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Resumo 

A busca por alternativas tecnológicas sustentáveis tem sido uma premissa para os 

setores da siderurgia, mineração e construção civil. Tendo em vista a ordem de 

prioridade para o gerenciamento dos resíduos sólidos e o foco na escória de aciaria 

gerada em convertedores, este estudo versou sobre alternativas de reutilização e de 

tratamento, ainda na fonte, desse resíduo.  A escória de aciaria é um resíduo gerado em 

siderurgias na etapa de refino do aço, setor produtivo com contribuição de destaque na 

emissão de CO2 global. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a viabilidade 

técnica e ambiental da reutilização de escória de aciaria como matéria-prima secundária, 

em substituição total aos agregados naturais e aos ligantes, para fabricação de tijolo 

maciço. E também, simular a atomização da escória como tratamento alternativo à cura 

por aspersão de água; apresentar ferramentas de gestão de resíduos ao setor privado, 

contextualizadas nas características geográficas do Quadrilátero Ferrífero; e quantificar 

a emissão de CO2 referente ao uso do tijolo proposto. Para tal, escórias de aciaria com 

diferentes tempos de exposição às intempéries foram inicialmente caracterizadas. Foram 

feitas caracterizações, física, química, mineralógica e ambiental, dos resíduos utilizados 

e ensaios tecnológicos nos tijolos. Para o fabrico foram testadas duas rotas de produção, 

via queima e via cura; e diferentes concentrações de resíduos. Os tijolos foram avaliados 

utilizando os seguintes testes: microestrutural, de porosidade, de absorção de água, de 

resistência mecânica à flexão e à compressão, de lixiviação e de quantificação de 

emissão de CO2, utilizando o método QE-CO2. O déficit habitacional do Estado de 

Minas Gerais foi utilizado como referencia à simulação do uso do tijolo na construção 

de casas populares. Para simulação da atomização da escória foi utilizado uma mistura 

de água e glicerol, nas mesmas condições de viscosidade da escória fundida, um disco 

rotativo e uma câmera de alta resolução. Os resultados mostraram a viabilidade técnica 

e ambiental da produção via cura do tijolo T2. E também que, a reutilização desse 

resíduo na construção civil pode ser promissora em função de sua capacidade de 

consumo. A avaliação da redução de emissão de CO2 com o uso de T2, comparada com 

o uso de tijolos cerâmicos e blocos de concreto, mostrou que as taxas de emissão de 

CO2 reduziram consideravelmente com a introdução desses resíduos no tijolo, 

atendendo a busca por tecnologias sustentáveis de produção. E ainda que, o 

investimento na produção do tijolo T2 pode ser compensado via crédito de carbono. A 

simulação da atomização indicou a formação de grãos com diâmetro médio de 1,22mm. 

De modo geral os resultados foram satisfatórios e sugerem a viabilidade de 

implementação de ferramentas de gestão de resíduos sólidos no Quadrilátero Ferrífero, 

alicerçadas em dados de fluxos de matéria e energia dos sistemas considerados, 

subsidiadas por instrumentos econômicos, como medida de gerenciamento coletivo da 

crise ambiental. 

 

Palavras-chaves: escória de aciaria, gestão de resíduos, baixo carbono, atomização, 

ecologia industrial. 
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Abstract 

The search for sustainable technological alternatives has been a premise for the steel, 

mining and civil construction sectors. Considering the order of priority for the 

management of solid waste and the focus on the slag generated in converters, this study 

was about alternatives for reuse and treatment, at the source, of this residue. Steel slag is 

a waste generated in steel mills in the refining stage of steel, a productive sector with a 

prominent contribution to global CO2 emissions. The main objective of this work was to 

evaluate the technical and environmental feasibility of the reuse of steel slag as a 

secondary raw material, in total substitution of natural aggregates and binders for the 

manufacture of solid brick. Also, to simulate the atomization of the slag as an 

alternative treatment to water spray cure; to present waste management tools to the 

private sector, contextualized in the geographic characteristics of the Quadrilátero 

Ferrífero; and to quantify the emission of CO2 referring to the use of the proposed brick. 

For this, steel slag with different times of exposure were initially characterized. 

Physical, chemical, mineralogical and environmental characterization of the residues 

used and technological tests on the bricks were made. For the manufacture, two 

production routes were tested, via burning and via cure; and different concentrations of 

residues. The bricks were evaluated using the following tests: microstructural, porosity, 

water absorption, flexural and compression strength, leaching and quantification of CO2 

emission using the QE-CO2 method. The housing deficit of the State of Minas Gerais 

was used as a reference to the simulation of the use of brick in the construction of 

popular houses. For simulation of slag atomization, a mixture of water and glycerol was 

used, under the same viscosity conditions of the molten slag, a rotating disk and a high 

resolution camera. The results showed the technical and environmental feasibility of the 

production through curing of the brick T2. Also, the reuse of this waste in civil 

construction can be promising due to its consumption capacity. The evaluation of the 

reduction of CO2 emission with the use of T2, compared to the use of ceramic bricks 

and concrete blocks, showed that the CO2 emission rates reduced considerably with the 

introduction of these residues in the brick, taking into account the search for sustainable 

technologies of production. And yet, investment in the production of brick T2 can be 

offset via carbon credit. The simulation of the atomization indicated the formation of 

grains with a mean diameter of 1.22 mm. In general, the results were satisfactory and 

suggest the feasibility of implementing solid waste management tools in the 

Quadrilátero Ferrífero, based on data of matter and energy flows of the systems 

considered, subsidized by economic instruments, as a measure of collective 

management of the environmental crisis. 

 

Keywords: steel slag, waste management, low carbon, atomization, industrial ecology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema econômico atual, pautado na produção e consumo desenfreados, acarreta 

inúmeros impactos socioambientais. É um modelo que precisa ser revisto para que o 

desenvolvimento aconteça de forma responsável e sustentável, o que não implica 

necessariamente na diminuição do lucro ou em soluções utópicas sem fundamentação. É 

preciso compreender e aceitar que o desenvolvimento sustentável é um caminho 

inovador e inteligente a se seguir. 

Nesse sentido, cada vez mais se têm consumidores mais conscientes que se somam as 

pressões de organismos financeiros internacionais no intuito de estimular processos 

industriais mais sustentáveis e trazer à luz a necessária gestão coletiva da crise 

ambiental (JULIANO, 2011). Os problemas relacionados à degradação e poluição 

ambiental vão além das fronteiras nacionais. Cornescua e Adam (2014) afirmam que o 

Desenvolvimento Sustentável vem sendo cada vez mais aplicado e difundido entre 

especialistas, governos, empresas e indivíduos, que apresentam cada vez mais interesse 

por produtos e serviços mais harmoniosos com o meio ambiente.  

Assim, as organizações interessadas em práticas que possibilitam alcançar o 

desenvolvimento sustentável e minimizar os problemas ambientais têm adotado os mais 

diversos modelos e ferramentas de gestão ambiental, como exemplo têm-se: a Ecologia 

Industrial (EI), a Simbiose Industrial (SI) e a Produção mais Limpa (P+L).  

Essas ferramentas de gestão se diferem principalmente pela escala de atuação, onde a 

P+L é um exemplo de ação que se refere às atividades desenvolvidas internamente à 

organização, a SI está entre as iniciativas que envolvem relações interorganizacionais e 

no âmbito regional ou global encontram-se a análise do fluxo de materiais e de energia, 

bem como políticas e planos de desenvolvimento (Chertow 2000). 

Outra ferramenta importante para o setor privado quanto à gestão de riscos e o 

desenvolvimento de vantagens competitivas é a precificação de carbono. A precificação 

pode assumir a forma de tributos sobre o carbono ou de sistemas de comércio de 

emissões (CEBDS 2016). 
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1.1. Justificativa e Relevância 

No Brasil, a valorização da reutilização dos resíduos sólidos e de processos produtivos 

que adotem padrões sustentáveis está expressa na Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 

2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual estimula a 

diversificação das aplicações dos resíduos sólidos industriais (RSI’s). A referida lei 

estabeleceu uma ordem de prioridade para o gerenciamento de resíduos sólidos, sendo 

ela: “não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010). Soma-se a 

esta Lei o Artigo 80 do Decreto no 7.404/2010, o qual cita dentre os instrumentos 

econômicos regulamentados a ser implementado, o apoio à elaboração de projetos no 

âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) ou quaisquer outros 

mecanismos decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações 

Unidas. 

A valorização por processos produtivos de baixo carbono encontra respaldo também no 

compromisso estabelecido pela Nationally Determined Contribution (NDC) brasileira, 

apresentada em setembro de 2015 na Assembleia Geral da ONU, de redução de 37% 

das emissões de GEE nacionais até 2025, com base nos níveis registrados em 2005 

(CEBDS, 2016).  

A ideia do projeto se insere no tripé: Mineração, Siderurgia e Construção civil – 

intercalados à sustentabilidade. Cabe ressaltar que o Quadrilátero Ferrífero (QF) está 

inserido em uma das principais províncias minerais do mundo (SPIER et al., 2003). A 

região tem aproximadamente 7.000 km² e é de imensurável importância tanto do ponto 

de vista econômico, sustentado pela mineração e siderurgia quanto do ponto de vista 

ambiental. Neste aspecto, além das riquezas naturais do QF, chama a atenção o grande 

volume de resíduos gerados pelos processos industriais da mineração de ferro e 

produção do aço, indústrias estas de elevada produção anual e representatividade no 

local.  

Segundo o World Steel Association, nos três primeiros meses de 2017, a produção 

mundial de aço bruto chegou a 410, 5 milhões de toneladas (Mt). No Brasil, no mesmo 

período, essa produção foi de 11,1 Mt de aço bruto (IABr, 2017); onde, para cada 
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tonelada de aço são produzidos em média 120 kg de escória BOF (Basic Oxygen 

Furnace) (WIMMER et al., 2014). Soma-se a isso o fato de, somente no Brasil, a 

geração de rejeito do concentrado do minério de ferro ultrapassar 120 milhões de 

toneladas métricas por ano (IPEA, 2010). Estes dados mostram a relevância de estudos 

que procuram aplicação para os RSI’s. 

O impacto gerado por uma determinada atividade pode ser mensurado considerando a 

emissão de CO2. Dito isso, destaca-se que, em 2010, apenas a produção de ferro, aço e 

minerais não metálicos resultou em 44 % de todas as emissões de CO2 da indústria, 

responsável por 30% da emissão global dos GEE. As edificações foram responsáveis 

por 19% das emissões destes gases relacionados com a energia, incluindo a elétrica 

(IPCC 2014). 

O referido documento informa que é esperado que a população mundial urbana alcance 

em 2050 entre 5,6 a 7,1 mil milhões de pessoas, fazendo com que os assentamentos 

humanos ganhem importância neste cenário. Em 2016, a população mundial que vive 

em áreas urbanas foi de, aproximadamente, 4,0 mil milhões de pessoas. 

A disponibilidade de escória de aciaria (agregado siderúrgico) no QF e o alto potencial 

de consumo desses agregados no setor de construção civil; justificam a alternativa de 

reutilização escolhida para esse resíduo. A Associação Brasileira de Materiais de 

Construção (ABRAMAT, 2011) indicou um aumento de quase 11% das vendas de 

materiais básicos para construção civil em 2010. 

Considera-se necessário apresentar algumas ferramentas de gestão ao setor privado com 

a expectativa de que se entenda que a gestão bem planejada de resíduos pode gerar 

muitos benefícios à empresa, inclusive receita. Assim, projetos de reutilização, como o 

apresentado no presente trabalho, assentados em processos produtivos de baixo carbono 

seriam viabilizados pela adoção de ferramentas de gestão ambiental e de instrumentos 

de mercado, observando as aptidões naturais do território.  

Tanimoto (2004) relata que parcerias assim contribuem tanto para viabilizar a 

comercialização como para legalizar o intercâmbio de resíduos (licenças ambientais) 

(custo x benefício). 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar a viabilidade técnica e ambiental da reutilização da escória do convertedor 

BOF/LD e do rejeito do concentrado do minério de ferro como matérias-primas 

secundárias, em substituição total aos agregados naturais e aos ligantes, para fabricação 

de tijolo maciço utilizando um processo produtivo de baixo consumo de energia. 

 

2.1. Objetivos Específicos: 

  

• Simular a atomização da escória de aciaria por disco rotativo em escala 

laboratorial. 

• Determinar as características física, química, mineralógica e térmica de 3 

escórias de aciaria que se diferem por seus períodos de exposição às 

intempéries (idade). 

• Caracterizar nos tijolos manufaturados: as resistências à flexão e à 

compressão, a absorção de água, a porosidade e a microestrutura.  

• Caracterizar ambientalmente os resíduos em estudo e os tijolos 

manufaturados. 

• Fornecer dados para compor o Inventário de Ciclo de Vida dentro da 

abordagem do tipo "Portão ao Portão" sendo o limite do sistema delimitado 

pela etapa do refino primário do aço até a disposição da escória de aciaria 

no pátio de estocagem. 

• Quantificar a emissão de dióxido de carbono referente ao uso do tijolo 

produzido e comparar com a emitida pelo uso de outros produtos usuais no 

mercado. 

• Apresentar ferramentas de gestão de resíduos sólidos ao setor privado. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os itens de revisão descritos abaixo foram elaborados de acordo com a estruturação e os 

objetivos do trabalho.  

Assim, o primeiro tópico versará sobre ferramentas de gestão de resíduos sólidos, 

aplicadas com o respaldo da política nacional e de metas internacionais, como estratégia 

para transpor barreiras econômicas e legais quanto à implementação de projetos 

alicerçados nos preceitos do desenvolvimento sustentável.  

O tópico seguinte traz uma descrição dos resíduos sólidos contemplados neste trabalho, 

com informações quanto à geração, características gerais e iniciativas de reusos na 

construção civil.  

Por fim, será abordada a análise do ciclo de vida de um produto, como ferramenta 

estratégica de gestão ambiental; a técnica de quantificação de emissão de CO2 pelo uso 

do tijolo proposto na presente pesquisa; e a técnica de granulação à seco (atomização), 

tratamento alternativo à cura da escória de aciaria ainda na fonte por aspersão de agua, 

com potencial de agregar valor a este resíduo ao gerar um coproduto mais atraente 

comercialmente. 

 

3.1. Caminhos à Implementação de Projetos mais Sustentáveis no Quadrilátero 

Ferrífero 

A partir da década de 1990, devido ao aumento das pressões por parte das 

regulamentações ambientais, um mercado competitivo e consumidores cada vez mais 

exigentes, as externalidades ambientais começam a ser tratadas como custo. Como os 

custos, na grande maioria das vezes recai com maior peso na sociedade, a Rio-92 é um 

marco importante, pois as discussões neste âmbito passaram a ocorrer não apenas entre 

grupos ambientalistas, mas com uma participação mais efetiva da sociedade. 
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Segundo Santos (2005), os debates mais recentes, envolvendo segmentos industriais, do 

governo, a comunidade científica e representantes da sociedade civil, tem apontado para 

uma ampliação da conscientização na busca do desenvolvimento sustentável no seu 

verdadeiro sentido, buscando a prevenção no lugar da mitigação, e a preservação em 

contraposição ao desperdício. Para tal, é imprescindível romper a barreira cultural de 

considerar sustentabilidade industrial utopia e convergir esforços para uma postura 

proativa pelas empresas, que de acordo com Sanches (2000, p. 78) ocorre mediante: 

                                                                    […] a incorporação dos fatores 
ambientais nas metas, política e estratégias da empresa, considerando os 
riscos e os impactos ambientais não só de seus processos produtivos, mas 
também de seus produtos. Assim, a proteção ambiental passa a fazer parte de 
seus objetivos de negócios e o meio ambiente não é mais encarado como um 
adicional de custo, mas como uma possibilidade de lucros. 

 

O desenvolvimento sustentável envolve a seguinte questão: como manter o 

desenvolvimento econômico do território/indústria em harmonia com as resultantes 

socioambientais? Neste desenrolar, nota-se que, a indústria, embora extremamente 

importante para o desenvolvimento do país, gera em seus processos grandes 

quantidades de resíduos. Somam-se a isso, a escassez de área de deposição de resíduos, 

causadas pela ocupação e valorização de áreas urbanas; altos custos sociais no 

gerenciamento de resíduos, problemas de saneamento público e contaminação ambiental 

(JOHN, 2000; GÜNTHER, 2000). 

