto forno proporciona a obtenção de misturas com 

interessantes características; baixo calor de hidratação, maiores tempos de pega, 

menos taxas de retração na mistura plástica; formação de uma maior quantidade 

de silicatos hidratados de cálcio; menor segregação e exsudação e uma maior 

durabilidade (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

A escória de alto forno pode passar por diferentes tipos de resfriamento, o que 

define diretamente suas características. Pode ser resfriamento brusco em água, 

resfriamento por ar, agua ou ar incorporado. 



 

31 

Segundo MEHTA e MONTEIRO (2008), o resfriamento lento da escória de alto 

forno em moldes de ferro oferecem um produto que pode ser britado ou graduado 

para obtenção de partículas densas e resistentes apropriadas para o uso como 

agregado para concreto. 

A presença excessiva de sulfeto de ferro pode causar problemas de cor e 

durabilidade no concreto. 

A escória sai do alto forno na forma de um líquido viscoso com temperatura entre 

1350°C e 1500°C. Nesta situação, a escória possui aproximadamente 1700KJ/Kg 

de energia térmica. Se a escória for resfriada lentamente até atingir temperaturas 

inferiors a 800°C ou 900°C ela começa a cristalizar-se. Na forma cristalina a 

escória não possui capacidade aglomerante, sendo melhor utilizada como 

agregado. Porém, se a temperature da escória for diminuida em velocidade 

suficientemente elevada, não havendo tempo hábil para que os íons se organizem 

em forma cristalina, é formada uma estrutura vítrea, sem a periodicidade e a 

simetria que caracterizam os sólidos cristalinos. Este fato ocorre porque a redução 

da temparatura de um líquido provoca uma diminuição da mobilidade dos seus 

íons, impedindo desta forma, que eles atinjam uma organização cristalina. Existem 

evidências empíricas que demonstram que a estrutura atômica dos vidros é uma 

“imagem da configuração instantânea do líquido” que lhe da origem. No caso da 

escoria, o processo que provoca a redução rápida da temperatura é conhecido 

como granulação porque também reduz a escória a grãos similares aos da areia 

natural (JOHN, et. al, 1995). 

A escória resfriada ao ar é formada pelo resfriamento lento da escória num poço 

ao ar livre. A escória expandida é obtida pelo rápido vazamento da escória fundida 

em poços de paredes inclinadas, molhadas no fundo, que permite que o vapor 

penetre na escória quando líquida. 

A escória granulada é obtida pelo resfriamento rápido da escória líquida numa  

estrutura química vitrificada. Jatos de água em alta pressão são lançados 

diretamente na saída da escória fundida. A escória e a água são misturadas na 
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razão de uma parte de escória para de seis a dez partes de água (dependendo da 

situação, a quantidade de água aumenta, podendo chegar a uma parte de escória 

para dez partes de água). 

A adição de escória de alto-forno pode provocar muitas melhorias nas 

características do concreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. 

A mistura é mais coesiva e a fluidez é aumentada, devido a melhor distribuição 

das partículas de escória e à superfície lisa destas partículas, que absorvem 

pouca água. A adição de escória proporciona um desprendimento de calor mais 

lento, devido à velocidade das reações de hidratação. A microestrutura da pasta 

de cimento hidratada é mais densa, devido a maior formação de C-S-H, 

melhorando a resistência mecânica e a durabilidade a longo prazo (NEVILLE, 

1997) 

A Figura 2.2 apresenta esquematicamente a granulação da escória siderúrgica, 

onde a escória em fusão cai sobre uma roda dentada que projeta pequenos grãos, 

resfriada por meio de jato d’água. 

 

 

Fonte: MASSUCATO, 2005 

Figura 2.2 - Granulação da escória 
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2.3.1 Propriedades da escória 

Estudos anteriores apontam que a escória finamente moída apresenta boas 

propriedades pozolanas. Sua estrutura amorfa, resultante do processo de 

fabricação resultante do resfriamento brusco, e a composição química adequada 

permitem uma aplicação mais nobre desse resíduo, como substituto do cimento. 

A possibilidade da utilização de escórias como material de propriedades 

pozolânicas e cimentícias dependem fundamentalmente de sua composição 

química (escórias ácidas ou básicas), de suas características reativas 

(dependendo do tipo do resfriamento) e de características ambientais 

(classificação do tipo do resíduo) (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Experiências com escórias de alto forno tem mostrado que uma maior proporção 

vítrea (estrutura amorfa) contribuem decisivamente na reatividade dos resíduos 

uma vez incorporados ao cimento, com uma adequada composição química. As 

escórias granuladas de alto forno, que apresentam estrutura amorfa, são 

compostas essencialmente por óxidos de silício e cálcio. A composição química e 

a estrutura física das escórias de alto-forno podem variar de acordo com a 

eficiência de operação do forno, do teor de minérios utilizados e do método de 

resfriamento. (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Assim, apresenta na tabela 2.5 estão apresentadas as faixas de variação dos 

elementos químicos que consituem as escórias de alto fono brasileiras e as faixas 

citadas na literatura. 
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Tabela 2.6 - Comparação química das escórias brasileiras com as faixas citadas na 
literatura.   

 

Nas escórias de alto forno são encontrados cristais de silicatos duplos de cálcio e 

alumínio (gehlenita) e de cálcio e de magnésio que se apresentam como 

monticelita, ackermanita ou merwinita, além dos silicatos monocálcicos e 

dicálcicos (SILVA, 2000). 

O composto óxidos de cálcio e óxidos de magnésio, ocupam mais de 60% de seu 

peso, além do óxido de cálcio ser indispensável para a basicidade do processo, 

enquanto que o principal papel do óxido de magnésio ser proteção das paredes 

refratárias dos fornos durante o processo de obtenção das escórias. Os óxidos de 

silício e alumínio juntos a outros óxidos constituem outros 40% do peso total das 

escórias (SETIÉN, 2009). 

Como nem todas as produções de aço são iguais, portanto devem ser analisados 

pontualmente as composições químicas em cada caso. 

 

Quanto a classificação ambiental, de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004) a 

escória de usinas siderúrgicas brasileiras, sob o aspecto de toxidade é 

caracterizada como não tóxica. Sob o aspecto da inerticidade, as escórias são 

caracterizadas como não inertes. 

As partículas de escória menores do que 10µm contribuem para as resistências 

iniciais do concreto até 28 dias; partículas de 10 µm a 45 µm contribuem para 
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resistências a longa idade, mas partículas maiores do que 45 µm são difíceis de 

hidratar (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Embora apresente propriedades cimentantes, a escória de alto forno finamente 

moída tem uma reação bastante lenta, necessitando de um ativador para acelerar 

a sua hidratação. A adição de escória de alto forno confere uma série de 

características ao cimento Portland, tais como o controle da velocidade e a menor 

liberação de calor na hidratação, fazendo com que o cimento de alto forno seja 

adequado para obras de concreto e argamassa em ambientes marinhos e em 

concretagem de grandes volumes (PERUZZI, 2002). 

As escórias líquidas são normalmente condutoras elétricas, enquanto vários de 

seus constituintes não conduzem eletricidade no estado sólido. Assim, é razoável 

supor que as escórias líquidas contenham íons positivos (cátions), tais como Ca2+, 

MG2+ e Fe2+ e íons negativos (anions) como O2-, Po4
5- e SiO4

4- . Escórias ricas em 

Sílica apresentam maior viscosidade (SILVA, 1998). 

Segundo BATTAGIN e ESPER (1988), as escórias brasileiras de natureza básicas 

utilizadas na indústria cimenteira apresentam em média de  40% a 45% de CaO, 

30% a 36% de SiO2, 12% a 17% de Al2O3 e 2% a 8% de MgO. Uma classificação útil 

para os óxidos, dentro do modelo iônico de escórias é distingui-los entre doadores 

ou receptores de íons O2-. Os óxidos doadores são classificados como básicos, e 

os receptores ácidos (SILVA, 1998). 