Visando a sustentabilidade no setor industrial, obter as licenças ambientais obrigatórias 

e atender à legislação ambiental, na abordagem de Comando e Controle, primando pela 

resolução de problemas imediatos e controle corretivo, não significa estar livre das 

questões ambientais ou imune a riscos e danos ao meio ambiente, uma vez que esta 

abordagem tem resultado em ações pontuais, pouco articuladas entre si (BARBIERI, 

2007), tratando as atividades de forma isolada (SIMIÃO, 2011). Para que a empresa seja 

ambientalmente responsável, é importante que invista em gestão ambiental, visando 

diminuir os impactos provocados pela produção, na forma de melhoria contínua.  

Nesse cenário, o Quadrilátero Ferrífero (QF), localizado no estado de Minas Gerais, 

Brasil, foi escolhido como território base para refletir sobre o potencial de utilização de 
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ferramentas de gestão, adotadas observando a vocação natural da região, como forma de 

viabilizar projetos voltados a processos produtivos de baixo carbono.  

Dentre as características do território, a expressividade das riquezas minerais pode ser 

estimada considerando o estado de Minas Gerais, o qual detém 34,5% da produção de 

aço do país e concentra 67,0% da reserva de minério de ferro no Brasil (DNPM 2016). 

Como consequência, foram inventariados, no ano de 2015, aproximadamente 606Mt de 

resíduos oriundos da mineração. Deste total, aproximadamente, 31% corresponde aos 

resíduos gerados na lavra a céu aberto - sucata de metais (ferrosos, aço, aço inox, 

manganês, cobre, alumínio, revestimento de moinho, estrutura da correia transportadora, 

bomba, motores) (FEAM, 2016).  

Quanto às demandas do território, considerando o Estado em questão e o objetivo 

central de produzir tijolos, se destacam o déficit habitacional de aproximadamente 529 

mil habitações em 2014 e o consumo de agregados entorno de 71Mt em 2011 

(ANEPAC, 2012). 

O reaproveitamento dos resíduos e rejeitos dessas produções para fabricação de tijolos 

pode não só reduzir o consumo de energia, as emissões gasosas e o consumo de 

matérias-primas naturais (Quijorna et al. 2014), mas também possibilitar a construção 

de conjuntos habitacionais com menor custo econômico, utilizando de parcerias como a 

público-privada.  

Assim, em consonância com os interesses do poder público, relativos à gestão de 

resíduos sólidos (Lei Nº 12.305/2010) e aos processos produtivos de baixo carbono 

(CEBDS, 2016), as características do território do QF indicam o potencial de aplicação 

de ferramentas da gestão ambiental.  

Alicerçadas na Ecologia Industrial (EI) e favorecidas pela proximidade geográfica entre 

as diversas empresas de interesse, estas ferramentas surgem como um caminho para o 

desenvolvimento sustentável do Quadrilátero Ferrífero. Preconizam a mitigação e a 

adaptação aos crescentes desafios do clima, com competitividade, produtividade, 

inclusão social, geração de receita e de empregos.  
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A EI parte da metáfora da natureza para analisar e otimizar os complexos industriais, 

logísticos e de consumo, bem como seus fluxos de energia e materiais (Costa et al., 

2010). A Figura 3.1 demonstra seus níveis de abrangência e as suas respectivas 

ferramentas. 

 

 
Figura 3.1: Níveis de abrangência da Ecologia Industrial. Adaptado de Chertow (2000) 

 

A Simbiose Industrial (SI) é definida como uma rede composta por diversas empresas 

para fomentar a ecoinovação e a mudança de cultura em longo prazo, de maneira a 

representar um complexo de interações que torne possível desenvolver e compartilhar 

conhecimentos, gerando transações mutuamente rentáveis, processos de negócios mais 

eficientes (LOMBARDI & LAYBOURN 2012) e redução dos custos de produção 

(YUAN and SHI 2009). 

De acordo com Pereira et al. (2007), a SI está baseada em três pilares: (1) Informação 

Geográfica, (2) Informação Organizacional e (3) Informação Sobre Processos. As 

atividades industriais estão interconectadas através destes três pilares, que através de um 

diálogo mútuo, oferece suporte ao intercâmbio de subprodutos e a construção de uma 

rede de interconectividade produtiva local. O intercâmbio pode ocorrer em um Distrito 

Industrial ou entre empresas vizinhas que buscam a utilização de resíduos e subprodutos 

nas suas atividades industriais. 
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Dong et al. (2013) avaliaram e compararam os ganhos ambientais e econômicos 

relacionados com as atividades de SI em áreas industriais de ferro / aço em Liuzhou e 

Jinan na China e Kawasaki no Japão. Os resultados mostram que em Liuzhou, existem 

três atividades de simbiose entre as indústrias, entre elas a reutilização das escórias de 

aciaria e de alto-forno nas indústrias de cimento e construção. A troca anual de 

subproduto / resíduo ultrapassou os 2,0 Mt / ano, ganhando receita econômica de mais 

de 36,55 milhões de dólares para a empresa de ferro / aço.  

No Brasil constatam-se ações desse gênero no Pólo Petroquímico de Camaçari, Bahia, 

com benefícios econômicos totalizando ganhos de US$ 900 mil por ano (TANIMOTO, 

2004), e por meio do Programa Brasileiro de Simbiose Industrial (PBSI) (Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais, 2013), o qual cita que o Reino Unido, com 10 mil 

empresas participantes em 3 anos obtiveram: R$ 400 milhões em aumento de vendas; 

R$ 330 milhões economizados para as empresas; 9 toneladas de matérias-primas 

economizadas; e 4,5 toneladas de resíduos desviados de aterros. 

Conforme observado por Mauthoor (2017), ao utilizar como estudo de caso a 

reciclagem de escórias de forno a arco elétrico como agregados de concreto, parcerias 

conduzem à sustentabilidade local, quando combinadas com opções de reciclagem e 

tecnologia. O autor cita ainda, dentre os benefícios, a redução da dependência dos países 

para a importação de matérias-primas.  

É importante destacar que, ações isoladas não irão solucionar os problemas advindos 

dos resíduos e que a indústria deve tentar fechar seu ciclo produtivo de tal forma que 

minimize a saída de resíduos e a entrada de matéria-prima não renovável 

(DORSTHORST & HENDRIKS, 2000). 

O conceito de Produção Mais Limpa, definido como a aplicação continuada de 

estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços, surgiu a 

fim de aumentar a ecoeficiência do processo de produção e reduzir os riscos à saúde e 

ao meio ambiente (PEREIRA & SANT’ANNA, 2012). 

De acordo com o MMA (2017), a evolução do conceito de P + L levou à ideia de 

"Produção e Consumo Sustentáveis" (PCS), que reúne as duas pontas do processo 
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produtivo com impacto direto na sustentabilidade. Além das variáveis já clássicas 

(redução no consumo de matérias primas, água e energia, além do tratamento dos 

resíduos) o conceito de P + L passou a incorporar a ideia de que uma produção mais 

limpa é um padrão que emite menos GEE (Gases do efeito estufa), é a "produção de 

baixo carbono". 

A preocupação global com a redução da emissão do CO2 está nítida no instrumento 

econômico de precificação de carbono. Em meados de 2016, já eram 64 as jurisdições 

internacionais que tributavam o carbono ou operavam sistemas de comércio de emissões 

- o correspondente a 13% das emissões de GEE globais (CEBDS, 2016).  

A NDC brasileira é uma dentre as que consideraram a utilização de mecanismos de 

mercado, o que torna o Brasil, ao lado de China e Índia, um dos maiores emissores de 

GEE a declarar essa possibilidade em sua contribuição nacional (BANCO MUNDIAL, 

2016). 

Nesse sentido, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e a Conferência da 

Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 22) surgem como 

alternativas de parcerias entre países e instituições de forma a empreender projetos 

sustentáveis através de tecnologias inovadoras, de baixo custo e apropriadas, que 

reduzam as emissões de GEE nos países em desenvolvimento. E, além das metas de 

redução de emissão de CO2, acabam gerando créditos de carbono proveniente dessas 

reduções (THIESEN, 2010) direta ou indiretamente.  

No Brasil, a responsável pela avaliação dos projetos de MDL é a Comissão 

Interministerial de Mudanças Globais de Clima (CIMGC), a qual considera os seguintes 

aspectos: participação voluntária de cada parte envolvida, Documento de Concepção de 

Projeto (DCP), Relatório de Validação e a contribuição do projeto para o 

desenvolvimento sustentável do país. Em relação ao último item, contribuição ao 

desenvolvimento sustentável, cinco critérios são avaliados: distribuição de renda, 

sustentabilidade ambiental local, desenvolvimento das condições de trabalho e geração 

líquida de emprego, capacitação e desenvolvimento tecnológico, e integração regional e 

articulação com outros setores (MCTIC, 2016).  
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Em projetos de MDL cada tonelada de CO2 equivalente deixada de ser emitida ou 

retirada da atmosfera se transformaria em uma unidade de crédito de carbono, chamada 

Redução Certificada de Emissão (RCE), que pode ser negociada no mercado mundial. 

Em 2008, o volume de transações de CER foi aproximadamente 381 MtCO2eq (US$ 6 

bilhões) (HAMILTON et al. 2009).  

De 2005 a 2016 o Conselho Executivo do MDL registrou 7.690 projetos. A China lidera 

a primeira posição com 3.764 projetos e 3,8 mil milhões de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (tCO2eq) reduzidas. O Brasil ocupa o terceiro lugar com 339 

projetos registrados e é responsável pela redução de 399 milhões de tCO2eq, o que 

corresponde a 5% do total mundial. Dentre os estados brasileiros que se destacam, São 

Paulo ocupa o primeiro lugar com 75 projetos, Minas Gerais atualmente conta com 58 

projetos e o Rio grande do Sul tem 43 projetos de MDL (MCTIC, 2016).  

Para que os projetos de MDL tenham um desempenho satisfatório é necessário que haja 

uma forte e prática estrutura para suportá-los e desenvolvê-los. Tais projetos devem 

sustentar seus custos de implantação e manutenção gerando benefícios no âmbito social 

e ambiental (RIBEIRO, 2005).  

O mercado de carbono vem ganhando destaque nos últimos tempos. As transações de 

carbono são compras onde uma parte que não conseguiu atingir suas reduções de GEE 

paga a outra pelas suas reduções ou pelo direito de emitir certo montante de GEE 

(MACEDO et al. 2008). 

Dentro do mercado mundial de carbono, existem dois tipos distintos de mercado: os 

mercados voluntários e os mercados regulamentados (Protocolo de Quioto).  

O mercado voluntário de carbono, ou seja, aquele que inclui todas as compensações de 

carbono e não existe uma obrigatoriedade de redução e nem vinculação de leis, têm dois 

componentes distintos (HAMILTON et al. 2009): o de Chicago Climate Exchange 

(CCX), que é um regime voluntário, mas juridicamente estabelecido através de um 

sistema “cap and trade”,  e; o comércio conhecido como "mercado de balcão". 

No sistema cap and trade, os países se comprometem com as metas de redução de GEE 

a partir de uma linha de base e com isso, determinam limites para as empresas e outros 
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setores que causam poluição. A linha de base é uma média aritmética das emissões dos 

anos de 1998 a 2001. As metas e as reduções estabelecidas geram ativos chamados 

“allowances”, ou seja, permissão de emissões que podem ser comercializadas com 

outras empresas e setores que não atingiram as metas estabelecidas. Os créditos obtidos 

com projetos são emitidos e registrados na plataforma eletrônica das empresas 

participantes do CCX e entregues ao comprador, que cumpre sua obrigação de reduzir a 

emissão de GEE (CCX, 2010).  

A ideia de permitir a troca de direitos de emissão é baratear o custo geral dos 

investimentos para a redução do CO2 e de outros gases-estufa. Suponhamos que a 

indústria de um país seja obrigada a abater 20% de suas emissões. No início, então, uma 

empresa do setor de transporte receberia permissões para emitir apenas 80% do CO2 que 

vinha emitindo. Para isso, imaginemos que ela precise fazer um investimento de R$ 100 

mil. Esse mesmo país também pode abrigar, por exemplo, uma indústria de papel e 

celulose com emissões do mesmo porte e a mesma meta de corte de 20%. Para chegar a 

essa meta, porém, bastaria a ela um investimento de R$ 20 mil, pois diferenças técnicas 

tornam a mitigação mais barata em seu setor. Se essa empresa quiser, ela pode reduzir 

40% de suas emissões – duas vezes mais do que o seu cap – e vender os créditos 

relativos ao corte excedente para a empresa de transporte. 

Os ativos “allowances” no ano de 2008 na União Européia comercializou 2.978MtCO2 

movimentando mais de US$ 94 bilhões (HAMILTON et al. 2009). 

A European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) ou comércio de emissões 

utiliza também o sistema “cap and trade” para cumprir seus compromissos de redução. 

A EU-ETS envolve todos os países da União Europeia e é o maior mercado de emissões 

do mundo movimentando US$ 92 bilhões (HAMILTON et al, 2009). 

Dentro do mercado balcão existem outros sistemas diferentes de cap and trade para as 

transações voluntárias. 

Segundo Thiesen (2010), os principais mercados voluntários são: 

• Gold Standard (GS); 

• Voluntary Carbon Standard 2007 (VCS); 
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• Verification of Emission Reduction (VER); 

• The Voluntary Offset Standard (VOS); 

• Chicago Climate Exchange (CCX); 

• The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS); 

• Plan Vivo System; 

• ISO 14064-2; 

• GHG Protocol for Project Accountingseguintes 

Já dentro do mercado regulamentado, temos o Protocolo de Quioto, também baseado 

num sistema cap and trade. O Brasil, como país em desenvolvimento, não assumiu 

meta em Quioto e, portanto, os projetos baseados no Brasil só participaram como 

fornecedores de créditos de carbono (CERs) do MDL. 

O mercado de carbono voluntário surgiu de forma paralela ao protocolo, com as 

Reduções Voluntárias de Emissões – VERs em inglês. Nele, qualquer empresa, pessoa, 

ONG ou governo pode gerar ou comprar créditos de carbono voluntários. Esses 

créditos, também são auditados por uma entidade independente, mas não estão sujeitos 

a registros da ONU e por isso não valem como meta de redução para os países que 

fazem parte do acordo internacional. Uma das principais diferenças entre os dois 

mercados é a precificação do crédito de carbono (Tabela 3.1).  

Goldstein (2015) explica que, para entender essa diferença, é necessário entender a 

proposta de valor entre os dois tipos. Os CERs seguem uma lógica semelhante ao das 

commodities, com pouca diferenciação entre projetos e alta oferta. Seus compradores 

estão preocupados especialmente em atender uma meta obrigatória de compensação de 

emissões. O preço dos CERs sofreram variações significativas ao longo do tempo, 

devido a fatores como: altos custos de certificação e burocracia do processo; a crise 

financeira, que reduziu o nível de atividade empresarial; e ao final do primeiro período 

de compromisso de Quioto em (2008 a 2012), que terminou com um excesso de CERs 

disponíveis no mercado. 

Já os VERs buscam atender uma demanda especial, geralmente de empresas que 

buscam reforçar suas estratégias de sustentabilidade e governança climática, valorizar 

suas marcas, diferenciar seus produtos, engajar stakeholders, dentre outros.  
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Tabela 3.1: O preço do CO2 - As taxas de carbono e os mercados de cap-and-trade já implementados no mundo 

Criação: Observatório do Clima1.  

 Local 
Tonelada 

CO2 
Setores Implantação 

M
er

ca
d

o
 d

e 
C

a
rb

o
n

o
 

União 

Europeia 
US$ 8 Energia, Indústria, Aviação Abril/2015 

Costa 

Nordeste dos 

EUA 

US$ 6 Energia Abril/2015 

Tóquio US$ 38 Indústria, Edificações Abril/2015 

Pequim US$ 8 
Energia, Indústria, 

Edificação 
Abril/2015 

Xangai US$ 5 

Energia, Indústria, 

Aviação, Transporte, 

Edificação 

Abril/2015 

Coreia do Sul US$ 9 

Energia, Indústria, 

Aviação, Transporte, 

Edificação,Lixo 

Abril/2015 

T
a
x
a
 s

o
b

re
 o

 C
a
rb

o
n

o
 

Dinamarca US$ 24 Combustível Abril/2015 

México 
Variável (US$ 

0,65 a 3,20) 
Combustível fóssil Abril/2015 

Chile US$ 5 Energia Janeiro/2018 

África do Sul US$ 10 
Processos Industriais e 

combustíveis 
Janeiro/2016 

Japão US$ 2 Combustível fóssil Abril/2015 

Reino Unido US$ 27 
Combustível nos setores de 

energia e transporte 
Abril/2015 

  

No caso de Reduções Voluntárias de Emissões a origem, os padrões utilizados e os 

benefícios socioambientais são de extrema importância para o comprador, bem como a 

                                                           
1 Disponível em: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-
douBmRuDymDFtCZFTjXWuVv1Tg&ll=36.778261%2C-119.41793240000004&z=8 
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qualidade do projeto. Esse mercado reagiu ao longo do tempo de forma muito mais 

constante. A variação no preço é dada mais pela qualidade, localização e padrão 

utilizado no projeto do que por fatores extras. 

Assim, muitos projetos que trazem importantes componentes de inovação e inclusão 

social são tipicamente encontrados no mercado voluntário. Já o mercado regulado 

apresenta tipicamente projetos de grande escala envolvendo a geração de energia, 

modificação de processos industriais e tratamento de resíduos urbanos e industriais. 

Portanto, o impacto positivo dos projetos originalmente voluntários é mais perceptível, 

tornando a oferta mais personalizada e atrativa para o cliente, explicando a diferença de 

preços entre os mercados. 

Conejero (2007) afirma que os projetos desenvolvidos para a redução dos GEE 

procuram obter um alto retorno dos investimentos que foram efetuados além dos 

benefícios sociais e ambientais. Rezende et al. (2006) observaram que em alguns 

projetos houve um retorno satisfatório em comparação à outras oportunidades de 

negócio.  Já Souza et al. (2012) afirmaram que os elevados custos associados às etapas 

do projeto de MDL podem atingir as expectativas de retornos dos investidores em 

relação ao crédito e sua comercialização. 

 

3.2. Resíduos Sólidos Industriais: Escória de Aciaria  

 

Por muitos anos a escória foi classificada como um resíduo sólido da produção 

siderúrgica. Atualmente, países como EUA, Canadá e Alemanha passaram adotar a 

classificação da escória como um coproduto da siderurgia.  

A escória de aciaria é um importante coproduto da indústria siderúrgica, também 

conhecida como agregado siderúrgico. Sua geração é na faixa de 100 a 150 kg por 

tonelada de aço produzido, dependendo das matérias-primas utilizadas e do processo de 

fabricação de aço empregado (ABM, 2008). Os dados de produção anual do aço no 
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Brasil e no mundo, conforme apresentado na Introdução, dão uma ideia do grande 

volume de material gerado.  

A escória de aciaria LD é gerada nas usinas integradas, que possuem resumidamente, as 

etapas de redução, refino e laminação. Basicamente existem três processos, 

caracterizados pelo emprego de diferentes tipos de fornos de refino: o Siemens-Martin 

(Open Heart – OH); o convertedor (Linz e Donawitz – LD ou Basic Oxygen Furnace – 

BOF) utilizado no processo integrado; e, o forno elétrico a arco (Electric Arc Furnace - 

EAF), utilizado nas usinas semi-integradas. 

Na Europa, a produção de aço é dividida entre o processo BOF/LD e EAF, embora 

outros tipos de processos sejam utilizados para a fabricação do aço, estes apresentam 

pouca significância (DAHLMANN, 2014).  Nota-se que, a produção de aço no mundo 

em 2013 pelo processo BOF representou 71,7%, enquanto o processo EAF ficou com 

28,3% da produção (CRU, 2014). No Brasil, o processo BOF representou de abril de 

2016 a abril de 2017, 79,3% da produção de aço bruto (IABr, 2017). 

Dada essa representatividade, segue-se com a descrição da geração da escória de aciaria 

em convertedores, objeto principal deste estudo. 

 A escória de aciaria é gerada durante o refino primário do aço. O processo de refino 

primário consiste na transformação de matéria-prima sólida ou liquida com desvios de 

composição em um produto base para a etapa subsequente, o refino secundário. No 

convertedor o oxigênio de alta pureza, insuflado através de lança refratária, oxida o 

carbono, o silício, o manganês, o fósforo e o ferro presentes no gusa líquido 

(ATHAYDE JUNIOR, 2005).  

Após a carga metálica ser carregada no BOF, juntamente com os fundentes (cal 

calcítica, cal dolomítica, fluorita, minério de ferro, etc.) é feita uma injeção de oxigênio 

a altas pressões e velocidades supersônicas, para otimizar as reações e aumentar o grau 

de mistura do banho metálico. Os fundentes têm como função o fechamento do balanço 

térmico da mistura e a formação de escória que é de vital importância para o processo, 

pois a mesma serve para limpeza do aço.  

Observa-se na Figura 3.2 um modelo esquemático da Aciaria LD. 
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Figura 3.2: Modelo esquemático da aciaria LD com ênfase no fluxo de entrada e saída de materiais. Fonte: 

JFE, 2003. 

 

Após a retirada da escória em um recipiente mais conhecido como “pote de escória”, o 

mesmo e transportado a um local adequado onde a escória é basculada e, 

posteriormente, resfriada por aspersão de água ou ar. O resfriamento acelerado é 

necessário para redução do tamanho inicial dos blocos de agregados formados e também 

para facilitar a etapa de separação magnética (ABM, 2008).  

Após o seu resfriamento, a escória de aciaria é processada (beneficiada) para obter 

agregados finos e grossos que serão usados em diferentes tipos de aplicação. 

A britagem, o peneiramento e a separação magnética são procedimentos indispensáveis 

na obtenção de um agregado de escória de qualidade, seja ele fino ou grosso. A escória 

de aciaria depois de beneficiada é geralmente armazenada em pilhas, assentadas em 

pátios de estocagem abertos. A exposição ao tempo é uma forma de controlar a 
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instabilidade volumétrica dessa escória, resultante da presença de óxidos potencialmente 

hidratáveis. 

O processo de “envelhecimento da escória” ou cura, que consiste em molhá-la por um 

determinado período de tempo, permitirá a hidratação dos referidos óxidos livres com o 

objetivo de acelerar a expansão volumétrica (MACHADO, 2000). 

 

3.2.1. Características Químicas e Mineralógicas da Escória de Aciaria 

LD/BOF 
 

A escória de aciaria consiste em um resíduo sólido derivado de reações químicas que 

ocorrem no interior do reator metalúrgico, onde a partir de matérias-primas específicas 

(gusa, sucata e fundentes) obtêm-se três produtos principais (aço, escória e gás). A 

escória é um resíduo sólido gerado, entre outros processos, no convertedor LD/BOF 

(ASSIS, 2015). 

Dessa forma, a composição química das escórias pode variar segundo a matéria-prima 

utilizada, processo de produção, revestimento do convertedor, tipo de aço produzido, 

forma de resfriamento da escória e sua armazenagem (RODRIGUES, 2007). A Tabela 

3.2 mostra a composição química da escória de aciaria de diversas empresas 

siderúrgicas brasileiras.   

 
Tabela 3.2: Composição química da escória de aciaria LD. Fonte: IBS, 1999; apud RODRIGUES, 2007 

Usinas2 
Composição química da escória de aciaria (%) 

CaO MgO Al2O3 SiO2 MnO Fet S P2O5 
CST 45,2 5,5 0,8 12,2 7,1 18,8 0,07 2,75 

Belgo Mineira 47,0 8,0 1,5 15,0 3,0 19,0   
USIMINAS 41,4 6,2 1,4 11,0 6,3 22,0  1,80 
AÇOMINAS 45,6 9,5 0,7 12,0 6,6 16,7  2,23 
GERDAU – 

Cocais 36,2 12,5 0,9 15,4 5,8 21,0 0,04 1,01 

MANNESMANN 43,0 7,0 0,8 15,0 3,0 22,0 0,20 1,60 
CSN 35,0 6,0 4,0 15,0 3,5 19,7 0,34 0,70 

 
                                                           
22 CST = Arcelor Mittal Tubarão; Belgo-Mineira = Arcelor Mittal Monlevade; Açominas = Gerdau Ouro 
Branco; Mannesmann = Vallourec 
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A escória de aciaria possui funções fundamentais que influenciam na qualidade final do 

aço. Propriedades como temperatura, viscosidade, basicidade óptica, dessulfuração, 

desfosforação, condutividade térmica, condutividade elétrica, tensão superficial e 

interfacial, e densidade estão inter-relacionadas com suas funções. Uma escória bem 

projetada significa um bom projeto de aço. 

Assim como a composição química, a composição mineralógica da escória é também 

variável. As principais fases minerais presentes na escória são disilicato de cálcio, 

diferrita de cálcio, wustita (FeO), cal livre (CaO), periglásio (MgO), dentre outras 

espécies que podem ser visualizadas na Tabela 3.3 (RAPOSO, 2005).  

Tabela 3.3: Composição mineralógica da escória de aciaria (RAPOSO, 2005) 

Fase Mineral Fórmula 

Bredigita α-CaO.SiO2 
Brown millerita 4.CaO.Al2O.Fe2O3 
Diopsita Ca Mg(SiO3)2 
Ferrita dicálcico 2. CaO. Fe2O3 
Geledita CaO.Al2O3.SiO2 
Mervinita Ca3Mg(SiO4)2 
Óxido de alumínio e 
magnésio MgO. Al2O3 

Óxido de cálcio CaO 
Periclásio MgO 
Silicato de Magnésio β-2MgO. SiO2 
Silicato dicálcico – larnita β-2CaO.SiO2 
Silicato tricálcico 3.CaO.SiO2 
Wustita FeO 

 

 

3.2.2. Características Físicas da Escória de Aciaria 

Ensaios de umidade, granulometria, massa aparente, absorção, porosidade aparente, 

podem ser utilizados para caracterizar fisicamente a escória de aciaria, e assim, avaliar 

seu comportamento para determinada aplicação. As propriedades físicas da escória têm 

sido estudadas e comparadas com as dos agregados naturais. 

Proctor et al. (2002) afirmam que as partículas de escória de aciaria possuem uma forma 

acentuadamente angular, textura superficial grosseira, massa específica mais elevada 
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que a dos agregados naturais e um moderado índice de absorção de água. Por possuírem 

uma textura superficial mais porosa quando comparados aos agregados naturais, eles 

são mais suscetíveis à retenção de umidade, que somada com a presença de óxidos 

hidratáveis provoca a instabilidade volumétrica.  

Nota-se a importância da umidade, principal fator de estabilização dos óxidos reativos 

(CaO e MgO) (BARBOSA, 2013). Neste contexto, ganham importância as propriedades 

de absorção de água, porosidade e superfície específica. A superfície específica é usada 

para determinar a finura de moagens. Quanto maior a finura do cimento, maior a 

quantidade de componentes hidratados, e assim, maiores a resistência da pasta de 

cimento (COSTA, 2002). 

A porosidade influencia o desempenho mecânico do material, sendo inversamente 

proporcional à resistência mecânica (CALLISTER, 2000). Influencia também a 

hidratação de óxidos livres. Para Raposo (2005) “quanto maior for a porosidade do 

material, mais superfície é exposta e mais rápida será a hidratação do CaO”, seguindo o 

mesmo para o MgO. 

Além disso, é imprescindível conhecer e analisar a viscosidade da escória, sua 

basicidade ótica e tensão superficial para estudar a sua atomização e possíveis 

aplicações (MIN et al., 2013). 

A viscosidade mede a capacidade de uma camada de moléculas se movimentarem sobre 

outra camada vizinha (ALLIBERT, 1995). De acordo com Asth (2011) sabe-se que os 

silicatos fundidos contêm diversas estruturas tridimensionais baseadas em tetraedros de 

SiO4
-4. E ainda, que a viscosidade da escória depende, principalmente, da sua 

composição e da temperatura. Porém, essa relação não evidencia o comportamento de 

líquidos poliméricos já que estes possuem pequenos sólidos devido à presença dos 

silicatos que mudam a estrutura interna da escória e aumentam a sua viscosidade.  

De forma simplificada basicidade ótica da escória é a capacidade dos óxidos de doar 

elétrons e a palavra ótica vem da possibilidade de se medir essa basicidade 

espectroscopicamente.   
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Por fim, a tensão superficial é a força coesiva que atua entre duas moléculas submersas 

em um fluido. Considera-se essa força como a resultante das forças de atração e 

repulsão que são inversamente proporcionais à distância entre essas moléculas. Logo, 

trata-se da medida das forças intermoleculares que agem na superfície e são 

influenciadas pela ligação (composição) química das partículas e pela temperatura do 

processo (ALLIBERT, 1995). 

O autor supracitado avalia a variação da tensão superficial de acordo com a fração em 

massa de FeO/MgO para uma escória composta por CaO-FeO-MgO-SiO2 e percebe que 

o aumento dessa fração diminui a tensão superficial devido ao maior número de 

moléculas e, portanto, à menor distância entre elas.  

Ao relacionar a tensão superficial de um sistema binário Al2O3 + CaO com a 

temperatura percebeu-se que altas temperaturas diminuem a tensão superficial, já que 

promovem maior agitação térmica do liquido. Essa agitação diminui a distância entre as 

moléculas e, portanto aumenta a intensidade das forças repulsivas intermoleculares em 

detrimento da contribuição das forças atrativas (ARUTYUNYAN et al., 2010). 

 

3.2.3. Tempo de Estocagem e suas Implicações 

Como dito acima, a escória de aciaria depois de gerada é geralmente armazenada em 

pilhas, diferenciada em faixas granulométricas, assentada em pátios de estocagem 

abertos, ou seja, exposta às intempéries. Em termos econômicos este resíduo ocupa 

grandes áreas de estocagem das usinas, ao custo de US$20 a US$30 por tonelada de 

resíduo depositado (SILVA & PEREIRA, 2013). 

Os pátios de estocagem abertos se justificam pelo necessário “envelhecimento” ou cura 

da escória de aciaria, o qual promove a sua estabilização volumétrica. A água e o ar 

atmosférico, fatores responsáveis por provocarem a estabilização volumétrica, reagem 

com os óxidos de cálcio e magnésio livres, transformando-os em hidratos estáveis. Este 

é um tratamento usual que precede a reciclagem deste resíduo para as suas principais 

aplicações.  
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De acordo com Castelo Branco (2004), o grau de instabilidade destes compostos 

depende do tamanho dos cristais. Os cristais pequenos hidratam-se rapidamente, 

enquanto cristais grandes são formados por um processo de resfriamento lento.  

A cal livre, quando hidratada forma o Ca (OH)2. O MgO quando reage com a água 

forma o hidróxido de magnésio ou brucita - Mg (OH)2. Além das reações de hidratação, 

a reação de carbonatação, também é responsável pela expansão do material. 

As escórias de aciaria possuem em sua composição grande quantidade de partículas 

ferrosas. O óxido de ferro pode aparecer sob a forma dos íons Fe+2 e Fe+3 após sofrer 

processos de corrosão e oxidação (ROHDE, 2002) que acompanham um aumento de 

volume, que dependendo do estado de oxidação, pode ser de até 600% do metal original 

(METHA & MONTEIRO, 1994). 

 Logo, percebe-se que o tempo de estocagem da escória em pátios abertos vai 

influenciar nas reações supracitadas, bem como o tipo de tratamento dado durante seu 

resfriamento. Já se comprovou que o armazenamento ao ar sem regar com água não 

oferece garantias de estabilização química e que as pilhas de escória devem ter uma 

altura máxima de 1,5-2 metros.  

Machado (2000) observa que, o processo de cura deve ocorrer por três meses a um ano, 

a depender da composição química da escória, ainda que alguns países, para algumas 

aplicações, utilizem escória fresca. Observa-se que a escória não envelhecida apresenta 

riscos potenciais de expansão (GEYER, 2001). 

Raposo (2005) em seus estudos utilizando escória de aciaria BOF nos tempos 2, 4,5 e 9 

meses de estocagem observou que, quanto as análises químicas, houve transformações 

nos óxidos de cálcio, oxido de magnésio e oxido de cálcio livre que reduziram as 

quantidades percentuais destes compostos. Quanto aos testes físicos, constam os 

seguintes resultados: a análise granulométrica apontou uma granulometria um pouco 

mais grossa na escória de maior tempo estocada, justificado pela heterogeneidade do 

material; a massa específica dos grãos retidos na peneira de 4,8 mm é superior a massa 

específica dos grãos que passam nesta mesma peneira para as 3 amostras estudadas, 

devido a maior concentração de metais nas faixas de maior granulometria; a absorção de 
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água foi igual para as duas primeiras amostras, 2,5% e 2,6% para a estocada por 9 

meses. 