Do ponto de vista químico, quando a escória entra em contato com a água 

começa a dissolver-se, mas uma película superficial é formada rapidamente sobre 

os grãos. Esta película é deficiente em Ca2+ e inibe o avanço da reação de 

hidratação; para que a reação continue, é necessário que o pH seja mantido em 

valor alto (PEREIRA, 2010). A basicidade está diretamente ligada a sua 

composição química. Escórias mais básicas apresentam então, resistências 

mecânicas melhores (SILVA, 1998). 
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2.3.2 Escória na construção civil 

São várias as pesquisas desenvolvidas no sentido de buscar aplicação para as 

escórias em diferentes vertentes da construção civil. Exite diversos estudos para 

aplicação desses resíduos quanto: agregado para concreto, material 

vitrocerâmico, reutilização em processos siderúrgicos, lastro ferroviário, estruturas 

de contenção, aterros, fertilizantes e corretivo de solo, adição ao cimento, indústria 

de cimento, pavimentação, etc. 

Segundo CALMON (2007), as escórias de aciaria podem ser utilizadas em todas 

as camadas de pavimentos. Possuem alta resistência ao atrito, abrasão e 

compressão além de suportar grande volume de tráfego e altas velocidades e 

permite uma drenagem livre das águas. 

Propriedades hidráulicas são observadas quando misturado ao clínquer, sendo 

que a hidratação da escória está diretamente relacionada a sua hidraulicidade. A 

hidratação de produtos formados na pasta de cimento hidratado são 

principalmente devido aos silicatos e aluminatos de cálcio (CSH, CAH). O 

resultado da pasta de cimento hidratada apresenta boa resistência química e uma 

estrutura de poros mais finos. Por conseguinte, a resistência mecânica e 

durabilidade das argamassas e concreto são melhoradas. Estudos comprovaram 

que houve uma diminuição de absorção capilar nos concretos fabricados com 

elevados teores de escória, mais que 50%. Também foi observado uma melhora 

do comportamento dos cimentos compostos com 50% de escória contra 

permeabilidade prolongada ao gás (HADJ-SADOK, 2011). 

Devido a sua elevada resistência a abrasão tem melhores propriedades que os 

agregados naturais se usados em lastro ferroviário. Proporcionam melhor 

drenagem, ajustamento dos dormentes, massa específica elevada, melhor 

intertravamento e boa resistência elétrica. 

Uma das aplicações mais utilizadas no Brasil e no mundo das escórias é a 

incorporação na fabricação do cimento. Aumenta a resistência a abrasão do 
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cimento, possui baixo custo energético e melhora o ganho de resistência ao longo 

do tempo possuindo baixo calor de hidratação (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

As microfissuras encontradas no concreto podem ser influenciadas por muitos 

fatores como resultados de mudanças de volume pela segregação durante o 

endurecimento. E um dos fatores importantes que causam tensões internas e 

trincas no concreto está relacionado ao encolhimento do concreto durante a 

secagem. O conjunto desses fatores cria as fendas e estão diretamente ligadas às 

falhas do concreto. 

As microfissuras do concreto podem ser influenciadas no concreto pelos grãos 

não hidratados de escória. Uma pequena quantidade de escória afeta a 

composição química das fases hidratadas e no processo de microfissuras 

(BOHÁC, 2009). 

Uma hidraulicidade limitada dessas escórias também já foram observadas, mesmo 

se a resistência química de misturas de cimento de escórias contendo, taxas de 

substituição superiores a 30% foi satisfatória. Além disso, parece que, ao 

aumentar a sua finura, seria possível obter boa resistência mecânica (HADJ-

SADOK, 2011). 

 

. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho foi realizado a caracterização das escórias de alto forno pelos 

métodos de determinação da composição química, massa específica, massa 

unitária, módulo de finura, material pulverulento, blaine, pozolanidade por 

condutividade elétrica e difração de raios-X. Foi também avaliado o 

comportamento de concretos fabricados com adição de escória de alto forno em 

substituição ao cimento. Para essa avaliação utilizou-se  os ensaios de resistência 

a compressão, módulo de elasticidade estático e dinâmico, tração na compressão 

diametral e absorção de água por imersão.  

3.1 Materiais 

Os materiais utilizados para confecção dos concretos e dos corpos de prova dos 

concretos estudados foram cimento portland V – alta resistência inicial (CPV – 

ARI), escória granulada de alto forno, areia natural e artificial como agregado 

miúdo e como agregado graúdo a brita calcária. A água utilizada foi da Copasa. A 

relação dos materiais utilizados são apresentados na Tabela 3.1. 

Os ensaios de massa específica, massa unitária, módulo de finura, material 

pulverulento e Blaine, foram realizados pela Supermix e seus resultados foram 

fornecidos conforme anexos 8.1, 8.2, 8.2 e 8.4. 
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Tabela 3.1 - Materiais utilizados na confecção dos concretos 

Materiais Descrição 

Massa 
específica 

M.E. 
(kg/dm³) 

Massa 
unitária 

M.U. 
(kg/dm³) 

Módulo de 
finura 
M.F. 

Material 
Pulverulento 

(%) 

Blaine 
(m²/Kg) 

Cimento 
Portland V 

3,15    438 

Aglomerante
/Adição 

Escória 
granulada 

de alto 
forno 

2,95-     

Areia 
Natural 2,604 1,378 2,821 0,8 - 

Agregados 
miúdos Areia 

Artificial 2,703 1,710 2,659 13,84 - 

Agregados 
graúdos 

Brita 
Calcaria 2,724 1,408 6,966 0,60 - 

Água Copasa - - - - - 

 

Para a confecção dos concretos, o cimento utilizado como aglomerante (CPV ARI) 

foi substituído em percentual de 25% por escórias de alto forno. As escórias 

estudadas são apresentadas na Tabela 3.2. 

O critério adotado para seleção das escórias mais apropriadas para este estudo 

teve como base três índices de basicidade sendo um valor maior (1,70), um menor 

(1,36) e intermediário (1,48), ou seja, escórias 13, 15, 17, 20 e 21. Este critério 

proporcionou uma melhor condição de avaliação da influência da escória sobre o 

concreto, do ponto de vista da basicidade. 
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Tabela 3.2 - Escorias disponíveis para a confecção dos concretos 

Amostra 
Índice de 

Basicidade 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 

Finura Blaine 
(cm2xg-1) 

2 1,45 10,10 405 

3 1,54 11,00 403 

4 1,54 9,10 409 

5 1,58 8,20 400 

6 1,71 10,30 413 

7 1,59 11,80 428 

8 1,61 10,90 423 

9 1,46 11,20 411 

10 1,44 10,40 401 

11 1,51 10,30 413 

12 1,61 8,60 417 

13 1,48 9,70 419 

14 1,59 9,90 403 

15 1,48 10,70 418 

16 1,55 10,90 409 

17 1,70 10,00 412 

18 1,59 9,50 405 

19 1,65 9,40 414 

20 1,36 8,90 422 

21 1,70 8,50 417 

 

As escórias disponíveis possuíam as composições químicas apresentadas na 

Tabela 3.3. As análises químicas apresentadas para cada tipo de escória 

disponível foram fornecidas pelo IBEC (Insumos Básicos Especiais para 

Construção), de onde vieram as escórias de alto forno. 
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Tabela 3.3 - Composição química das escórias 