Gumieri (2002) estudando a atividade pozolânica em escórias de aciaria BOF observou 

que o efeito do envelhecimento da amostra exposta ao ar livre por 6 anos foi suficiente 

para a completa hidratação do CaO livre. 

Cardoso (2009) ao estudar a escoria de aciaria de forno panela como matéria-prima 

cerâmica avaliou propriedades deste material em função do tempo de estocagem em 

pátios, a saber, amostras com 1 e 45 dias. A partir da caracterização física verificou-se 

que o maior tempo de estocagem pode ter influenciado a maior desintegração da escória 

D45 em relação a D1. Os corpos de prova com a escória D45 apresentaram uma maior 

resistência mecânica que os confeccionados com a D1, relacionado provavelmente a 

menor quantidade de CaO que a D45 contém. Concluiu-se que existe uma tendência ao 

aumento de desintegração e menor quantidade de CaO com aumento no tempo de 

estocagem. 

Um estudo realizado por Belhadj et al. (2012), utilizando escória de aciaria BOF para 

avaliar o potencial hidráulico em amostras com diferentes origens e idades, constatou 

que escórias recentes tem uma atividade hidráulica pobre, sendo que esta propriedade 

pode ser melhorada com adição de cloreto de cálcio. Observaram também que o 

envelhecimento causa hidratação e carbonatação da cal livre e, consequentemente, uma 

diminuição de densidade. Este parâmetro pode chegar a uma média de 3300 kg/m3 após 

6 meses de envelhecimento. Quanto à análise granulométrica, a amostra fresca 

apresentou uma maior quantidade de finos. A difração de raios X mostrou que a escória 

exposta ao tempo para envelhecimento apresentou os maiores teores de calcita e 

hidróxido de cálcio devido à carbonatação deste. 

Souza (2008) ao estudar escórias de aciaria BOF como material para composição de 

lastro utilizou amostras com 6 meses de estocagem (ME1), submetida a ação das 

intempéries, bem como amostras estocadas por um período entre 9 a 12 meses (ME2). 

As características mineralógicas foram semelhantes em ambas as amostras, bem como o 

fato de possuírem produtos não hidratados como óxidos de Ferro (FeO) e cálcio (CaO). 

Os dados químicos apresentaram maiores teores de CaO e CaO Livre em ME2. Quanto 
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à caracterização física, o autor observa que grandes quantidades de material fino 

diminuíram as propriedades de drenagem, podendo conferir uma maior rigidez devido à 

ocupação dos vazios. O material ME2 mostrou-se mal graduado (predominância de 

partículas com certo diâmetro) e ME1 bem graduado (faixa de diâmetros mais extensa). 

A massa específica aparente foi semelhante entre as amostras, já a absorção de água e a 

porosidade aparente foram maiores em ME2, o que implica na perda de resistência das 

partículas. 

Apesar da escória de aciaria já ter aceitação em diversas aplicações, grande parte da 

escória ainda encontra-se estocada por tempos longos em pátios das empresas 

siderúrgicas. Acredita-se que o tempo e as condições à que as escórias de aciaria estão 

expostas podem influenciar em suas características físicas e químicas, principalmente 

no seu caráter expansivo.  

 

3.2.4. Reuso da Escória de Aciaria 

O setor metalúrgico tem se preocupado com a agregação de valor aos seus resíduos, 

transformando-os em insumos para outros setores, de forma que produtos de valor 

agregado, como o sulfato ferroso, por exemplo, possam ser produzidos através de tais 

resíduos. Atualmente, com o avanço das pesquisas, boa parte dos resíduos provenientes 

das siderúrgicas já é reaproveitada.  

De fato, segundo Instituto Aço Brasil, no biênio de 2014-2015, as empresas do setor 

investiram R$ 2,5 mil milhões buscando aprimorar o desempenho ambiental de suas 

operações. Em 2015 o destino das escórias de aço e outras escórias foi o seguinte: 2,0% 

para disposição final, 14,0% para estoque, 37,0% para venda, 26,0% para reutilização 

interna e 21,0% para doação. A aplicação destas escórias se distribuiu nos setores de 

bases de estrada (46,0%), produção de cimento (2,0 %), uso agronômico (1,0%), 

nivelamento de terrenos (41,0 %) e outros (11,0 %) IABr (2016). 

Os dados acima mostram que uma parcela pequena dos resíduos é destinada aos aterros 

(2%), o que minimiza os impactos ambientais. A transformação desses passivos 
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ambientais em coprodutos viabiliza sua aplicação (reutilização) em diversos setores, 

tornando-se uma fonte de receitas. 

Pacheco et al. (2014) ao estudarem o uso da escória de aciaria na construção civil 

observaram que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), as escórias 

não são classificadas como resíduos perigosos e podem ser recicladas. De acordo com a 

Norma Brasileira NBR 10.004 (ABNT 2004), esse resíduo se enquadra na classe II-A, 

resíduos não perigosos e não inertes (JUNIOR 2012). 

Engstrom et al. (2013) observam que a acumulação de elementos menores na escória 

frequentemente limita a possibilidade de reutilizá-la dentro do processo. Com isso, para 

evitar o aterro, as siderúrgicas geralmente tentam processar a escória em materiais uteis.  

O problema inerente à reciclagem da escória de aciaria se deve principalmente a sua 

instabilidade volumétrica. Entretanto, quando devidamente tratada, não se expande (LIU 

& YAN 2008). Rohde (2002) afirma que, além deste caráter técnico, existe a questão 

ambiental e econômica que fazem com que a escória de aciaria não seja plenamente 

reaproveitada, tanto no Brasil, ou mesmo nos países do primeiro mundo (ABM, 2008).  

Diante da necessidade de reutilização dos resíduos em geral e de agregar valor ao 

produto, muitos estudos têm buscado alternativas diversas à produção de artefatos para 

o uso principalmente na construção civil. Seguem-se abaixo exemplos de estudos 

diversos sobre o reaproveitamento da escória proveniente da indústria siderúrgica: 

❖ Pinto Junior (2012) em seu trabalho utilizou escória de aciaria LD e resíduo de 

granito para fabricação de cimento Portland; 

❖ Utilização de resíduos da indústria siderúrgica na fabricação de blocos de 

concreto para construção civil (PEIXOTO et. al., 2014) e pavimentação 

(PEIXOTO et. al., 2010) e construção de habitações sustentáveis construídas a 

partir de elementos construtivos produzidos com escória de aciaria (PEIXOTO 

et. al., 2011); 

❖ Fabricação de lã de vidro e de rocha a partir de escória de aciaria e/ou resíduo de 

corte de granito (ALVES, 2008); 
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❖ Reaproveitamento na fabricação de cerâmica vermelha para a construção civil 

(OLIVEIRA & HOLANDA, 2004; CARDOSO, 2009); 

❖ Produção sulfato ferroso (CARDOSO et al., 2017); 

❖ Na composição de lastro de ferrovias (FERNANDES, 2010); 

❖ Fertilizantes e corretivos de solo, construção hidráulica, proteção de taludes, 

fundentes e materiais cerâmicos (BARBOSA, 2013);  

A reutilização da escória em substituição aos agregados naturais traz muitas 

vantagens, entre elas: contribui com a preservação dos recursos naturais; reduz o 

montante de material de pátios de estocagem; previne a contaminação do lençol 

freático pela lixiviação da escória; reduz o numero de locais para este tipo de 

disposição; e em alguns casos, reduz a emissão de gases poluentes, quando utilizada 

substituindo parte do cimento. 

 

3.3. Análise do Ciclo de Vida (ACV) como ferramenta a Gestão Ambiental 

 

O termo ACV, ou em inglês, "Life Cycle Assessment" (LCA) foi utilizado 

primeiramente nos Estados Unidos da América (EUA) em 1990. 

Esse termo refere-se à maioria das atividades no decurso da vida do produto desde a sua 

fabricação, utilização, manutenção, e deposição final; incluindo aquisição de matéria-

prima necessária para a fabricação do produto (USEPA, 2001). 

Num estudo de ACV de um produto ou serviço, todas as extrações de recursos e 

emissões para o ambiente são determinadas, quando possível, numa forma quantitativa 

ao longo de todo o ciclo de vida, desde que "nasce" até que "morre" - “from cradle to 

grave”, sendo com base nestes dados que são avaliados os potenciais impactos nos 

recursos naturais, no ambiente e na saúde humana. O processo ACV é uma sistemática 

abordagem composta por quatro componentes: definição de objetivos e âmbito; análise 

de inventário; análise de impacto; e, interpretação dos resultados (FERREIRA, 2004). 

Sobre o assunto, o referido autor detalha que: 
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❖ Definição de Objetivos e Âmbito – Define e descreve o produto, processo ou 

atividade. Estabelece o contexto no qual a avaliação é para ser feita e identifica 

os limites e efeitos ambientais a serem revistos para a avaliação. 

❖ Análise de Inventário – Identifica e quantifica a energia, água e materiais 

utilizados e descargas ambientais. 

❖ Análise de Impacto – Analisa os efeitos humanos e ecológicos da utilização de 

energia, água, materiais e das descargas ambientais identificadas na análise de 

inventário. 

❖ Interpretação – Avalia os resultados da análise de inventário e análise de 

impacto para selecionar o produto preferido, processo ou serviço com uma 

compreensão clara das incertezas e suposições utilizadas para gerar os 

resultados. 

A metodologia ACV tem numerosas aplicações, desde o desenvolvimento de produtos, 

passando pela rotulagem ecológica e regulação, até à definição de cenários de 

prioridade e de política ambiental. Os dados de um estudo ACV em conjunto com outra 

informação, por exemplo, dados de custos e performance, podem ajudar os responsáveis 

na tomada de decisão quando na seleção de produtos ou processos que resultem num 

menor impacto para o ambiente. 

O autor supracitado informa ainda que, a elaboração de um estudo ACV necessita 

normalmente de muitos recursos e arrasta-se por muito tempo. Deste modo, os recursos 

financeiros deverão ser balanceados com os benefícios previsíveis do estudo. O estudo 

ACV não determina qual produto ou processo é o mais caro ou funciona melhor. Por 

isso, a informação desenvolvida num estudo ACV deve ser utilizada como um 

componente de um processo de decisão que conta com outros componentes, quais 

sejam, o custo e a performance.  

O setor de cerâmica vermelha foi o primeiro, em toda a cadeia da construção civil 

brasileira, a se dedicar ao estudo do impacto ambiental do ciclo de vida de seus 

produtos. Esse foi o método escolhido pelo setor para reafirmar as principais vantagens 

desses produtos naturais e identificar aspectos que podem evoluir ainda mais em sua 

produção. Para ajudar o consumidor a escolher o produto que menos agride o meio 

ambiente e que mais esteja alinhado com seus valores, foi realizada a ACV dos produtos 



28 
 
 

cerâmicos em comparação aos produtos de concreto, na qual foram constatada as 

vantagens ambientais dos primeiros (SOUZA et. al. 2015). 

Oliveira et al. (2016), aplicando a mesma metodologia em blocos de concretos do 

mercado brasileiro, encontraram que o cimento é responsável por parcela significativa 

da emissão de CO2. E destacam que esse indicador não está relacionado com a 

quantidade de clínquer dos cimentos, mas com a quantidade de cimento utilizado no 

bloco. 

Com base em uma comparação quantitativa das emissões de CO2, com dados tanto 

existentes como hipotéticos, Ammenberg et al. (2015) estudaram diferentes sistemas de 

produção e produtos de cimento. Os autores verificaram que, no período considerado, 

com a incorporação de subprodutos de indústrias locais substituindo o clinquer, como a 

Granulated Blast Furnace Slag (GBFS), as emissões de CO2 reduziram quase a metade, 

por tonelada de cimento. 

Ferreira et al. (2016) analisaram o impacto ambiental da utilização de escórias de forno 

a arco elétrico em substituição aos agregados naturais na construção de rodovias. Os 

resultados da avaliação do ciclo de vida revelaram que o impacto ambiental da referida 

construção pode ser reduzido usando escórias. Tecnicamente a escória preencheu os 

requisitos legais para tal aplicação.  

Entretanto, destacam (TISSERANT et al. 2017), quando a perspectiva está baseada no 

consumo, os dados mostram que muitos produtos importados incorporam altos fluxos 

de resíduos não reciclados - ainda que a economia nacional de um país possa apresentar 

altas taxas de reciclagem e recuperação de resíduos. 

Com foco no setor siderúrgico, constata-se que, atualmente nenhuma usina siderúrgica 

brasileira utiliza da ferramenta ACV. Essa ferramenta facilita o gerenciamento 

ambiental na indústria, uma vez que sistematiza as questões associadas ao sistema de 

produção, melhora a compreensão do processo de produção e facilita a identificação de 

prioridades para tomada de decisões.  

Assis (2009) comenta que, a adequação as leis ambientais não é somente uma questão 

de obrigatoriedade, é também uma questão estratégica. A imagem de uma organização 
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está atrelada à forma como está lida com os aspectos ambientais de seus produtos, 

serviços e processos. 

 

3.4. Aproveitamento de Resíduos Sólidos na Indústria Civil 

 

Frente à valorização da reutilização de resíduos e da inevitabilidade de construção de 

novas habitações, a produção de tijolos tem sido uma alternativa ecológica e econômica 

implantada pela indústria da construção civil (MORAIS et al. 2014).  

Tendo em vista o caráter empírico adotado na escolha do processo de produção dos 

tijolos maciços propostos neste trabalho, se queimados ou curados, cabe contemplar 

nesta revisão a reutilização de resíduos no setor cerâmico e em artefatos com cimento.  

3.4.1.  Reuso no setor cerâmico 

A indústria cerâmica brasileira tem participação de cerca de 1% no PIB nacional, sendo 

aproximadamente 40% desta participação representada pelo setor de cerâmica vermelha 

(MACEDO et al.,2008). Sendo este quadro um grande incentivo para o crescimento de 

pesquisas na área, bem como, a natureza do processo cerâmico permitir a inclusão de 

materiais de origem diversa. 

Dentre as diversas substâncias minerais consumidas, destacam-se, em razão do volume 

de produção atingido, as argilas de queima vermelha ou argilas comuns que respondem 

pelo maior consumo, sendo especialmente utilizadas na cerâmica vermelha e de 

revestimento. Tais argilas são caracterizadas como matérias-primas de baixo valor 

unitário, o que não viabiliza o seu transporte a grandes distâncias, condicionando a 

instalação de unidades industriais cerâmicas nas proximidades das jazidas (ANFACER 

& SEBRAE, 2014).  

Silva (2014) citando BAUER (1980) afirma que cerâmica pode ser definida como um 

material obtido pela moldagem, secagem e sinterização de argilas ou de misturas 

contendo argilas. Também comenta que a argila é uma das substâncias industriais, 
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naturais, da maior importância e muitos e variados produtos se fazem com ela como: o 

tijolo comum, de pavimentação, as telhas, as manilhas para esgoto. 

D. Eliche-Quesada et al. (2011) estudaram a incorporação de diversos resíduos 

industriais, tais como lodo de esgoto urbano, bagaços e as lamas provenientes da 

indústria de fabricação de cerveja, “águas residuais de azeite” (olive mill wastewater) e 

resíduo de pó de café para a produção de tijolos. Os resultados encontrados para as 

incorporações com borra de café e resíduos da produção de azeite foram satisfatórios, 

visto que os testes para valores de resistência a compressão foi similar aos considerados 

ideais, obtidos para tijolos sem resíduos. Além do aumento em 19% no isolamento 

térmico. 

Aquino (2015) estudou a adição de resíduo de lodo da indústria têxtil na produção de 

blocos cerâmicos de vedação. Os autores adicionaram lodo na massa de argila nas 

proporções de 2,4,6,8 e 10% com temperaturas de queima de 950, 1050 e 1150oC, e 

encontraram pontos positivos para os corpos cerâmicos no que se referia à adição de até 

2% de resíduo. Visto que, as características físicas, químicas e mecânicas para esta 

substituição, apresentaram pequenas variações se comparadas às massas cerâmicas sem 

lodo. 

F.L. da Silva et al. (2014) estudaram a viabilidade da adição de 5% do rejeito da 

concentração de minério de ferro para a produção de tijolo cerâmico. Os resultados 

indicaram que a adição do rejeito contribuiu para a resistência mecânica à flexão do 

tijolo, a qual alcançou 6,5MPa.  