Componentes 
Amostra 

SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO 

2 37,89 12,26 1,96 38,15 4,64 

3 35,86 11,73 2,11 39,30 4,20 

4 36,07 11,60 2,33 39,49 4,29 

5 34,78 11,35 1,66 39,53 4,12 

6 33,07 10,45 2,20 41,66 4,28 

7 34,84 11,30 2,08 40,27 3,81 

8 35,04 11,99 2,28 39,68 4,73 

9 37,55 13,08 2,08 37,70 3,98 

10 37,82 11,96 2,26 38,29 4,35 

11 34,59 5,45 4,16 43,55 3,25 

12 32,62 5,43 3,68 43,60 3,59 

13 36,38 5,78 4,99 45,00 3,20 

14 33,10 4,86 4,42 44,63 3,29 

15 34,66 5,54 4,38 41,95 3,72 

16 34,98 5,66 5,62 45,46 3,24 

17 34,12 4,97 3,61 49,97 2,93 

18 33,14 4,91 3,88 44,32 3,54 

19 32,58 5,04 3,24 45,27 3,31 

20 37,83 5,75 6,01 43,42 2,39 

21 33,45 5,03 5,31 48,92 2,78 

 

Com base no índice de basicidade foram escolhidas as escórias 13, 15, 17, 20 e 

21. O critério adotado para a escolha das escórias foi a seleção do maior, do 

menor e de um índice de basicidade intermediário, proporcionando assim uma 

melhor condição de avaliação da influência da adição dessas amostras sobre o 

concreto.  
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3.2 Métodos 

Os métodos empregados foram essencialmente experimentais e podem ser 

descritos nas seguintes etapas: 

• caracterização dos materiais; 

• pozolanicidade das escórias de alto forno; 

• ensaio de difração de raios-X; 

• fabricação do concreto; 

• medida de slump (abatimento do concreto); 

• medida to teor de ar incorporado; 

• moldagem dos corpos de prova; 

• ensaios de resistência a compressão; 

• determinação dos módulos de elasticidade: dinâmico, utilizando freqüência 

ressonante e estático, pelo método do “clip-gage”; 

• ensaio de resistência a tração por compressão diametral; 

• absorção de água, por capilaridade. 

 

O trabalho experimental teve início com a caracterização dos materiais, 

baseada nas recomendações vigentes. Em seguida, foram confeccionados os 

concretos, realizados o slump test e teor de ar incorporado, moldados e 

curados os corpos de prova. Após os tempos de cura especificados, os 

mesmos foram retificados e realizados os ensaios de compressão, módulo de 
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elasticidade estático e dinâmico, tração por compressão diametral e absorção 

de água, como apresentados na Figura 3.1. 

CARACTERIZAÇÃO DOS 
MATERIAIS

ENSAIOS CIMENTO

POZOLANICIDADE DA ESCÓRIA DE ALTO 
FORNO

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

FABRICAÇÃO DO CONCRETO

ENSAIOS

SLUMP TEST

RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO

MÓDULO DE ELASTICIDADE
DINÂMICO

MÓDULO DE ELASTICIDADE
ESTÁTICO

TRAÇÃO NA
COMPRESSÃO DIAMETRAL

ABSORÇÃO DE
ÁGUA

MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA

TEOR DE AR INCORPORADO

CURA DOS CONCRETOS

CAPEAMENTO / FACEAMENTO

AREIA NATURAL

AREIA ARTIFICIAL

-BRITA CALCÁRIA 1

ESCÓRIA DE ALTO FORNO

 

Figura 3.1 - Fluxograma dos ensaios 

3.2.1 Caracterização dos materiais 

Os dados utilizados na caracterização das escórias utilizadas foram fornecidas 

pelo IBEC (Insumos básicos especiais para construção). Os dados fornecidos 

foram massa específica, massa unitária, módulo de finura, material pulverulento e 

blaine. 

3.2.2 Determinação da pozolanicidade das escórias (método Luxan) 

Para a avaliação da pozolanicidade foi utilizado o método descrito por Luxan et al., 

(1989) que consiste em medir a condutividade elétrica de uma solução saturada 

de hidróxido de cálcio antes e após a adição do material estudado. A solução de 
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hidróxido de cálcio foi preparada no dia de realização do ensaio, para isso foram 

medidos 200ml de água destilada. Aos 200ml foram acondicionados em um 

Becker e mantidos em agitação e aquecidos a 40ºC em agitador magnético com 

aquecimento. Após a estabilização da temperatura em 40ºC foram adicionados 2g 

de hidróxido de cálcio puro. Quando foi percebida a dissolução de todo Ca(OH)2 , 

a solução foi transferida para um balão volumétrico de um litro e adicionou-se 

água destilada até completar esse volume.  A solução passou por um processo de 

decantação e filtragem em filtro de papel para o uso. 

Mediu-se 200ml de solução saturada de Ca(OH)2 filtrada, que foi acondicionada 

em um becker de 600ml, posicionado em cima de um agitador magnético que 

manteve a solução em agitação por meio da inserção de um bastão magnético 

dentro do Becker. O controle de agitação foi mantido na posição 2 e o controle de 

temperatura próximo a temperatura de 40ºC. A temperatura da solução foi 

controlada por meio de um termômetro de mercúrio e pelo sensor de temperatura 

da célula de condutividade. 

A determinação da atividade pozolânica prevista por Luxan et al., (1989) consiste 

em medir a pozolanicidade através da variação de condutividade de uma solução 

saturada de Ca(OH)2 antes e depois de 2 minutos do material estudado ser 

adicionado e misturado de forma continua na solução a 40ºC (5g de pozolana para 

200ml de solução). Após a adição do material, se o mesmo possuir atividade 

pozolânica, a condutividade decresce devido à menor quantidade de íons Ca+2 e 

(OH)- na solução, sendo o índice de atividade pozolânica definido como a relação 

entre a condutividade elétrica antes do material ser adicionado à solução e após o 

tempo decorrido de 120 segundos. É possível classificar o material da seguinte 

forma: 

• Materiais sem atividade pozolânica: < 0,4 mS/cm. 

• Materiais de atividade pozolânica moderada: < 1,2 mS/cm. 

• Materiais de boa atividade pozolânica: > 1,2 mS/cm. 



 

45 

3.2.3 Difração de raios-X 

O ensaio de Difração de raios-X (DRX) foi realizado no Centro de Tecnologia da 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) de Araxá. A análise foi 

feita utilizando um tubo de Cobre acoplado a equipamento Miniflex da marca 

Rigaku. 

Para identificar as fases presentes nas amostras foi solicitado 20g de cada tipo de 

escória para análises das porções de escórias metalúrgicas do IBEC, nas 

dosagens específicas identificadas como Amostra-13, Amostra-15, Amostra-17, 

Amostra-20 e Amostra-21.  

As amostras foram encaminhadas ao centro de tecnologia da CBMM, onde foram 

homogeneizadas manualmente, espalhadas sobre porta-amostras apropriados e 

encaminhadas para análise. 

 

3.2.4 Caracterização do concreto no estado fresco 

3.2.4.1 Consistência do concreto pelo abatimento de cone (slump test) 

A consistência do concreto foi o parâmetro utilizado para trabalhabilidade dos 

concretos e foi medido no estado fresco através do abatimento do tronco de cone, 

ou slump test. Este teste é de fácil aplicação, possui descrição detalhada na NBR 

NM 67 (ABNT, 1998) e serve para controlar a uniformidade da produção de 

concreto e a homogeneidade da mistura. 

Esse ensaio consistiu no enchimento de um molde tronco-cônico com concreto. 

Essa amostra de concreto foi socada com uma haste metálica para proporcionar 

um adensamento e, em seguida, o molde é vagarosamente suspenso (Figura 3.2). 

Em decorrência do peso próprio, o concreto foi abatido na ausência do molde e a 

diminuição da altura do tronco de cone foi chamada de abatimento do concreto. A 
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realização desse ensaio está amparada e possui descrição detalhada na NBR NM 

67 (ABNT, 1998). 