Utilizando escória de aciaria elétrica para fabricação de tijolos cerâmicos, Galán-

Arboledas et al., (2017) mostram em seus resultados que a incorporação de 30% em 

peso da escória conduz em geral a propriedades tecnológicas adequadas e provoca uma 

economia potencial de até 17 % no consumo de gás natural e a redução das emissões de 

CO2 de até 24 %. 

  

3.4.2.  Artefatos de Concreto 
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A adequação de resíduos da mineração de ferro foi analisada por Yellishetty et al. 

(2008) para uso na construção civil. Os autores concluíram que as partículas com 

granulometria de 12,5 a 20,0 mm são adequadas para uso na fabricação de concreto. E 

as partículas menores do que 0,475 mm se mostraram bastante adequadas à fabricação 

de tijolos.  

Sezer & Gulderen (2015) estudaram o uso da escória de aciaria como agregado no 

concreto. As misturas contendo escoria de aciaria como agregado fino e grosso 

simultaneamente segregaram. Já as misturas, com 7 dias de cura, contendo apenas a 

substituição como agregado fino, tiveram resistência à flexão variando de 4,19 a 2,84 

MPa. 

Da Silva et al., (2016) utilizando escórias de aciaria BOF como agregado em pavers de 

concreto para pavimentação encontraram valores de resistência à flexão superiores a 10 

MPa, para todas as idades de cura testadas. Para tal, os autores processaram a escória 

para retirada dos constituintes metálicos da amostra. 

Netinger et al. (2011) estudaram a utilização de escória de aciaria como agregado em 

concreto, e compararam os resultados obtidos com os de concreto feito a partir de 

agregados naturais dolomíticos. Os autores consideraram válida a possibilidade de 

substituição, uma vez que os resultados mecânicos de expansibilidade volumétrica e de 

susceptibilidade a corrosão foram satisfatórios. 

Naganathan et al. (2015) ao estudarem a performance de tijolos produzidos a partir de 

cinzas (bottom ash) e cimento, obtiveram resultados mecânicos satisfatórios em 

comparação com os tijolos convencionais.  

O estudo comparativo, realizado por Toffolo et al. (2014), das características físicas e 

mecânicas dos blocos de concreto para pavimentação fabricados com agregados 

artificiais (resíduo sólido de mineração de ferro) e com agregados naturais, indicou 

resultados satisfatórios de resistência à compressão, expansibilidade e absorção de água. 

 

3.5. Rejeito do Concentrado do Minério de Ferro 
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O minério de ferro é uma rocha a partir da qual pode ser obtido o óxido de ferro, que é 

uma das matérias-primas essencial para a produção de aço. Segundo levantamento do 

United States Geological Survey - USGS (2015), as reservas mundiais de minério de 

ferro são da ordem de 190 bilhões de toneladas. As reservas lavráveis brasileiras, com 

um teor médio de 49,0% de ferro, representam 11,9% das reservas mundiais – 

aproximadamente 23Bt. Os principais estados brasileiros detentores de reservas de 

minério de ferro são: Minas Gerais (72,5% das reservas e teor médio de 46,3% de Fe), 

Mato Grosso do Sul (13,1% e teor médio de 55,3%) e Pará (10,7% e teor médio de 

64,8%). A produção mundial de minério de ferro em 2014 está estimada em 3,2 bilhões 

de toneladas. O Brasil foi o terceiro maior produtor mundial (12,8%).  

 Do ponto de vista metalúrgico, este minério pode ser dividido em três categorias, de 

acordo com a granulometria: granulado, finos para sínter (sinter feed) e para pelotas 

(pellet feed) (CARVALHO et al., 2014). 

O beneficiamento do minério de ferro divide o mineral bruto em concentrado e rejeito 

(ARAUJO, 2006). Durante esta etapa, uma grande quantidade de rejeito fino/lama é 

gerada. Este material, cujas características dependem das características do material 

lavrado e da própria tecnologia empregada no processo de beneficiamento, é disposto 

hidraulicamente, com baixo teor de sólidos inicial, em estruturas de 

contenção/barragens de rejeito (ALMEIDA et al., 2005). Segundo o DNPM, o Brasil 

possui cerca de 370 barragens sob responsabilidade das mineradoras.  

Em função da grande demanda de minério de ferro, rochas com teores cada vez mais 

baixos de ferro passaram a ter sua lavra viabilizada, o que implica em aumento na 

quantidade de rejeitos gerada (Figura 3.3), requerendo barragens de rejeito com 

tamanhos cada vez maiores para sua disposição. 
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Figura 3.3: Estimativa da quantidade de rejeito de minério de ferro gerado. (Fonte: 
http://www.conexaomineral.com.br/noticia/187/#) 

 

Luz et al. (2004) relatam que existe basicamente as seguintes etapas de concentração do 

minério (Figura 3.4): Britagem e moagem, onde ocorre a quebra do minério para obter o 

grau de liberação necessário nas próximas etapas do processo; Peneiramento e 

Classificação (uso de ciclones), separação das partículas por tamanho de acordo com 

seu comportamento na água; Concentração Gravítica e Separação Magnética, o 

principal objetivo é aumentar o teor do minério que é enviado às indústrias utilizando 

principalmente a separação magnética e a flotação; Desaguamento obtido através da 

filtragem e Secagem, obtenção do concentrado de minério de ferro. 

Muitas mineradoras, em seu processo de concentração, classificam seus rejeitos em 

função da origem em: rejeitos da concentração magnética  e da flotação. Tais rejeitos, 

embora inertes, têm composição química e granulometria muito distintas do solo 

original, demandando outras destinações no sentido de redução de seu impacto sobre o 

meio ambiente (YELLISHETTY et al., 2008). 
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Figura 3.4: Fluxograma típico de tratamento de minério. (Fonte: LUZ, 2004) 

 

O reaproveitamento desses rejeitos é de grande interesse para empresas e pesquisadores, 

uma vez que, além de configurarem passivos ambientais, essas barragens ou diques, se 

não bem monitorados, podem provocar acidentes catastróficos.  

Observa-se que, os rejeitos da concentração de minério de ferro possuem granulometria 

baixa facilitando sua reutilização. Além disso, a utilização de matérias-primas com 

menores tamanhos de partículas minimizaria custos em moagem (PUREZA et. al, 

2007). Quimicamente, esses rejeitos se caracterizam pela composição majoritária de 

óxidos de silício e de ferro, conforme Figura 3.5.  
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Figura 3.5: Composição Química de rejeitos de concentração de minério de ferro (Silva 2014) dada em % de 

massa utilizada no ensaio. 

 

Andrade (2014) cita que os rejeitos de mineração constituem materiais potencialmente 

interessantes para a construção civil, uma vez que, geralmente para esta aplicação a 

composição química não é muito rigorosa, tendo maior relevância a granulometria e a 

resistência do material.  

Ao se analisar o atual cenário de gerenciamento de rejeitos da mineração é possível 

verificar que ainda não são priorizadas formas de destinação desses resíduos que visem 

reduzi-los e/ou reutilizá-los e/ou reciclá-los. Consequentemente, a principal forma de 

destinação destes rejeitos ainda é a disposição em barragens de rejeitos (92,7%) 

(FEAM, 2016). Esse tipo de disposição representa um elevado custo de capital e 

operacional, diminuindo a margem de lucro das empresas (GOMES, 2009). 

Contudo, iniciativas como as desenvolvidas por Gomes (2016) apontam para práticas 

mais sustentáveis nesse setor. O referido autor desenvolveu um estudo onde uma 

solução única de desaguamento do rejeito foi testada e se provou viável técnica e 

financeiramente. Este estudo suportou a instalação de uma planta de tratamento de 

rejeitos de minério de ferro, a primeira no mundo, utilizando peneiras desaguadoras e 

filtro prensa, permitindo o empilhamento drenado do rejeito, eliminando o uso de 

barragens e seus riscos sócio/ambientais. 

Gomes et al., (2015) relatam que, em termos de melhoria da sustentabilidade das 

operações de mineração, maximizar a recuperação de reservas representa uma ótima 

oportunidade para o setor. Em particular, a introdução de novos processos de 

beneficiamento oferece a oportunidade de diminuir o grau de corte de uma mina, 
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ajudando a maximizar o volume de reserva, diminuir o montante de resíduos gerados e 

aumentar a produtividade da mina. 

 

3.6. Quantificação das Emissões de CO2: Método QE-CO2 

 

O método QE-CO2 criado por Costa (2012), tem como objetivo quantificar as emissões 

de dióxido de carbono (CO2) geradas no processo produtivo de diferentes materiais 

usados na construção civil. O método leva em consideração as emissões geradas na 

extração da matéria-prima, no processamento e no transporte. 

O método foi elaborado com base em normas e regulamentos para projetos menos 

impactantes, metodologias nacionais e internacionais (IPCC e UNFCC) que quantificam 

as emissões de processos produtivos, normas da série ISO, balanço energético nacional 

e planilhas eletrônicas que calculam as emissões e comparam produtos. 

Segundo Costa (2012), os materiais utilizados para a revisão bibliográfica não permitiu 

identificar a existência de método integrado para quantificação das emissões de CO2 

adaptado à realidade brasileira. O método QE-CO2 é capaz de quantificar a quantidade 

de CO2 emitida na extração da matéria-prima, processamento e transporte de materiais 

da construção civil utilizando fatores de emissão de CO2 brasileiros.  

O método consiste em multiplicar a quantidade de produto que será utilizado na obra 

pelo fator de perda e pelo somatório das emissões oriundas do transporte e do consumo 

de energia (COSTA, 2012). A fórmula do método foi adaptada para diferentes tipos de 

materiais utilizados na construção civil levando em consideração todas as peculiaridades 

de cada material, seu processo produtivo e a qualidade dos dados disponíveis. Com base 

nisso, o método é subdividido em três níveis de precisão de estimativas, sendo eles: 

nível básico, nível intermediário e nível avançado. 

Nem todos os dados são facilmente encontrados para a efetuação dos cálculos e quando 

essas informações são limitadas e não se tem detalhes dos consumos energéticos, 

emissões ou composição química, além da distância entre locais de extração, produção e 
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consumo ou o tipo de transporte utilizado, deve-se empregar o método no nível básico 

(COSTA, 2012). 

Com isso, a aplicação do método pode auxiliar profissionais da construção civil na 

especificação dos materiais e na implementação de ações mitigadoras que venham a 

reduzir as emissões de GEE no cenário da construção civil.  

 

3.7. Atomização da Escória de Aciaria 

 

Como já descrito acima, convencionalmente, a escória fundida é tratada a frio, através 

do resfriamento com água. Este tipo de resfriamento rápido causa tensões na escória 

quando ela tende a passar do estado líquido para o estado sólido. Estas tensões atuam 

como forças de desagregação da escória (GEYER, 2001). 

Entretanto este método possui algumas desvantagens como: alta demanda de água (3 

toneladas de água por tonelada de escória (JOHN & AGOPYAN 1998)); poluição do ar, 

causada pelo gás sulfeto (H2S); contaminação da água utilizada, causada pelos 

elementos alcalinos; e ainda a não recuperação do calor contido na escória, o que traria 

enormes ganhos econômicos para a indústria (YI et al., 2013).  A taxa de recuperação de 

calor pode ser determinada pelo diâmetro das partículas (LIU et al., 2014).  

Como alternativa ao resfriamento brusco da escória por aspersão de agua, alguns 

métodos de granulação a seco vêm sendo objetos de pesquisa desde que a técnica de 

granulação centrífuga foi proposta por Pickering et al. em 1985. Assim, de acordo com 

Wang et al. (2014) além de evitar o grande consumo de água, a técnica geraria produtos 

com considerável redução granulométrica e mais estáveis quimicamente. 

De acordo com Peng (2016) o processo de centrifugação de um líquido por disco 

rotativo é mais bem investigado por experimentos visuais. Para analisá-lo devem-se 

considerar as condições de operação que compreende a vazão do líquido, a velocidade 

angular do motor, o diâmetro do disco e a densidade, tensão superficial e viscosidade do 
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fluido. Nesse procedimento o líquido é vazado no centro do disco rotatório e então a 

força centrifuga irá expulsar o líquido do disco radialmente formando as gotículas. 

Kitamura e Takahashi (1992) relatam que atomização de um líquido viscoso por rotação 

de disco pode produzir gotículas a partir de três principais mecanismos: formação direta 

de gotícula, formação de ligamentos (ver Figura 3.6) e formação de películas. A 

transição de um mecanismo para o outro vai depender dos parâmetros operacionais do 

processo e sua configuração geométrica.  

 

 

Figura 3.6: Esquematização dos diferentes modos de desintegração.  Fonte: (LIU et al, 2012) 

 

O processo de granulação pode ser atribuído aos efeitos combinados da força de inércia, 

da tensão de cisalhamento, da força centrífuga e da tensão superficial da escória (ZHU 

et al., 2015). Outra variável determinante para o tipo de desintegração é a viscosidade, 

tal que o aumento da temperatura contribui para uma maior quebra das ligações e, 

consequentemente, diminui a viscosidade da escória (DEFENDI, 2006).  
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Os estudos de Wu et al. (2015), para escórias de alto-forno, mostraram que líquidos com 

baixa viscosidade, menores que 0,085Pa.s, e tensão superficial mais elevada sofrem 

desintegração pela formação direta de gotículas. A pesquisa mostra que o aumento da 

viscosidade, para valores entre 0,085Pa.s a 0,465Pa.s, aliado a uma menor tensão 

superficial favorecem o segundo tipo de desintegração, pela formação de ligamentos. 

Os referidos autores provam ainda que a taxa de fluxo de líquido é um parâmetro 

importantíssimo, já que um líquido com viscosidade igual a 0,251Pa.s rotacionado a 

1200rpm se desintegra por formação direta de gotículas, quando trabalhado a uma taxa 

de 5L/h; por formação de ligamentos, se trabalhados a 20L/h; ou ainda por formação 

direta de película, observada quando se aumenta demasiadamente a taxa de fluxo de 

líquido, para valores da ordem de 60L/h.  

Combinando diferentes velocidades de rotação do disco, viscosidades e taxas de fluxo 

de líquido, eles concluíram que a desintegração por formação de ligamentos é mais 

interessante que a desintegração por formação direta de gotículas, por fornecer 

partículas com diâmetros mais uniformes. 

Mizuochi et al. (2001) estudaram a influência da velocidade de rotação do recipiente 

(copo) e da viscosidade da escória para a granulação. Seus resultados indicam que 

maiores velocidades conduziram a menores partículas, sendo que velocidades maiores 

que 1800rpm apresentavam pequenas alterações no tamanho das partículas. Indicaram 

também que uma menor viscosidade levará a partículas ainda menores e que a forma do 

copo apresentou pouca influência na granulação. 

Ahmed e Youssef (2014) usaram água como meio de trabalho para investigar qual a 

influência do recipiente usado na granulação. Para isso, os autores mantiveram as 

mesmas condições de trabalho (velocidade de 12.000rpm e fluxo de água de 8L/h), e 

testaram atomizadores com diferentes formatos. Eles descobriram que os discos planos 

regulares podem ser utilizados para prever os resultados produzidos pela rotação de um 

copo, cilindro ou disco com diferentes configurações. 
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Outros estudos foram realizados com diferentes misturas com intuito de simular a 

escória de alto-forno fundida. Frost (1981) estudou a granulação utilizando uma mistura 

de glicerol e água, de forma a simular a viscosidade da escória.  

Liu et al. (2014) também realizaram experimentos com a mistura glicerol/água numa 

proporção mássica de 10:1,2, usando copos com diferentes profundidades para 

investigar a transição entre os diferentes modos de desintegração. Estes autores 

demonstraram que a formação de ligamentos é a forma de desintegração mais adequada 

para a escória fundida, pois produzem gotículas mais uniformes. Mostraram também 

que para uma determinada vazão de líquido, a desintegração por formação direta de 

gotículas pode transformar-se em formação de ligamento, quando a velocidade do copo 

rotativo for aumentada, corroborando com os resultados obtidos por Wu et al. (2015). E 

ainda, sugeriram que o copo rotativo com profundidade interior de 30mm é ideal para 

granulação, comparado aos demais testados (10, 30, 50 e 90mm). 

De forma geral, os diversos trabalhos apresentados apontam boas performances. Os 

resultados mostram que o processo é eficiente para a granulação da escória líquida. 

Obteve-se, na maioria dos testes dos diferentes autores citados, grande parte das 

partículas com diâmetro inferior a 2,5 milímetros, tal que o diâmetro médio diminui 

com o aumento da velocidade de rotação e com a diminuição da taxa de fluxo de 

líquido.  

Observa-se que, para visualizar, quantificar e investigar as propriedades hidrodinâmicas 

e o comportamento de um determinado fluido em movimento a técnica chamada de 

velocimetria por imagem de partículas (Particle Image Velocimetry PIV) é fundamental. 

Nesta, uma câmera de alta velocidade é utilizada para capturar imagens dos fluxos 

gerados pelo fluido em movimento, sendo capaz de capturar imagens com o tamanho, a 

quantidade e até mesmo a forma das partículas geradas em escala micrométrica 

(MARCHETTO et al., 2010).  
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3.7.1. Simulação Física 

De acordo com Zhu et al. (2015), para simular o comportamento da escória pode-se 

adotar condições experimentais e parâmetros de propriedades físicas pautados na teoria 

da similaridade. Seus estudos mostram que é possível calcular o diâmetro das partículas 

produzidas através dos parâmetros estabelecidos no processo. 

Este trabalho considerou na simulação física os seguintes parâmetros do processo: 

Vazão crítica adimensional do fluido (Q*), número de Weber (We) e o número de 

Reynolds (Re). Segundo Peng (2005), esses parâmetros podem ser calculados de acordo 

com as equações 3.1, 3.2 e 3.3, respectivamente. 

𝑄∗ =  
𝑄

𝜔𝐷3
                                                                  (3.1) 

𝑊𝑒 =  
𝜌𝜔²𝐷³

8𝜎
                                                                           (3.2)      

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑄

𝜇𝐷
                                                                              (3.3)  

Em que: 

σ : Tensão superficial (N/m); 

D: Diâmetro do copo giratório (m); 

ρ : Densidade do fluido (Kg/m3); 

Q: Vazão do fluido (m3/s); 

µ : Viscosidade (Pa.s); 

ω : Rotação da centrífuga (rad/s); 
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Para validar a simulação física da atomização da escória de aciaria LD é necessário 

verificar os valores dos parâmetros (variáveis adimensionais) que caracterizam o 

comportamento do fluido durante a centrifugação. O número de Reynolds (Re) 

evidenciará o regime de escoamento da mistura de glicerol e água sobre o disco 

rotatório. O número de Weber (We) é importante para analisar a possibilidade de 

formação de gotículas na camada laminar do fluxo, em função da tensão superficial do 

fluido. A vazão crítica adimensional do fluido permite avaliar os efeitos da velocidade 

angular da centrífuga e o efeito dessa vazão no diâmetro da partícula formada.  

De acordo com Peng (2015), o diâmetro da partícula formada pode ser calculado a partir 

dos parâmetros da simulação física. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Materiais 

 

As amostras de escória e do rejeito foram fornecidas por empresas localizadas no 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. O cimento (C) adquirido foi o CP IV-32 

RS, material popularmente utilizado na construção civil. A argila utilizada foi doada 

pela empresa Braúnas, localizada na cidade de Belo Horizonte. 

A escória de aciaria utilizada foi gerada durante o refino do aço em convertedores 

LD/BOF. Na empresa foi resfriada bruscamente por aspersão de água, em seguida, 

beneficiada e estocada em pátio aberto. No beneficiamento foi feito separação 

magnética, britagem e classificação granulométrica.  

A escória encontrava-se estocada no pátio da empresa, em pilhas com alturas médias de 

até 4 metros, diferenciadas pela idade e com granulometria menor ou igual a 60mm. 300 

kg de escória foram coletados no pátio de estocagem, em pilhas com três diferentes 

tempos (5 dias, 60 dias e 365 dias) - identificadas como T5, T60 e T365, 

respectivamente. A amostragem da escória de aciaria seguiu as orientações da NBR 

10007/2004.  

A amostra do rejeito fino do minério de ferro (RF) utilizada na pesquisa é proveniente 

do espessador de lama, fase de concentração. O rejeito assim que gerado foi coletado 

(200kg), armazenado e enviado.  

 

4.2. Métodos 

 

Os testes foram realizados nos seguintes laboratórios: Solos e Asfaltos/ DECIV-UFOP; 

de Ensaios Mecânicos/ DEMET-UFOP; Nanolab/ REDEMAT; Tratamento de Resíduos 
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/DEQUI-UFOP; de Processamento e Análise de Materiais da UFOP/REDEMAT; e de 

Ensaios Mecânicos / CDTM-UFMG. Um fluxograma dos processos envolvidos nos 

testes e análises é mostrado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Fluxograma com as etapas experimentais. 
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Fase 1. Levantamento bibliográfico sobre os seguintes temas: ferramentas de gestão 

ambiental e estudos de caso; política nacional e o cenário internacional referente aos 

desafios e às metas estabelecidas no âmbito das mudanças climáticas e do esgotamento 

de recursos naturais; reaproveitamento de resíduos sólidos; análise do ciclo de vida; e a 

técnica de atomização da escória de aciaria. 

Fase 2. Caracterização dos resíduos: Análises química, física, mineralógica e ambiental. 

Fase 3. Produção e caracterização dos tijolos. As seguintes hipóteses foram assumidas 

para delinear o processo fabril do tijolo:  

• Os resíduos gerados no território podem ser reutilizados como matéria-prima 

alternativa aos agregados naturais tendo em vista, principalmente, suas 

características físicas, conforme descrito nos trabalhos de Netinger et al., (2011) 

e da F.L. da Silva et al. (2014);  

• A produção de tijolos para alvenaria estrutural, utilizados no território 

referencia, é capaz de consumir o montante de escória de aciaria gerada no 

Brasil, conforme simulado no presente trabalho;  

• A adição de rejeito de minério de ferro, como aditivo rico em SiO2, poderia 

diminuir a relação Ca/Si da escória de aciaria e melhorar propriedades 

mecânicas;  

• Um tijolo produzido totalmente com resíduos implicaria na diminuição da 

extração de agregados naturais e preservação dos recursos hídricos, uma vez que 

no Brasil a areia é majoritariamente extraída em leitos de rios (MME 2009); 

Fase 4: Montagem do aparato experimental para a simulação da atomização da escória 

de aciaria. 

 

4.2.1. Caracterização física, química, mineralógica e térmica  

Para a caracterização física foram feitos os seguintes testes: umidade, análise 

granulométrica, massa específica aparente, densidade, porosidade e superfície 

específica. 
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O ensaio de umidade foi determinado segundo a norma NBR 6457/1986. O ensaio de 

densidade real foi feito via multipicnômetro à hélio. O ensaio de massa específica 

aparente (MEA) seguiu a ABNT NBR 7251/1996. A partir dos valores da densidade 

real e da massa específica aparente foi possível determinar a porcentagem de poros (% 

poros). 

A escória foi classificada em agregados fino e grosso de acordo com ABNT NBR NM 

248. Abaixo de 150µm foi utilizado o equipamento cicloclassificador que utiliza a 

centrifugação na análise granulométrica. O cicloclassificador (cyclosiser) é um 

equipamento de análise de tamanho de partículas onde há a ação da corrente ascendente 

de um fluido, normalmente a água.  

A determinação da superfície específica (SE) seguiu a ABNT NBR NM 76 (Blaine), 

utilizando um permeabilímetro.  

A composição química das amostras foi determinada por Espectrômetro de 

Fluorescência de Raios X por energia dispersiva SEM EDS-720 – Shimadzu. O teste de 

expansibilidade foi carreado de acordo com a ABNT NBR 13:2004. 

As fases cristalinas das amostras pulverizadas foram identificadas através da difração de 

raios X, pelo método do pó, realizada no Laboratório de Difração de Raios-X da Escola 

de Minas da UFOP. As condições instrumentais foram: varredura de 4,0042° a 69,992° 

em 2θ, voltagem de 45kw e corrente de 30mA, tamanho do passo 0,0080° em 2θ e 

tempo/passo de 10,16s, fenda divergente de 1°, comprimento da amostra de 10mm e 

temperatura de medição de 25°C. A caracterização mineralógica do rejeito (RF) foi 

realizada nestas mesmas condições. 

A termogravimétrica baseia-se na medição, em função da temperatura, da perda de 

massa de uma amostra submetida a aquecimento pré-definido. Esta análise foi realizada 

nos agregados de escória com o objetivo de investigar seu comportamento quando 

submetidos a uma grande variação de temperatura. As amostras foram aquecidas até 

1000°C em atmosfera inerte, a uma taxa de aquecimento de 20°C por minuto. A análise 

térmica foi realizada no Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica.  
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4.2.2. Produção dos tijolos 

• Preparação das Matérias-Primas 

As amostras foram secas em estufa em temperatura de 110 oC por 24 horas. Em seguida, 

foram cominuídas manualmente para desagregação e, posteriormente, classificada 

granulometricamente. O tamanho de partícula das matérias-primas adotado foi menor 

do que 0,15mm. Os componentes foram misturados até uniformizar a cor. 

A escória de aciaria utilizada na fabricação de tijolos foi a denominada T365, em função 

do seu tempo de cura.  

 

FASE 1. Tijolos maciços: Processo de produção via queima  

• Conformação e queima dos tijolos cerâmicos 

Os corpos de prova possuem a dimensão de 60 x 20 x 6 mm (Figura 4.2). A formulação 

dos traços foi definida empiricamente (Tabela 4.1). Desta forma, foram confeccionados 

seis traços para cada composição, sendo um de referência. Os espécimes foram 

prensados, em molde de aço inoxidável, em prensa mecânica com pressão de 100 MPa.  

 

Tabela 4.1: Composição dos tijolos cerâmicos (% massa). 

Tijolo CPR CP1 CP2 CP3 CP4 

T365 (%) - 50 - 35 15 
RF (%) - - 50 15 35 
Argila 

(%) 100 50 50 50 50 

 

Após a conformação, os tijolos cerâmicos verdes secaram por 24 horas, à temperatura 

ambiente. Posteriormente foram conduzidos à secagem em estufa a 110oC por 24 horas, 
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e, na sequencia, queimados em forno elétrico com taxa de aquecimento de 3oC / min 

alcançando a temperatura de 950oC, durante 2 horas.  

 

 

Figura 2.2: Tijolos produzidos com escória de aciaria (T365), rejeito de minério de ferro (RF) e argila. Segue 

respectivas proporções de matérias-primas: CPR – referência 100% argila, CP1 (50/0/50), CP2 (0/50/50), CP3 

(35/15/50) e CP4 (15/35/50) 

 

Posterior à queima, os tijolos foram avaliados visualmente para identificação de 

possíveis defeitos superficiais, de onde foram selecionados aqueles aptos à análise de 

resistência mecânica à flexão com três apoios. 

 

FASE 2. Tijolos maciços: Processo de produção via cura 

• Conformação e cura dos tijolos maciços 

Para a produção desses tijolos foi adicionado 10% de água, em relação ao peso da massa 

seca, e realizada nova homogeneização, ate a mistura adquirir um aspecto de farofa. Os 

espécimes foram prensados em prensa mecânica manual com pressão de 20 MPa. Os 

espécimes prensados foram armazenados durante 14 dias à sombra, e umedecidos com 

uma frequência de três vezes ao dia nos 7 primeiros dias. 
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Inicialmente foram moldados 10 espécimes para cada uma das cinco composições 

distintas (T1, T2, T3, T4 e T5), com dimensões de 60 x 20 x 6mm (Figura 4.3). Seis 

espécimes foram destinados ao ensaio de resistência à flexão, três ao teste de absorção 

de água e um à análise microestrutural. 

Posteriormente foram confeccionados 6 espécimes para as composições T1, T2 e T3 

com dimensões de 20 x 10 x 5cm (Figura 4.4). Estas composições obtiveram os 

melhores resultados mecânicos. A mistura e a homogeneização foram feitas em um 

misturador elétrico. Ao final da cura, os 6 tijolos foram encaminhados ao teste de 

resístência à compressão. Amostras representativas de cada tijolo foram coletadas e 

encaminhadas ao teste de porosidade. 

A Tabela 4.2 mostra as composições escolhidas para a confecção dos tijolos, moldados 

de acordo com Brazilian Standard ABNT 10833:2013.  

 

Tabela 4.2: Composição dos tijolos (% massa). 

Material 
Amostras 

T1(100/0/0)  T2(85/15/0) T3(85/10/5) T4(70/20/10) T5(50/50/0) 

Escória 

LD 
100 85 85 70 50 

Rejeito 

(RF) 
- 15 10 20 50 

Cimento - - 5 10 - 
Água 10 10 10 10 10 

 

Após a cura, os tijolos foram pesados e analisados visualmente para identificação de 

possíveis defeitos superficiais. 
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Figura 4.3: Tijolos produzidos com escória de aciaria (T365), rejeito de minério de ferro (RF) e cimento. Segue 

respectivas proporções de matérias-primas: T1 (100/0/0), T2 (85/15/0), T3 (85/10/5), T4 (70/20/10) e T5 

(50/50/0). 

 

 

Figura 4.4: Tijolos com dimensões de 20 x 10 x 5cm. 

 

 

4.2.3. Caracterização dos tijolos manufaturados com resíduos sólidos 

• Resistência à flexão: A tensão de ruptura à flexão a três pontos foi obtida de 

acordo com a norma ASTM C1161:1990. Tendo como referencias o valor limite 

de resistência à flexão recomendado para tijolos maciços cerâmicos, de 2,0 MPa 

(ISO 13006/2012). 
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• Absorção de água: É o quociente entre a massa de água absorvida (Figura 4.5) 

pelos corpos de prova e a massa do corpo de prova seco. O limite especificado 

para tijolos de solo cimento segundo ABNT NBR 8491:1994, informa que o 

valor médio deve ser menor ou igual a 20%. 

 

 

Figura 4.5: Três unidades do tijolo T1 submersas em água para análise de absorção de água 

 

 

• Resistência à compressão simples: O ensaio à compressão simples baseou-se na 

NBR 8492/1984 com utilização de chapas metálicas como sistema de 

capeamento não colado. As dimensões das faces de trabalho foram determinadas 

com uma precisão de 1mm. As cargas de ruptura foram aplicadas de maneira 

uniforme e elevadas gradativamente até que ocorresse a primeira trinca visível 

na superfície do corpo de prova. Os valores individuais de resistência à 

compressão, expressos em MPa, foram obtidos dividindo-se a carga máxima 

(em quilograma-força), observada durante o ensaio, pela média das duas áreas 

das faces do tijolo. Segundo a NBR 8491/1994, a resistência à compressão para 

tijolos maciços de solo-cimento não deve ser inferior a 2,0 MPa para valores 

médios. 

• Microestrutura: Para a análise microestrutural dos tijolos foi utilizada a 

microscopia eletrônica de varredura - MEV Oxford X-act. 

• Porosidade: Determinada utilizando o microtomógrafo de raios X, marca Bruker 

do modelo Skyscan 1272 e fragmentos de aproximadamente 1.5cm3 dos tijolos 
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manufaturados. O procedimento técnico consiste em coletar imagens de projeção 

de raios X em diferentes ângulos, por um intervalo de tempo de 2 horas, ao redor 

da amostra e converter este conjunto de imagens e seções (Figura 4.6) de forma 

a permitir a análise tridimensional. Com essa obtêm-se o volume de interesse e a 

porosidade da amostra. 
 

 

Figura 4.6: Seções dos tijolos T1, T2 e T3 geradas no microtomógrafo. 

 

 

4.3. Caracterização ambiental dos resíduos sólidos e dos tijolos 

 

Em um aspecto mais restrito da avaliação ambiental, é a avaliação da composição 

química que pode indicar o grau de periculosidade e de toxicidade de um produto. Para 

determinar as consequências ambientais do armazenamento e utilização dos resíduos, é 

necessário o entendimento das características ambientais mesmos.  

Para a caracterização ambiental das matérias-primas utilizadas na fabricação dos tijolos, 

bem como dos tijolos foi realizado o teste de lixiviação de acordo com a ABNT NBR 

10005/2004. O Valor Máximo Permitido (VMP) representa os valores de poluentes no 

extrato lixiviado em concentração superior aos padrões constantes na listagem nº 07 

anexa à norma. A concentração dos elementos solubilizados foi determinada de acordo 

com a NBR 10006/20004. 
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4.4. Método QE-CO2 no Nível Básico 

 

Foi aplicada a Equação 4.1 para a quantificação das emissões de CO2 referentes à 

utilização do tijolo T2 (85/15/0) em edificações. 