 

Figura 3.2 -  Medida de consistência do concreto pelo ensaio de abatimento (slump test) 

3.2.4.2 Teor de ar incorporado 

A determinação do teor de ar incorporado está relacionada com a manutenção da 

qualidade e uniformidade da mistura do concreto. Foi utilizado o método 

pressométrico conforme a NBR NM 47 (ABNT, 2002). 

Para este ensaio utilizou-se um medidor com uma campânula de medida e um 

sistema de vedação. O volume da campânula foi preenchido todo com a pasta de 

concreto. Ao ser fechada, foi adicionado água até que se preenchesse todo o 

volume vazio. Aplicou-se então uma pressão de ar sobre a água que penetra no 

concreto, reduzindo o volume de ar na amostra, como apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Ensaio de teor de ar incorporado 

Esta quantidade foi calibrada em termos de porcentagem de vazios na amostra de 

concreto, registrada no manômetro do equipamento. 

 

3.2.5 Moldagem dos corpos de prova 

O presente trabalho contou com uma fase experimental composta pela confecção, 

cura e ensaios laboratoriais de corpos de prova de concretos, sendo uma 

dosagem sem adição de escória, que servirá de referência, e outras cinco 

dosagens com adição de escorias distintas em substituição a 25% de cimento. A 

proporção de materiais em peso e a massa dos materiais por metro cúbico de 

concreto produzido dos traços confeccionados são apresentadas nas Tabela 3.4 e 

Figura 3.6. 
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Tabela 3.4 - Quantidade de materiais utilizados na confecção dos concretos de referência 

Proporção de materiais 
Materiais Descrição 

Kg/ m³ Traço em peso 

Cimento Portland V 363 1 
Aglomerante/Adição 

Escória granulada de alto forno - - 

Areia Natural 570 1,574 
Agregados miúdos 

Areia Artificial 244 0,675 

Agregados graúdos Brita Calcaria 969 2,675 

Água Copasa 218* 0,600* 

Aditivo - - - 
*Água requerida foi alterada na confecção para ajuste do abatimento. 

Tabela 3.5 – Quantidade de materiais utilizados na confecção dos concretos com adição 
de escória 

Proporção de materiais 
Materiais Descrição 

Kg/m³ Traço em peso 

Cimento Portland V 272 0,750 
Aglomerante/Adição 

Escória granulada de alto forno 91 0,250 

Areia Natural 570 1,569 
Agregados miúdos 

Areia Artificial 244 0,673 

Agregados graúdos Brita Calcaria 969 2,667 

Água Copasa 218* 0,600* 

Aditivo - - - 

*Água requerida foi alterada na confecção para ajuste do abatimento. 

 

Para cada traço foram confeccionados 24 corpos de prova em moldes cilíndricos 

de aço de 200 mm de altura por 100 mm de diâmetro em um total de 24 corpos de 

prova, como apresentados na Figura 3.4.  A moldagem e cura dos corpos de 

prova seguiram as recomendações preconizadas pela NBR 5738 (ABNT, 2003). 

Após a moldagem, os corpos de prova foram mantidos nos moldes durante 24h, e 

após a desmoldagem permaneceram em câmara úmida com temperatura e 

umidade controlada para cura até o dia anterior a realização dos ensaios de 

resistência à compressão que foram realizados aos 3, 7, 14, 28 e 63 dias. 
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Figura 3.4 - Corpos de prova moldados 

Os corpos de prova de ambos os traços foram divididos em grupos para 

realização dos ensaios de resistência à compressão, módulo de elasticidade 

estático e módulo de elasticidade dinâmico, resistência à tração por compressão 

diametral e absorção de água.  

3.2.6 Ensaio de Resistência a compressão 

Os ensaios de resistência a compressão foram realizados nos padrões da NBR  

0579 (ABNT, 1994) nas idades de 3, 7, 14, 28 e 63 dias. Até a idade do ensaio, os 

corpos de prova foram mantidos em câmara úmida para cura. Para este ensaio os 

corpos de prova tiveram suas superfícies de carga retificadas para homogeneizar 

a superfície.  Apenas os corpos de prova ensaiados na idade de 3 dias, foram 

capeados com enxofre, isto porque eles ainda apresentarem baixa resistência e 

poderem se romper no faceamento, como apresentado na Figura 3.5.  
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Figura 3.5 - Corpos de prova cilíndricos capeados com enxofre para rompimento aos 3 dias. 

Para a determinação da resistência à compressão dos traços os corpos de prova 

foram rompidos em uma prensa modelo Forney FT – 40 com capacidade 125.000 

kg com velocidade de carregamento de 0,45 ±0,15 MPa/s. Os ensaios de 

resistência à compressão foram realizados no laboratório de materiais de 

construção da Supermix, conforme apresentado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Ensaio de resistência à compressão. 

3.2.7 Módulos de elasticidade 

Para a determinação do módulo de elasticidade dos concretos confeccionados 

foram utilizados neste trabalho método de módulo de elasticidade estático e 

dinâmico por freqüência ressonante. 

3.2.7.1 Módulo de elasticidade estático 

Para a determinação do módulo estático foram disponibilizados três corpos de 

prova de cada traço. Os ensaios de módulo de elasticidade estático foram 

realizados seguindo as recomendações da NBR 8522 – Determinação dos 

módulos estáticos de elasticidade e de deformação e da curva tensão-deformação 

(ABNT, 2003). O equipamento utilizado foi um equipamento universal de ensaio 

Emic, modelo DL30.000N com sistema computadorizado de controle de aplicação 

de carga (0,8 MPa/s) e de aquisição de dados (software Tesc versão 3.04)coom 

um modulo de compressão com capacidade para 200 toneladas. O extensômetro 

utilizado foi do tipo “clip-gage” com comprimento útil de 100mm fornecido pelo 
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fabricante da prensa Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais e 

Construção do CEFET-MG, como apresentados nas Figura 3.7 e Figura 3.8. 

 

Figura 3.7 - Ensaio de módulo de elasticidade estático 
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Figura 3.8 - Ensaio de módulo de elasticidade estático com detalhe do “clip-gage” 

3.2.7.2 Módulo de elasticidade dinâmico 

Para a determinação do módulo dinâmico foram ensaiados quatro corpos de prova 

por traço aos 28 dias da moldagem. Os corpos de prova foram retirados da cura 

no dia anterior a realização do ensaio e faceados por retificação das bases. Antes 

do ensaio foram medidas as massas e as dimensões dos corpos de prova para o 

cálculo da massa especifica aparente. 

Os ensaios para determinação do módulo de elasticidade dinâmico para concreto 

foram baseados nas recomendações da norma Standart Test Method for 

Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Frequencies of Concrete 

Specimens da American Society for Testind and Materials (ASTM-C215, 2002) 

para determinação do módulo longitudinal. Foi utilizado o equipamento Erudite 

MKII Ressonance Frequency Test System, da C.N.S. Eletronics, pertencente ao 

laboratório de Ensaios especiais do Departamento de Engenharia de Materiais e 

Construção da UFMG, apresentado na Figura 3.9 

 

Figura 3.9 - Ensaio de módulo de elasticidade dinâmico longitudinal 
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Para a determinação do campo de freqüência a ser utilizado foi adotado como 

valor de 10KHz de freqüência ressonante longitudinal aproximada para corpo de 

prova cilíndricos de 100mm de diâmetro e 200mm de altura em concreto extraído 

da Figura 3.10, sendo que para cada corpo de prova foram realizadas 10 leituras 

da freqüência ressonante sendo totalizadas 40 leitura para cada traço. 