                                   EmissõesMT, j = QTj x FPj x FEPj                             (4.1) 

Emissões MT,j = emissões de CO2 devido a utilização do produto j em edificações, em 

toneladas de CO2;  

QTj = quantidade de produto j necessário à obra, em toneladas;  

FPj = fator de perda do produto j, adimensional;  

FEPj = fator de emissão de CO2 devido a utilização do produto j em edificações, em 

toneladas de CO2 / tonelada de produto acabado (COSTA, 2012).  

• Para a estimativa do FPj foi utilizado os indicadores globais de perdas de 

materiais na obra, por material (Agopyan et al, 1998), onde adotou-se 17% para 

os materiais identificados como “Blocos e tijolos” e média de 95% para o 

cimento.  

• Para a definição da quantidade de produto necessário à obra (QTj) foi simulada a 

construção de 1000 casas populares. Para construir uma casa popular se gasta 

em torno de 10.000 tijolos. Adotou-se o mesmo número de peças, tais sejam 

para os: blocos de concreto, tijolos cerâmicos ou o testado neste trabalho (T2). 

Logo, considerando que para a construção de 1000 casas populares serão 

necessárias 10.000.000 peças, a quantidade de produto em toneladas foi obtida 

multiplicando o número de peças por sua massa. Cada bloco de concreto e de 

tijolo cerâmico tem as respectivas massas (ANICER, 2012): 12,0kg e 7,5kg. T2 

é composto por 2,07kg de escória de aciaria (85%) e 0,36kg de rejeito do 

concentrado do minério de Fe (15%). 

O fator de emissão (FEPj) deve ser calculado para os dois resíduos utilizados neste 

estudo. As etapas do processo de aproveitamento desses resíduos que emitem CO2 são 
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aquelas referentes ao transporte dos resíduos do local onde eles foram gerados até o 

local da obra. No caso da escória de aciaria, a moagem compõe uma das etapas do 

processo.  

Os processos produtivos relativos às siderurgias e às mineradoras foram 

desconsiderados nos cálculos, pois tais emissões aconteceriam independentes da 

reciclagem.  

• A estimativa do FEPj considerou a relação dos fatores de emissão descritos por 

Costa, 2012, de onde os valores considerados, respectivamente aos materiais 

identificados como Cerâmica (telhas e tijolos) e Concreto (bloco), foram, 0,111 

e 0,184.  

o Para o cálculo das emissões provenientes do transporte da escoria de 

aciaria (Emissão TR1), escolheu-se o município de Ouro Branco como 

local gerador da escória e a cidade de Belo Horizonte como local das 

obras. Estas duas cidades têm distância aproximada de 101 km. 

o Para as emissões oriundas do transporte do rejeito do concentrado do 

minério de Fe (Emissão TR2), escolheu-se o município de Mariana como 

local gerador do rejeito e a cidade de Belo Horizonte como local das 

obras. Estas duas cidades têm distância aproximada de 116 km. 

o Os fatores COt e FECi foram retirados das respectivas tabelas 15 e 11 

citadas em Costa (2012). Os valores retirados foram: 0,0196L/t/km, 

referente a caminhão semipesado e 0,0032 tCO2/L, referente ao óleo 

diesel.  

As emissões de CO2 em razão do transporte podem ser calculadas através da equação 

4.2. 

                                          EmissõesTR1/2 = km x COt x FECi                                  (4.2) 

EmissõesTR1/2 = emissões de CO2 em razão do transporte da escória/rejeito, em 

toneladas de CO2/ tonelada de produto acabado; 

km = distância percorrida pelo veículo no transporte de matérias primas e produto 

acabado (somatório da distância de ida mais a de volta), em km; 
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COt = fator de consumo médio de energia de determinado tipo de veículo, em L/t/km; 

FECi = fator de emissão corrigido da energia i, em tCO2/L. 

 

o Para avaliar a emissão de CO2 devido à moagem da escória, foi 

considerado que o índice de trabalho para a moagem desse coproduto 

seja igual ao índice de moagem do clínquer. De acordo com Rezende 

(2016, apud HOSTEN et al, 1998) este índice tem valor igual a  13,49 

KWh/t. 

o O trabalho de moagem pode ser convertido em emissão de CO2 através 

do fator de emissão de eletricidade que varia de país para país. Este fator 

é equivalente à 0,075tCO2/MWh no Brasil de acordo com Sustainable 

Energy Project Support (SEPS). Assim, a emissão proveniente da 

moagem é o produto do índice de trabalho para a moagem e do fator 

equivalente de energia no Brasil, correspondendo a 0,001 tCO2/t. 

Para o cálculo da emissão de CO2 referente ao uso do tijolo T2 proposto somaram-se as 

emissões da escória de aciaria e do rejeito de minério. Essas emissões foram calculadas 

aplicando a Equação 4.2, sendo que: o fator de emissão do produto (FEP) calculado para 

escória é o somatório das emissões de transporte (TR1) e de moagem; e o calculado 

para o rejeito considera apenas a emissão do transporte (TR2). 

 

4.5. Inventário do Ciclo de Vida (ICV) 

 

Partindo do princípio que uma das etapas da metodologia de ACV é o Inventário de 

Ciclo de Vida, o qual consiste em quantificar os dados de entradas e saída do processo, 

considera-se que ICV é um avanço, com grandes contribuições para estudos futuros 

nessa área.  
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O escopo do trabalho foi definido do tipo “Portão ao Portão” sendo o limite do sistema 

delimitado pela etapa do refino do aço em convertedores até o pátio de estocagem. Para 

este sistema foi levantado um formulário contendo os fluxos de matéria e energia, 

baseado na legislação ambiental brasileira, relatórios de impacto ambiental (RIMA) de 

usinas siderúrgicas brasileiras e diálogos com profissionais do ramo. 

Com os dados de entrada e saída levantados foi construído um modelo esquemático da 

Aciaria LD, identificando qualitativamente as principais emissões para o meio 

ambiente. 

 

4.6. Simulação da Atomização da Escória de Aciaria 

 

Para a simulação da atomizaçao da escória as seguintes atividades foram desenvolvidas: 

Construção do aparato experimental que consiste na centrífuga, uma mistura de glicerol 

e água, galão para armazenar o líquido, câmera de alta velocidade, uma válvula para 

controlar vazão e um computador para análise dos resultados; Definição dos parâmetros 

envolvidos, tais como: geometria do copo, altura de queda, vazão de saída e parametros 

do fluido; Registro da atomização via câmera de alta resolução do tipo Kodak DCS 420 

digital. Esse equipamento produz imagens com pixels de dimensão igual a 1012 X 1524 

e resolução espacial de 1m X 1m. Com uma resolução espacial tão alta ela é capaz de 

capturar o formato e o padrão das gotículas atomizadas em uma unidade mínima de 

mapeamento o que proporciona imagens claras de quantização precisa. 

  

4.6.1. Construção do aparato experimental 

• A centrífuga consiste em um copo giratório conectado a um motor eléctrico 

através de um flange e uma caixa coletora (Figura 4.7b).  Ao cair no copo 

atomizador centrífugo com alta velocidade o líquido será rotacionado e 
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aspergido formando gotas de líquido de camada extremamente fina. A 

profundidade do copo adotada foi de 25mm, conforme Ahmed (2014).  

• O Vaso de Mariotti (Figura 4.7a) foi construído com vidraçarias da instituição 

para armazenar e controlar a vazão do liquido. É constituído por um frasco 

cilíndrico com gargalo e munido de uma rolha atravessada por um tubo de vidro.  

Pode-se com esse aparato obter diferentes vazões constantes variando a distância do 

topo do tubo de vidro fino em relação à rolha. Nos estudos de Wu et al. (2015) foi 

comprovado que maiores rotações geraram menores partículas durante a atomização, 

logo uma elevada rotação de 3200rpm foi escolhida.   

 

 

Figura 4.7: a. Vaso de Mariotti de 5 litros. b. Copo rotatório construído e suas dimensões. 

 

4.6.2. Preparo da Solução 

Para definir as proporções de glicerol e água a fim de igualá-las às propriedades da 

escória define-se a sua viscosidade de acordo com a respectiva composição química 

quantificada neste estudo e a temperatura fim de sopro do convertedor igual a 1680°C. 

A viscosidade foi obtida aplicando-se o Modelo de Riboud (Ferraro 2014): 
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𝜇 = 𝐴𝑤𝑇𝑒𝑥𝑝 (
𝐵𝑤

𝑇
) ⌈𝑑𝑃𝑎𝑠⌉                                                        (4.3) 

 

Em que Aw e Bw  são valores empíricos calculados pelas equações 4.4 e 4.5, 

respectivamente; e T é a temperatura fim de sopro (K) do processo de aciaria LD. 

 

𝐴𝑤 = 𝑒𝑥𝑝 (−19.81 + 1.73𝑋"CaO" + 7.02𝑋"Na₂O" + 5.82𝑋𝐶𝑎𝐹₂ − 35.76𝑋"Al₂O₃")          (4.4) 

𝐵𝑤 = 31140 − 23896𝑋"CaO" − 46356𝑋𝐶𝑎𝐹2 − 39159𝑋"Na₂O" + 68833𝑋"Al₂O₃"          (4.5) 

 

Após calcular a viscosidade pelo Método de Riboud, evidencia-se que a mistura de 

glicerol e água deverá ter uma viscosidade igual a 0,198dPas.  

De acordo com a Glycerine Producers’ Association (1963) para esse valor de 

viscosidade calculado (19 cP) estabelece-se uma relação de 67,8% de glicerina para 

32,2% de agua. Como a densidade relacionada corresponde à escória de aciaria à 

1658ºC e os ensaios no presente trabalho foram feitos à temperatura ambiente, 20ºC, foi 

considerada para as análises seguintes a densidade igual a 1170 Kg/m3 (Peng 2005). 

A tensão superficial da mistura é essencial para garantir que esta simule o 

comportamento da escória, logo baseado nos estudos de Peng (2005) – ver Eq. 3.1, 3.2 e 

3.3, estimou-se uma relação direta entre viscosidade e tensão superficial e obteve-se 

0.0821N/m. 

 

4.6.3. Procedimentos Experimentais para o Ensaio de Atomização 
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A montagem da simulação física de 

atomização foi feita de acordo com a 

Figura 4.8, sendo a altura de queda 

mínima entre o bico do vaso de Mariotti e 

o centro do disco da centrífuga igual a 

30cm.   

As imagens foram obtidas através da 

técnica de velocimetria por imagem de 

partículas (Particle Image Velocimetry - 

PIV).  

As imagens foram tratadas no software 

SpeedSense 9040 Câmera para 

determinação do tamanho das gotículas 

formadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Montagem da simulação 

física da atomização da escória. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Simulação da atomização da escória 

 

Para verificar a eficiência do processo de atomização a seco a partir da escória de 

aciaria LD por disco rotatório, foi necessário primeiramente calcular os parâmetros 

físicos do processo. 

 

• Caracterização dos Parâmetros Adimensionais do Processo 

Considerando os valores mencionados nas seções 3.6 e 4.6, evidencia-se o cálculo 

destes. 

𝑅𝑒 =
1170 (

kg

m3) ∗ 9,67 ∗ 10−6 (
m3

s
)

0,0198 (Pa. s) ∗ 0,09 (m)
= 6,349 

𝑊𝑒 =
1170 (

𝑘𝑔

𝑚3) ∗ (335,103 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
))

2

∗ (0,09 (𝑚))³

8 ∗ 0,0821 (
𝑁

𝑀
)

=  1.779.582,826 

 

O valor de Re = 6,349 demonstra que o fluxo é laminar, uma vez que, valores de 

Reynolds menores que 2000 representam fluídos que se movem em trajetórias bem 

definidas, em camadas. Esse escoamento ocorre principalmente devido à alta 

viscosidade da mistura de glicerol e água que age no sentido de amortecer a tendência 

do fluxo de se tornar turbulento. Logo, indica-se, teoricamente, que o fluxo formado 

durante o experimento é significativamente estável. 

Segundo Martins & Leal Filho (2009), o número Weber calculado por ser maior que 1 

evidencia a predominância das forças inerciais, em detrimento das forças capilares, o 

que favorece às forças viscosas durante o fluxo do fluido.  
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Dessa forma, como esperado, a alta viscosidade do fluido prejudica a rápida formação 

de gotículas e, portanto, favorece a formação de ligamentos. 

 

• Ensaio de Atomização 

Na a preparação do vaso de Mariotti, a menor vazão constante possível, de acordo com 

as limitações do equipamento, foi obtida igual a 9,67 ml/s, adequando a altura entre a 

rolha e a extremidade superior do tubo. A menor vazão se fez essencial devido à alta 

rotatividade da centrífuga que se fosse combinada à uma rápida vazão impossibilitaria o 

experimento. 

Posicionou-se a câmera de alta velocidade de forma a obter o melhor foco possível e 

utilizou-se, ainda, um laser de alta frequência para iluminar a parte superior do disco e 

assim melhorar o contraste das imagens objetivadas.  

Logo, ligou-se a centrífuga com uma rotação constante igual a 3200 rpm ou 335,103 

rad/s. Então, iniciou-se a vazão da mistura de glicerol e água na proporção de 67% e 

33%, respectivamente, por aproximadamente 15 segundos. Tempo necessário para 

captar aproximadamente 7000 imagens durante a centrifugação do fluido. 

 

• Análise das imagens 

Analogamente à Liu et al (2012) que estudou a escória de alto-forno, as imagens obtidas 

permitem a análise do comportamento do fluxo durante a centrifugação. Na Figura 5.1, 

as imagens A, B, C e D correspondem ao começo da formação do filme, seguida pela 

formação dos ligamentos e então das gotículas, respectivamente. 

 



62 
 
 

 

Figura 5.1: Sequencial de imagens da atomização da mistura de glicerol e água. 

 

Nesta figura a seta na primeira imagem, (A), aponta para uma espessa camada 

emergindo do fundo do copo giratório para a sua superfície. O estudo de Liu et al 

(2012), provou que maiores rotações ocasionam a formação de um filme de líquido, 

logo a alta velocidade angular do copo ocasionou esse fenômeno, porém não foi 

suficiente para mantê-lo por toda a sua extremidade. 

Já na imagem (B) percebe-se a formação dos ligamentos a partir do filme de líquido 

formado na etapa anterior. Ao longo do ensaio, o contato entre fluido/disco aumentou a 

quantidade e prolongou o tamanho dos ligamentos, bem como diminui a distância entre 

eles. Sabe-se que a forma dos ligamentos é consequência da força centrípeta aplicada 

pela rotação do processo e quanto maior o número de ligamentos, mais finos eles serão 

e, portanto, menor serão as gotículas geradas. 

Na imagem (C), registrada após 10 segundos de ensaio, evidencia-se que o tamanho dos 

ligamentos estão constantes assim como a distância entre eles e a direção do fluxo. O 
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estudo de Peng (2005) mostrou que após um certo tempo inicial a trajetória dos 

ligamentos não é alterada, porém, com a vazão contínua, mais líquido é despejado no 

disco e este se comporta como a imagem (A), formando um filme de fluidos que depois 

formam ligamentos e assim sucessivamente. 

Ainda, os ligamentos ao longo do movimento se tornaram instáveis e, como visto na 

imagem D), as gotículas se formaram a partir deles ao sair do disco rotatório. 

Possivelmente, a acelerada rotação do disco ocasionou a formação de ligamentos muito 

finos e, logo, de gotículas pequenas e de completa formação na região escura das 

imagens, o que não era esperado e dificultou as análises do presente estudo.  

Dessa forma, os ligamentos se tornaram tão finos que a tensão superficial da mistura 

influenciou a formação das pequenas gotículas esféricas. Esse fenômeno contribui para 

um resultado favorável quanto à estabilidade química da escória após a atomização, já 

que, menores gotículas, ao se resfriarem, irão formar partículas menores, com uma 

distribuição mais homogênea. 

 

• Dimensionamento das gotículas 

As imagens obtidas nos ensaios foram analisadas a fim de medir o tamanho das 

gotículas. Para isso, utilizou-se como referência a medida da região escura da imagem, 

entre a extremidade do disco rotativo e a casca da centrifuga. Como consta na Figura 

5.2 esse valor é igual a 7cm. Com base nesse valor, comparou-se no software 

SpeedSense 9040 Câmera, acoplado à câmera de alta velocidade, a quantidade de pixels 

compreendida entre essa medida conhecia e então mediu-se a quantidade pixels em cada 

gota e as converteu em uma distância. Assume-se que o valor do diâmetro das partículas 

é a média dos valores dimensionados.  