 

A = Acetal B = Acrílico C = Latão  D = Ouro e Concreto E = Cristal de chumbo, Ferro 

fundido e Tungstênio F = Aço  G = Ligas de alumínio H = Vidro  I = Carboneto de 

tungstênio 

Figura 3.10 - Freqüência ressonante longitudinal aproximada (CNS, 1995). 

Com base na freqüência ressonante longitudinal aproximada, foram definidos 

valores de freqüências para os extremos do campo de variação da freqüência, 

freqüência de início (Fs) e freqüência de término (Fe). Determinada a freqüência de 
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vibração natural do material e com auxílio da equação 1 pode-se calcular o 

módulo de elasticidade dinâmico.  

 

1222
104

−
×= ρlnED

                                                           (1) 

       

Onde, 

l =  comprimento do corpo de prova em mm; 

n = freqüência do modo fundamental da vibração longitudinal em Hz; 

ρ = densidade em Kg/m³. 

 

3.2.8 Resistência a tração por compressão diametral 

Determinou-se as resistências a tração por compressão diametral dos concretos 

confeccionados nesta pesquisa, na idade de 28 dias, de acordo com as 

recomendações contidas na NBR 7222 (ABNT, 1994).  

Para isto foram rompidos três corpos de prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro 

por 200 mm de altura para cada dosagem específica. A realização desses ensaios 

também foi realizada no equipamento universal de ensaio Emic, modelo 

DL30.000N com módulo de compressão com capacidade para 200 toneladas e 

sistema computadorizado de controle de aplicação de carga (0,8 MPa/s) e de 

aquisição de dados (software Tesc versão 3.04). 

Com base nas cargas atingidas nos ensaios, foi feita uma tabela no Excel 

contendo os dados encontrados e selecionados a maior carga em KN.  
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A resistência à tração por compressão diametral foi calculada pela seguinte 

expressão: 

Ld

F
f Dt

..

.2
,

π
=                                                                          (2) 

 

        
 

Onde, 

 

ft,D = resistência à tração por compressão diametral, 

F = carga máxima obtida no ensaio (kN) 

d = diâmetro do corpo de prova (mm) 

L = comprimento do corpo de prova (mm) 

 

 

3.2.9 Absorção de água 

O teste de absorção de água foi realizado de acordo com a NBR 9778 –

“Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água por 

imersão- índices de vazios e massa específica” (ABNT, 1987). Foram separados 

quatro corpos de prova de cada dosagem. Os corpos de prova foram inicialmente 

pesados a temperatura ambiente e levados a estufa a cerca de 105ºC como 

apresenta a Figura 3.11 retirados a cada 24 horas para pesagem, obtendo-se a 

massa em 24, 48, 72 e 96h até se obter constância de massas, ou seja, a variação 

for menor que 0,5%. 
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Figura 3.11 - Secagem dos corpos de prova em estufa para o teste de absorção de água 

Após atingirem constância de massas e atingido 96h de secagem, os corpos de 

prova foram resfriados a temperatura ambiente, pesados novamente e submersos 

parcialmente a 1/3 de água por 4 horas. Após as 4 horas, foi completado o nível 

de água para que atingisse 2/3 dos corpos de prova. Assim permaneceram nas 4 

horas subsequentes, onde receberam água até ficarem totalmente imersos em 

água, como apresentado na Figura 3.12. Permaneceram imersos totalmente em 

água até completarem 64 horas. 
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Figura 3.12 - Corpos de prova  imersos completamente em água - Teste de absorção de água 

A massa dos corpos de prova foram medidas passadas 24, 48 e 72h de imersão. 

Para isso a superfície das amostras foram secas com uma toalha absorvente 

retirando-se o excesso de água. Depois de completada a saturação, as amostras 

foram pesadas em balança hidrostática totalmente imersas em água, como 

apresenta a Figura 3.13. 

A absorção de água por imersão foi definida pela equação  

100x
M

MM

s

ssat −
                                                          (3) 

Onde: 

Msat = massa do corpo de prova saturado 

Ms = massa do corpo de prova seco em estufa 

E os índices de vazios, que define a relação entre os volumes de poros 

permeáveis e o volume total, foi calculado pela equação 

100x
MM

MM

isat

ssat

−

−
                                                   (4) 
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Onde:  

Mi = massa do corpo de prova saturado, imerso em água 

A saturação do corpo de prova em água e dos cálculos de absorção de água, 

índices de vazios, massa seca e massa específica foram realizadas de acordo 

com a NBR 9779 (ABNT, 1987). 

 

Figura 3.13 - Pesagem dos corpos de prova em balança hidrostática – Teste de absorção de água 

A massa específica da amostra seca foi dada pela equação 5: 

i

ssat

M

MM −
                                                              (5) 

Enquanto a massa específica da amostra saturada pela equação 6: 

isat

s

MM

M

−
                                                              (6) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 4.1 mostra que as leituras de variação da condutividade da solução 

saturada de hidróxido de cálcio após a adição das escórias estudadas mostram 

que a variação de condutividade das escórias foi menor que 0,4ms/cm. 
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Figura 4.1 - Variação da condutividade da solução saturada de hidróxido de cálcio com a adição 
das escórias estudadas 

 

Nas análises de Difração de Raios-X (DRX) foram encontrados 6 fases para todas 

as amostras analisadas  conforme  nos difratogramas apresentados nas Figuras 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. 

As fases identificadas foram Carbonato de Cálcio (CaCO3), Silicato de Ferro 

(FeSiO4), Óxido de Alumínio e Silício - Al2SiO5, Carbonato de Cálcio e Magnésio 

CaMg(CO3)2, Óxido de Cálcio e Ferro e Óxido de Cálcio Silício e Alumínio 

Ca(Si6Al2)O16 . 4H2O. 
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Figura 4.2- Difratograma representando as fases da amostra 13 



 

62 

 

Figura 4.3 - Difratograma representando as fases da amostra 15 
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Figura 4.4 - Difratograma representando as fases da amostra 17 
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Figura 4.5 - Difratograma representando as fases da amostra 20 
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Figura 4.6 - Difratograma representando as fases da amostra 21 

 

As dosagens dos concretos fabricados estão nomeados e separados em 

quantidades e basicidade das escórias utilizadas, conforme a Figura 4.7. 

 Cimento Escória Basicidade da escória 

Dosagem 2 100% 0% - 
Dosagem 3 75% 25% 1,70 
Dosagem 4 75% 25% 1,36 
Dosagem 5 75% 25% 1,48 
Dosagem 6 75% 25% 1,48 
Dosagem7 75% 25% 1,70 

 

Figura 4.7 - Composição e índice de bascidade das dosagens de concreto confeccionadas. 
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Com o objetivo de manter o abatimento de tronco de cone (slump) fixo, o consumo 

de água foi variado, isto porque o slump é um parâmetro de medida indireto da 

trabalhabilidade na produção dos concretos. O teor de ar incorporado também foi 

mensurado, pois o mesmo influencia a trabalhabilidade. Na Figura 4.8 é possível 

observar, para o mesmo abatimento, 120mm, a variação do consumo de água e 

do teor de ar incorporado para cada dosagem. 

Dosagem  - referência 2

Dosagem  - 1,703

Dosagens  - 1,36 e  - 1,484 5

Dosagens  - 1,48 e  - 1,706 7

 

Figura 4.8 - Consumo de água e teor de ar incorporado 

A dosagem 2, de referência, apresentou a menor quantidade de água de 

amassamento necessária para confecção do concreto. Já a dosagem 3, escória 

com o maior índice de basicidade, 1,70, também apresentou um menor consumo 

de água, contudo, ela apresentou um dos menores teores de ar, 0,9. 

A dosagem 4, menor índice de basicidade, 1,36, apresentou junto, com as 

dosagens 5, 6 e 7, o maior teor de ar incorporado, 1,0. No entanto, nas dosagens 

6 e 7, as quantidades de água foram superiores. 

A análise da resistência a compressão é apresentada na Figura 4.9. Aos 3 dias de 

idade, as dosagens de concreto fabricadas com escória apresentaram-se 
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próximas umas das outras, aproximadamente entre 20 a 15% inferiores a 

dosagem de referência.  

Já aos 7 dias, a dosagem 3, fabricada com escória de basicidade 1,70, foi a 

dosagem que se apresentou mais próxima da dosagem de referência, com 

aproximadamente 11% de resistência a compressão inferior enquanto as demais 

dosagens apresentaram valores em torno de 67% inferiores. Porém, a dosagem 7, 

apresentou, entre as demais dosagens, a maior resistência. 

Aos 14 dias, a dosagem 3, teve uma queda de resistência, mas manteve-se 

superior as demais dosagens. A dosagem 7, também apresentou-se superior as 

demais dosagens, mas seu valor ficou mais próximo das mesmas. A dosagem 4, 

permaneceu com a menor resistência a compressão e a dosagem 5, apresentou a 

mesma queda da dosagem 3 aos 14dias, tendo um crescimento semelhante aos 

28 dias. 
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Figura 4.9 - Resistência a compressão 
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Observa-se que a  resistência a compressão variou de acordo com o índice de 

basicidade. A dosagem 3 apresentou-se mais próximas da dosagem 2, de 

referência, apresentando os maiores resultados de resistência, sendo que a 

dosagem 3 ultrapassou a resistência da dosagem 2 após os 28 dias, onde 

apresentou um resultado de resistência a compressão aproximado de 3% sobre a 

escória de referência e após os 63 dias esse valor foi superior em 

aproximadamente 1%. Já na dosagem 7 a perda de resistência tanto nas idades 

de 28 e 63 dias foi em torno de 4%. No entanto, as mesmas apresentam maior 

índice de basicidade, 1,70. 

Por outro lado, a dosagem 4 cujo concreto foi feito com a escória que possui o 

menor índice de basicidade, 1,36, apresentou a menor resistência com perdas 

aproximadas de 13% aos 28 dias e 9% aos 63 dias de idade enquanto as 

dosagens 5 e 6, que apresentaram resistências intermediárias com valores entre 6 

e 8% menores, tanto aos 28 como aos 63 dias de idade, em relação a dosagem 2. 

Essas dosagens foram fabricados com escórias que apresentam um índice de 

basicidade intermediário, 1,48. 

Os resultados do módulo de elasticidade estático não apresentaram grandes 

diferenças. Observa-se na Figura 4.10 que os valores dos concretos fabricados 

não sofreram variações significativas. 
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Figura 4.10 - Módulo elasticidade estático 

De uma forma geral, os resultados dos módulos de elasticidade dinâmicos 

apresentados na Figura 4.11 não apresentam variações muito acentuadas. Mas 

nota-se que as dosagens 3 e 7, que apresentam maior índice de basicidade, 1,70, 

encontram-se mais próximas da dosagem 2, de referência, concreto fabricado sem 

adição de escória. 
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Figura 4.11- Módulo de elasticidade dinâmico 
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Portanto, as variações de escórias utilizadas não induziram a ganhos ou perdas 

consideráveis quando comparados com o resultado obtido para a mistura padrão 

de referência, no caso, dosagem 2. Como apresentado na Figura 4.12, as 

dosagens 3 e 7 cujos índices de basicidade são os mais elevados se apresentam 

mais próximos a dosagem 2, de referência, enquanto que a dosagem 4, amostra 

produzida com escória com o menor índice de basicidade, apresentou-se com o 

menor resultado. 

As dosagens 5 e 6, concretos produzidos com escória com índices de basicidade 

intermediários, apresentaram seu resultados também intermediários. 
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Figura 4.12 - Resistência à tração por compressão diametral 

 

No ensaio de absorção, os corpos de prova moldados sem a escória, dosagem 2, 

possuem uma absorção de água maior do que os concretos fabricados com 

escória. Da mesma forma, a dosagem 2 apresentou o maior índice de vazios, 
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Figura 4.13, em comparação as demais dosagens. 
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Figura 4.13 – Absorção de água por imersão e índice de vazios (%) 

 

No entanto, os resultados não estão diretamente relacionados ao índice de 

basicidade das escórias utilizadas. Isto pode ter ocorrido devido à elevada 

absorção do próprio agregado de escória, que diminui a quantidade de água no 

concreto, sua percolação, e, consequentemente, a quantidade de capilares 

formada, tornando este concreto mais impermeável. 
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A Figura 4.14 mostra que a massa específica seca e a massa específica saturada 

dos concretos fabricados, não apresentaram variação significativa. 
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Figura 4.14 – Massas específicas seca e saturada pelo teste de absorção de água (g/dm³) 

A dosagem de referência apresentou o menor valor de massa específica seca, 

2,28g/dm³, e de massa específica saturada, 2,40g/dm³. No entanto, os mesmos 

valores podem ser observados na dosagem 4, onde utilizou-se a escória com 

menor índice de basicidade. 

As maiores massas específicas apresentadas foram das dosagens 3 e 7, 

contendo 2,32g/dm³ e 2,31g/dm³ para seca e 2,42g/dm³ para ambas, 

respectivamente. As dosagens foram realizadas com escórias que possuem o 

maior índice de basicidade, 1,70. 

As dosagens 5 e 6 apresentaram massas específicas seca e saturada iguais, 

2,30g/dm³ e 2,40g/dm³, respectivamente, e possuem valores intermediários no 

índice de basicidade, 1,60. 
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5 CONCLUSÕES 

As análises de condutividade indicam que as escórias apresentaram variação de 

condutividade menor que 0,4ms/cm, portanto, não são pozolanas. 

Nos ensaios de DRX nota-se que as composições químicas presentes nas 

escórias utilizadas apresentam-se em condições parciais das análises 

apresentadas pelo IBEC. 

A adição de escória em substituição ao cimento não influenciou significativamente 

as propriedades do concreto no estado fresco, avaliando que o consumo de água 

e o teor de umidade não obtiveram variações significativas. 

A utilização da escória de alto forno como adição ao concreto em substituição 

parcial do cimento afetou a resistência à compressão de todos os traços 

fabricados. Houve redução da resistência à compressão aos 28 dias se 

comparada com a dosagem de referência com exceção da dosagem 3, que 

apresentou resultados levemente superiores. No entanto, a dosagem 7 sofreu 

menor variação estando mais próxima aos valores da referência. Essas dosagens 

foram fabricadas com as escórias que continham os maiores índices de 

basicidade. É valido ressaltar que a substituição do cimento pela escória foi 

realizada no percentual de 25% e todas as dosagens apresentaram redução de 

resistências menores que 20%. 

Os concretos fabricados com adições de escória em substituição parcial do 

cimento não apresentaram variação significativa quanto ao módulo de elasticidade 

estático em relação a dosagem de referência, portanto a basicidade das escórias 

não apresentam influência significativa. 
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Quanto ao módulo de elasticidade dinâmico, nota-se que os concretos fabricados 

com as escórias contendo maiores índices de basicidade, estão com valores 

aproximadamente iguais ao concreto de referência, enquanto as dosagens 

fabricadas com escórias de menores índices de basicidade apresentaram 

resultados aproximadamente 5 % mais baixos em relação à dosagem 2. 

A resistência a tração por compressão diametral apresentados pelos concretos 

com adição de escória apresentaram resultados menores do que o concreto de 

referência, sendo que os concretos produzidos com as escórias com maiores 

índices de basicidade se aproximaram dos resultados da referência. 

A absorção por imersão dos corpos de prova foi influenciada positivamente pela 

adição de escória. Esta adição proporcionou menores valores de absorção o que 

indicaria que os concretos produzidos com escória são menos permeáveis, 

principalmente no que diz respeito aos poros abertos. 

Os índices de vazios dos corpos de prova também foram influenciados 

positivamente pela adição de escória. Os concretos com adição de escórias 

apresentaram menores valores de índice de vazios, o que indicaria que estes 

concretos são menos permeáveis, principalmente no que diz respeito aos poros 

abertos. 

O trabalho conclui que as escórias estudadas são parcialmente cristalinas e não 

apresentaram características pozolânicas e a adição das escórias estudadas 

contribuem com a melhoria das propriedades do concreto, ocasionando 

resistência à compressão, a tração por compressão diametral, módulo de 

elasticidade proporcionalmente maiores que a redução de cimento proporcionada 

pela substituição do mesmo pela escória. O trabalho também conclui que as 

escorias com maiores índices de basicidade proporcionaram menores reduções e 

a adição das escorias proporcionou melhorias significativas na porosidade dos 

concretos, avaliada pela absorção e índices de vazios, o que contribui para a 

durabilidade. 
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No entanto, é necessária uma investigação mais detalhada, principalmente quanto 

a aspectos de longo prazo, como expansibilidade, reação álcali-agregado, 

fluência, durabilidade, etc. além de análises mais profundas da microestrutura do 

concreto com adição de escória.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho sugere os seguintes temas para trabalhos futuros: 

• Influência da basicidade das escórias de alto forno na durabilidade do 

concreto; 

• Influência da basicidade das escórias de alto forno na inibição da reação 

álcali-agregado; 

• Avaliação da evolução da corrosão de armaduras em concretos produzidos 

com escórias de alto forno com diferentes índices de basicidade. 
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8 ANEXOS 
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8.1 Resultados dos ensaios do cimento CPV-ARI 
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8.2 Resultados dos ensaios realizados na areia natural 
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8.3 Resultados das análises dos ensaio realizados na areia 

artificial 
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8.4 Resultados das análises dos ensaios realizados na brita 

calcária nº 1 
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8.5 Planilha de resultados dos ensaios de compressão axial 

Resistência a Compressão 

Dias 
Dosagem 

2 
Dosagem 

3 
Dosagem 

4 
Dosagem 

5 
Dosagem 

6 
Dosagem 

7 

3 21,1 19,2 18,1 20,3 17,8 18,2 

3 23,2 17,9 17,5 19,9 16,9 19,8 

7 33,6 29,8 21,1 24,2 23,1 23 

7 34,1 30,4 21,6 24,3 22,8 24,3 

14 37,1 32,4 27,6 27 29,7 27,2 

14 37,1 31,9 27,4 26,4 29,4 30,4 

28 39 40,7 30,3 33,8 31,7 33 

28 39,6 39,7 29,7 32,6 31,9 34 

63 40,6 41,9 33,1 34,4 34 35,5 

63 41,5 42,1 33,8 34,7 33,8 35,6 

Valores expressos em MPa 
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8.6 Dados do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico para a 

dosagem 2 aos 28 dias 

8.6.1 Corpo de prova 807 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,70 10,40 10,20 10,96 13,68 40,81 

2 3,70 10,40 10,20 10,96 13,68 40,81 

3 3,70 10,34 10,20 10,9 14,77 40,34 

4 3,70 10,34 10,20 10,84 16,16 40,34 

5 3,70 10,34 10,20 10,84 16,16 40,34 

6 3,70 10,34 10,20 10,84 16,16 40,34 

7 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,49 

8 3,70 10,34 10,20 10,84 16,16 40,34 

9 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,49 

10 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,49 

 

8.6.2 Corpo de prova 803 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,68 10,36 10,2 10,78 17,86 40,23 

2 3,68 10,38 10,22 10,86 16,22 40,38 

3 3,68 10,38 10,22 10,86 16,22 40,38 

4 3,68 10,36 10,24 10,86 16,71 40,23 

5 3,68 10,38 10,22 10,86 16,22 40,38 

6 3,68 10,38 10,24 10,86 16,74 40,38 

7 3,68 10,38 10,24 10,86 16,74 40,38 

8 3,68 10,38 10,26 10,86 17,30 40,38 

9 3,68 10,38 10,26 10,86 17,30 40,38 

10 3,68 10,38 10,24 10,86 16,74 40,38 
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8.6.3 Corpo de prova 798 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

2 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

3 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

4 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

5 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

6 3,69 10,38 10,28 10,88 17,3 40,47 

7 3,69 10,38 10,28 10,88 17,3 40,47 

8 3,69 10,38 10,28 10,88 17,3 40,47 

9 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

10 3,69 10,38 10,28 10,90 16,74 40,47 

 

8.6.4 Corpo de prova 799 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

2 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

3 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

4 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

5 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

6 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

7 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

8 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

9 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 

10 3,70 10,20 10,16 10,74 17,59 39,17 
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8.7 Dados do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico para a 

dosagem 3 aos 28 dias 

8.7.1 Corpo de prova 829 

 massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

2 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

3 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

4 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

5 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

6 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

7 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

8 3,70 10,36 10,20 10,86 15,70 40,43 

9 3,70 10,36 10,22 10,86 16,19 40,43 

10 3,70 10,36 10,22 10,86 16,19 40,43 

 

8.7.2 Corpo de prova 825 

 massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

2 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

3 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

4 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

5 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

6 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

7 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

8 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

9 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 

10 3,58 10,60 10,56 11,14 18,28 40,99 
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8.7.3 Corpo de prova 831 

massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

3,68 10,24 10,20 10,78 17,66 39,32 

3,68 10,24 10,20 10,78 17,66 39,32 

3,68 10,24 10,20 10,78 17,66 39,32 

3,68 10,24 10,20 10,78 17,66 39,32 

3,68 10,24 10,20 10,78 17,66 39,32 

3,68 10,24 10,20 10,78 17,66 39,32 

3,68 10,26 10,20 10,78 17,69 39,32 

3,68 10,28 10,20 10,80 17,13 39,32 

3,68 10,26 10,20 10,78 17,69 39,32 

3,68 10,24 10,20 10,68 17,66 39,32 

 

8.7.4 Corpo de prova 827 

 massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,66 10,20 10,18 10,78 17,00 38,76 

2 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

3 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

4 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

5 3,66 10,20 10,18 10,78 17,00 38,76 

6 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

7 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

8 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

9 3,66 10,20 10,18 10,76 17,59 38,76 

10 3,66 10,20 10,18 10,78 17,00 38,76 
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8.8 Dados do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico para a 

dosagem 4 aos 28 dias 

8.8.1 Corpo de prova 887 

 massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,57 10,22 10,20 10,78 17,62 38,05 

2 3,57 10,22 10,20 10,78 17,62 38,05 

3 3,57 10,22 10,18 10,78 17,03 38,05 

4 3,57 10,22 10,20 10,78 17,62 38,05 

5 3,57 10,22 10,18 10,78 17,03 38,05 

6 3,57 10,24 10,20 10,28 17,66 38,05 

7 3,57 10,22 10,20 10,78 17,62 38,05 

8 3,57 10,26 10,18 10,78 17,10 38,05 

9 3,57 10,22 10,18 10,78 17,03 38,05 

10 3,57 10,22 10,20 10,78 17,62 38,05 

 

8.8.2 Corpo de prova 888 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,58 10,24 10,20 10,78 17,66 38,26 

2 3,58 10,24 10,20 10,78 17,66 38,26 

3 3,58 10,30 10,20 10,80 17,17 38,71 

4 3,58 10,24 10,20 10,78 17,66 38,26 

5 3,58 10,24 10,20 10,78 17,66 38,26 

6 3,58 10,26 10,20 10,28 17,69 38,41 

7 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,41 

8 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,41 

9 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,41 

10 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,41 
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8.8.3 Corpo de prova 881 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

2 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

3 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

4 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

5 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

6 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

7 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

8 3,52 10,40 10,34 10,96 16,77 38,83 

9 3,52 10,40 10,32 10,96 16,25 38,83 

10 3,52 10,40 10,32 10,96 16,25 38,83 

 

8.8.4 Corpo de prova 886 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,59 10,44 10,40 10,96 18,00 39,94 

2 3,59 10,42 10,40 10,96 18,61 39,79 

3 3,59 10,42 10,40 10,96 17,97 39,79 

4 3,59 10,44 10,40 10,96 18,00 39,94 

5 3,59 10,42 10,40 10,96 17,97 39,79 

6 3,59 10,48 10,40 10,96 17,47 40,25 

7 3,59 10,46 10,40 10,96 18,03 40,09 

8 3,59 10,48 10,40 10,96 18,07 40,25 

9 3,59 10,46 10,40 10,96 18,03 40,09 

10 3,59 10,46 10,40 10,96 18,03 40,09 
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8.9 Dados do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico para a 

dosagem 5 aos 28 dias 

8.9.1 Corpo de prova 912 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

2 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

3 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

4 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

5 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

6 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

7 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

8 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

9 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

10 3,60 10,36 10,20 10,86 15,70 39,39 

 

8.9.2 Corpo de prova 904 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

2 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

3 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

4 3,62 10,20 10,14 10,72 17,59 38,34 

5 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

6 3,62 10,20 10,16 10,74 17,59 38,34 

7 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

8 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

9 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 

10 3,62 10,20 10,16 10,72 18,21 38,34 
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8.9.3 Corpo de prova 908 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,58 10,46 10,40 10,98 18,03 39,95 

2 3,58 10,42 10,40 10,98 17,97 39,64 

3 3,58 10,44 10,38 10,98 17,40 39,79 

4 3,58 10,42 10,40 10,98 17,97 39,64 

5 3,58 10,42 10,40 10,98 17,97 39,64 

6 3,58 10,42 10,40 10,98 17,97 39,64 

7 3,58 10,48 10,38 10,98 17,47 40,10 

8 3,58 10,50 10,38 10,98 17,50 40,25 

9 3,58 10,42 10,40 10,96 18,61 39,64 

10 3,58 10,44 10,38 10,98 17,40 39,79 

 

8.9.4 Corpo de prova 910 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

2 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

3 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

4 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

5 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

6 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

7 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

8 3,61 10,34 10,20 10,88 15,21 39,31 

9 3,61 10,36 10,20 10,88 15,21 39,31 

10 3,61 10,34 10,20 10,88 15,24 39,31 
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8.10 Dados do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico para a 

dosagem 6 aos 28 dias 

8.10.1 Corpo de prova 973 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,60 10,20 10,10 10,66 18,21 38,19 

2 3,60 10,20 10,10 10,66 18,21 38,19 

3 3,60 10,20 10,10 10,66 18,21 38,19 

4 3,60 10,20 10,10 10,66 18,21 38,19 

5 3,60 10,18 10,10 10,64 18,85 38,05 

6 3,60 10,18 10,10 10,64 18,85 38,05 

7 3,60 10,18 10,10 10,64 18,85 38,05 

8 3,60 10,20 10,10 10,66 18,21 38,19 

9 3,60 10,20 10,20 10,66 18,89 38,19 

10 3,60 10,18 10,10 10,64 18,85 38,05 

 

 

8.10.2 Corpo de prova 974 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,37 

2 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,37 

3 3,58 10,26 10,20 10,78 17,69 38,37 

4 3,58 10,22 10,18 10,72 18,93 38,07 

5 3,58 10,22 10,18 10,72 18,93 38,07 

6 3,58 10,22 10,18 10,72 18,93 38,07 

7 3,58 10,22 10,18 10,72 18,93 38,07 

8 3,58 10,22 10,18 10,72 18,93 38,07 

9 3,58 10,24 10,20 10,74 18,96 38,22 

10 3,58 10,24 10,20 10,74 18,96 38,22 
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8.10.3 Corpo de prova 978 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,55 10,20 10,14 10,66 19,62 37,65 

2 3,55 10,20 10,14 10,66 19,62 37,65 

3 3,55 10,20 10,14 10,66 19,62 37,65 

4 3,55 10,20 10,14 10,66 19,62 37,65 

5 3,55 10,20 10,16 10,66 20,40 37,65 

6 3,55 10,20 10,16 10,66 20,40 37,65 

7 3,55 10,20 10,16 10,66 20,40 37,65 

8 3,55 10,20 10,16 10,66 20,40 37,65 

9 3,55 10,20 10,16 10,66 20,40 37,65 

10 3,55 10,20 10,14 10,66 19,62 37,65 

 

8.10.4 Corpo de prova 983 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,56 10,36 10,20 10,78 17,86 38,95 

2 3,56 10,36 10,20 10,78 17,86 38,95 

3 3,56 10,36 10,20 10,78 17,86 38,95 

4 3,56 10,36 10,20 10,78 17,86 38,95 

5 3,56 10,36 10,20 10,78 17,86 38,95 

6 3,56 10,36 10,20 10,78 17,86 38,95 

7 3,56 10,38 10,26 10,80 19,22 39,10 

8 3,56 10,38 10,26 10,80 19,22 39,10 

9 3,56 10,38 10,26 10,80 19,22 39,10 

10 3,56 10,36 10,20 10,80 17,27 38,95 
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8.11 Dados do ensaio de módulo de elasticidade dinâmico para a 

dosagem 7 aos 28 dias 

8.11.1 Corpo de prova 952 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,55 10,46 10,40 10,98 18,03 39,59 

2 3,55 10,52 10,40 11,00 17,53 40,04 

3 3,55 10,44 10,40 10,98 18,00 39,44 

4 3,55 10,50 10,36 11,00 16,41 39,89 

5 3,55 10,44 10,40 10,98 18,00 39,44 

6 3,55 10,46 10,40 10,98 18,03 39,59 

7 3,55 10,44 10,40 10,98 18,00 39,44 

8 3,55 10,44 10,40 10,98 18,00 39,44 

9 3,55 10,48 10,40 10,98 18,07 39,74 

10 3,55 10,48 10,40 10,98 18,07 39,74 

8.11.2 Corpo de prova 958 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,63 10,40 10,36 10,92 18,57 40,04 

2 3,63 10,40 10,34 10,92 17,93 40,04 

3 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

4 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

5 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

6 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

7 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

8 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

9 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 

10 3,63 10,40 10,34 10,94 17,33 40,04 
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8.11.3 Corpo de prova 957 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,62 10,40 10,26 10,92 15,76 39,92 

2 3,62 10,38 10,28 10,84 18,54 39,76 

3 3,62 10,38 10,30 10,86 18,54 39,76 

4 3,62 10,38 10,30 10,86 18,54 39,76 

5 3,62 10,38 10,30 10,86 18,54 39,76 

6 3,62 10,38 10,30 10,88 17,90 39,76 

7 3,62 10,38 10,30 10,90 17,30 39,76 

8 3,62 10,38 9,66 10,28 15,71 39,76 

9 3,62 10,38 10,28 10,92 16,22 39,76 

10 3,62 10,40 10,30 10,94 16,25 39,92 

 

8.11.4 Corpo de prova 956 

  massa (Kg) FR FL FH Q E (GPa) 

1 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

2 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

3 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

4 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

5 3,59 10,54 10,40 11,06 15,97 40,49 

6 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

7 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

8 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

9 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

10 3,59 10,52 10,40 11,02 16,97 40,49 

 