Foram realizados 5 ensaios com duração de 15 segundos cada. Em média foram obtidos 

aproximadamente 11 ligamentos por ensaio, com diâmetro das partículas formadas 

variando entre 0,82-1,37mm. A média dos diâmetros mensurados foi igual a 1,22mm. 
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Figura 5.2: Dimensionamento das gotículas obtidas. 

 

• Avaliação Global do Processo 

Os resultados obtidos indicam que a mistura com 67% de glicerol e 33% de água, que 

simula a atomizaçao da escória de aciaria LD por disco rotativo, obteve um resultado 

positivo. Apesar da alta rotatividade da centrífuga e da maior viscosidade da escória, 

quando comparado, por exemplo, à escória de alto-forno, os experimentos mostraram 

que o fluido se comportou de maneira semelhante à outros estudos já realizados. 

Certamente, o desmembramento do líquido em forma de ligamentos é um sinal dessa 

semelhança. 

No entanto, deve-se considerar que a escória de aciaria LD é despejada do convertedor a 

uma temperatura entre 1500-1700°C e os ensaios realizados foram na temperatura 

ambiente (20-30°C). Entre os parâmetros, a tensão superficial e a viscosidade são os 

mais afetados pela temperatura. Nesse presente estudo, calculou-se a viscosidade com 

1680°C, porém a tensão superficial assumida é correspondente a uma temperatura igual 

a 1500°C. Maiores valores de tensão superficial favoreceriam a formação de ligamentos 

até um valor crítico. A partir deste, segundo Peng (2005), a formação do filme de fluido 

seria evidente e prejudicial ao processo. 

A análise experimental sugere que, devido à alteração na viscosidade em função da 

temperatura, condições operacionais adequadas devem ser aplicadas para assegurar um 

bom comportamento de granulação.  
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Estabelecer uma vazão constante durante todo o vazamento do convertedor é um desafio 

para essa inovação tecnológica, uma vez que, a maioria dos convertedores são 

basculados apresentando uma vazão inicial maior que decresce a medida que o volume 

já vazado aumenta. 

Além disso, a rotação da centrífuga apresentada é muito rápida para uma aplicação 

industrial, portanto, deve-se estudar a velocidade angular ótima para cada tipo de 

escória e processo. 

O diâmetro obtido se mostrou melhor que em outros estudos consultados, em média, os 

resultados obtidos com essa técnica eram de diâmetro igual a 2,5mm. Nesse estudo, os 

diâmetros foram da ordem de 1,22mm. Este resultado indica a viabilidade comercial e 

técnica de estudos desta natureza, uma vez que, com essa granulometria seria possível 

otimizar a recuperaçao metalica e estimular a reutilizaçao da escória de aciaria. 

Ademais, na granulação a seco, a energia pode ser recuperada para a produção de vapor 

ou ar aquecido, de modo que a taxa de recuperação de calor pode ser determinada pelo 

diâmetro das partículas (LIU et al. 2014). 

 

5.2. Caracterização física, química, mineralógica e térmica  

 

A escória de aciaria LD foi inicialmente caracterizada com o objetivo de avaliar a 

influencia do tempo de estocagem em suas propriedades. São apresentados também os 

resultados referentes às demais matérias-primas utilizadas na produção de tijolos, sendo 

elas: Rejeito do concentrado de minério de ferro (RF), argila e o cimento. 

 

5.2.1. Caracterização Física 

A cal livre é um grande absorvedor de umidade. A diminuição da umidade foi atribuída 

à hidratação da cal livre nas amostras T60 e T365 (Tabela 5.1). Bem como o maior 

valor encontrado para a amostra T5 ser o resultado do recente beneficiamento com 

resfriamento a úmido. 
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Tabela 5.1: Caracterização física da escória com diferentes tempos de estocagem. 

Amostra 
Umidade 

(%) 

Densidade 

Real 

(kg/m3) 

SE 

(cm2/g) 

MEA 

(g/cm3) 

Porosidade 

(%) 

T5 1,98 2900 2669 1,56 0,46 

T60 1,74 2800 2534 1,47 0,48 

T365 1,49 2750 3247 1,32 0,56 

RF - 3280 - - - 

Argila - 2540 - - - 

SE – Superfície específica; MEA – Massa específica aparente. 

 

Uma escória para poder ser reaproveitada como material cerâmico, deve possuir uma 

densidade em torno de 2800kg/m³ (CARDOSO, 2009). A escória com diferentes tempos 

de estocagem estão dentro desses valores. Nota-se que, o envelhecimento da escória 

promoveu a hidratação e carbonatação da cal livre e, consequentemente, uma 

diminuição da densidade, o que justifica o menor valor encontrado para T365.  

A densidade encontrada para o rejeito (RF) foi de 3280kg/m³, em consonancia com o 

valor encontrado por da Silva et al. (2014). 

Os valores de densidade encontrados para os resíduos são aceitáveis se comparados ao 

do cascalho natural (2700kg/m3) (Morone et al., 2014). 

A massa específica aparente (MEA) dos grãos foi praticamente igual entre as 3 

amostras,  em torno de 1,45 (g/cm3). Agregados de alvenaria reciclados apresentam 

massa específica aparente em torno de 1,88 a 2,22 g/cm3, enquanto uma cerâmica 

vermelha apresenta valores entre 1,48 a 2,12 g/cm3 e uma pasta de cimento endurecida 

(cimentícia) valores entre 1,62 a 2,55 g/cm3 (ÂNGULO, 2005). 

Foi observada uma maior superfície específica (SE) para a escória T365 (Tabela 5.1) 

corroborando com os resultados da porosidade. Este fator facilita o transporte por 

configurar maior leveza, entretanto, implica na perda de resistência das partículas 

(Sousa 2007). Escórias com grande superfície específica são mais reativas por terem 



67 
 
 

energias de superfícies mais elevadas e, portanto, benéficas à produção de cimento, pois 

aceleram as reações (GUO and SHI 2013). A faixa de valor indicada de superfície 

específica que o cimento deve possuir está entre 3000 e 4500 cm²/g (Arrivabene et al. 

2012). A escória T365 está dentro desta faixa, com 3247cm²/g.  

A partir da caracterização física verificou-se que o maior tempo de estocagem pode ter 

influenciado a maior desintegração da escória T365 em relação a T5, resultando em 

menores valores de massa específica e de densidade, e maior superfície específica. Na 

escória com maior tempo de exposição as intempéries (T365) a desintegração pode ser 

resultado de reações de hidratação de óxidos reativos, as quais culminam em variação 

volumétrica. 

Quanto ao ensaio granulométrico grosso, todas as amostras de escória apresentaram 

massa retida maior nas frações menores do que 4,76mm, média de 55%, logo, a escória 

de aciaria LD é um material classificado como agregado miúdo. O resultado da 

classificaçao dos agregados miudos (Tabela 5.2) indicou que T365 apresentou a menor 

massa retida na faixa indicada para uso em material cerâmico (≤0,60 mm) (Cardoso 

2009), quando comparada com as amostras T5 e T60. A maior massa retida foi entre 

4,76 e 1,18 mm, somando-se 45,13%. 

 

Tabela 5.2: Distribuição granulométrica da escória de aciaria determinada por peneiramento para os três 

tempos de estocagem. 

Diâmetro 

Nominal de 

abertura da tela 

(mm) 

% Retido  

T 5 T 60 T 365 

4.76 4.24 7.76 4.07 

2.36 18.64 23.23 18.42 

1.18 16.95 7.64 22.75 

0.60 16.10 13.36 14.92 

0.30 12.71 11.34 12.34 

0.15 9.32 9.14 9.08 

< 0.15 22.03 27.53 18.44 

 



68 
 
 

Como entre essas amostras não houve diferenças no método de resfriamento ou no tipo 

de aço produzido, a heterogeneidade dos resultados encontrados para as três idades pode 

ser reflexo de variações na composição química, como o teor do óxido de ferro por 

exemplo.  

O resultado da análise granulométrica do RF foi que 76% da amostra têm partículas 

menores do que 0,045mm. 

Segundo Sales et al. (2015), as menores granulometrias das matérias-primas favorecem 

a redução de vazios do material, o que aumenta a sua resistência à compressão e cinética 

da reação pozolânica – ver reação no ítem de caracterização térmica. Conforme 

estudiosos, o CaCO3 com partículas de aproximadamente 5μm, preencheram o espaço e 

criaram um efeito de microagregação que aumentou a compacidade dos materiais 

cimentícios (QI et al. 2016). 

 

5.2.2. Caracterização Química 

Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados da análise química semiquantitativa com 

espectrômetro de fluorescência de raios X por energia dispersiva SEM EDS-720. Para 

comparação, dados obtidos com o clínquer do cimento (K) e com a argila (A) também 

foram adicionados.  

Os resultados da extração de CaO Livre com etilenoglicol indicaram que o  

envelhecimento da escória (T365 apresentou menor teor) contribuiu para a hidratação 

deste composto, que é um dos responsáveis pela deterioração e fragmentação do 

concreto construído com escórias de aciaria (GUO et al. 2014). A CaO livre origina-se 

ou a partir da cal, adicionada como fundente no convertedor, não dissolvida residual, ou 

da dissociação do silicato tricálcico. Seu teor é determinado a partir da extração de CaO 

livre e hidróxido de cálcio para 1 g de escória com 30 mL de etilenoglicol. A solução é 

aquecida em banho-maria a 70 °C por 30 minutos, sob agitação de 5 em 5 minutos. 

Após a extração, a solução é filtrada e titulada com solução de HCl 0,1M. Um indicador 

de solução mista foi usado para identificar o ponto final da titulação. 
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Com o envelhecimento houve redução nos teores de CaO, SiO2 e MgO da escória. 

Óxidos de cálcio, de silício e de ferro representaram cerca de 70% dos elementos da 

escória (LD/BOF).  

A composição química das amostras T5, T60 e T365 foi similar à geralmente 

encontrada nas escórias BOF (QI et al., 2016), exceto pelo alto teor de óxido de ferro 

em T365.  

O maior teor de óxido de ferro na amostra T365 pode ser inicialmente, atribuído ao 

processo de beneficiamento menos eficiente. Contudo, outras considerações foram 

feitas em conjunto com os resultados da caracterização mineralógica. 

 

Tabela 5.3: Teor de óxidos presentes na escória de aciaria para os três tempos de estocagem, no rejeito de 

minério de ferro (RF), no cimento (K) e na argila (A). 

Material CaO Fe2O3 SiO2 MgO Al2O3 
CaO 

free 

Fe 

total 

(CaO/SiO2) 

T5 47.97 10.95 14.64 6.96 2.82 5.26 13.28 2.75 

T60 44.83 10.75 8.46 6.49 3.82 3.73 13.25 3.65 

T365 45.00 21.22 8.44 6.15 3.96 2.34 24.31 3.63 

RF - 43,20 39,70 - 3,20 - - - 

A 0,17 - 43,60 0,75 31,90 - 3,90 - 

K 63.60 3.00 20.80 4.30 4.70 - - - 

  

Os teores de óxidos encontrados nas amostras RF e A estão de acordo com os descritos 

no trabalho de da Silva et al. (2014), os quais estudaram amostras de rejeito fino da 

separaçao magnética (FM).  
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5.2.3. Caracterização mineralógica 

A partir da análise do DRX foi possível identificar, qualitativamente, as principais 

diferenças entre as fases mineralógicas da escória, em função de sua idade, tendo como 

referencia o pico da fase analisada (Figura 5.3). Foram elas: 

• O teor de calcita foi maior na amostra T365, mais envelhecida, devido à 

carbonatação do hidróxido de cálcio. Mesmo com menor teor de CaO 

(Tabela 5.3), o maior tempo de estocagem fomentou as reações intempéricas 

com o ambiente. A carbonatação implica em uma menor reatividade da 

camada superficial da escória o que pode levar a melhorias em suas 

propriedades ambientais ao minimizar a lixiviação de metais como o cromo 

(MEIMA et al. 2012). Estudiosos relatam que em ligantes com escória de 

aciaria-cimento, a calcita pode servir como substrato de nucleação de silicato 

de cálcio hidratado (CSH) (ZHANG and RAMACHANDRAN 2013) e 

contribuir com o preenchimento físico em argamassas com idade inicial (LIU 

and YAN 2008). 

• O teor de gipsita aumentou com o tempo. Este resultado é interessante para a 

indústria civil tendo em vista que, ativadores químicos do tipo sulfato cálcico 

bi hidratado (gypsum) tem um efeito positivo na hidratação da escória de 

aciaria em pó, conferindo melhorias na resistência a compressão em misturas 

com cimento (GUO and SHI 2013). 

• A fase portlandita foi identificada nas escorias expostas às intempéries por 

mais tempo (T60 e T365). Este resultado era esperado, uma vez que o óxido 

de cálcio, presente nas três amostras, reage com a umidade do ar para formar 

a cal hidratada Ca(OH)2. Este último mineral reage com o CO2 ambiente 

para formar a calcita (carbonatação). Estes fenômenos podem alterar ou 

diminuir a reatividade de materiais instáveis como a escória BOF 

(BELHADJ et al. 2012). Estas reações reduzem o teor de CaO ao longo do 

tempo, como de fato apresentado na Tabela 5.3. Comparando os picos 

relativos à fase portlandita em T60 e T365 nota-se uma tendência de redução 

desta fase com o envelhecimento.  O consumo desta fase pode indicar a 

formação de CSH (GUO and SHI 2013). 
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• O maior teor de calcita em T365 confere com os resultados químicos, os 

quais mostraram que houve uma redução inicial do teor de óxido de cálcio 

com o tempo. Este, uma vez exposto à umidade atmosférica formou o 

hidróxido de cálcio, o qual, posteriormente, por recarbonatação ao absorver 

CO2 do ar, formou a calcita.  

 

 

Figura 5.3: Fases mineralógicas identificadas via DRX para as escórias T5, T60 e T365. 1- Wulfenite 

(PbMoO4); 2 – Quartz (SiO2); 3 – Hematite (Fe2O3); 4 – Calcite (CaCO3); 5 – Portlandite [Ca(OH)2]; 6 – 

Gypsum (CaSO4.2H2O); 7 – Magnetite (Fe3O4); 8 – Merwinite 

 

As principais fases presentes na escória de aciaria foram o quartzo, calcita, portlandita, 

hematita, magnetita, gipsita e merwinita. Este resultado está de acordo com outros 

trabalhos (Yildirim & Prezzi 2011; Engstrom et al. 2013). Nenhuma fase amorfa foi 

detectada por essa técnica. As principais fases mineralógicas e respectivos percentuais 
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encontrados no rejeito (RF) foram: Hematita (35%), quartzo (34%), caulinita (14%) e 

goethita (10%). 

Apesar do Índice de Basicidade da escória estudada (Tabela 5.3 – Ca/Si), para os três 

tempos de estocagem, ser superior a 2,7, a fase C3S (tricalcium silicate) não foi 

detectada. Segundo Caijun and Jueshi (2000), acima deste valor de basicidade, a 

referida fase está particularmente presente na escória BOF. 

 

5.2.4. Caracterização térmica 

 

A análise termogravimétrica (TGA) foi utilizada para diferenciar qualitativamente o 

comportamento das fases CSH e Ca(OH)2 nas amostras de escória BOF com distintas 

idades.  

 A Figura 5.4 apresenta as curvas de TGA para as amostras T5, T60 e T365, a partir das 

quais foi calculada a perda de massa tendo em vista os intervalos de temperatura 

adotados (BELHADJ et al. 2012; QI et al. 2016). Esses intervalos foram escolhidos por 

estarem associados às reações com o CSH, principal produto hidratado abaixo de 

1000°C nas pastas de cimento (QI et al. 2016). Assim, têm-se: 

• Entre 50-200°C (desidratação do gel CSH), a perda de massa calculada para as 

três amostras, da mais recente para a mais velha, foi, respectivamente, 1,21%, 2,50% e 

3,17%. Como não foi detectado a fase Ca(OH)2 em T5 (Figura 5.1), era de se esperar o 

menor valor encontrado. Quanto mais envelhecida a amostra, maior a perda mássica, 

mostrando que nessas amostras há presença de maiores quantidades de silicatos 

hidratados, formados decorrentes da hidratação das fases Ca(OH)2  e SiO2. 

• Entre 400-550°C (desidratação do Ca(OH)2), estes valores foram de 1,66%, 

2,33% e 1,05%. A maior perda mássica da amostra T60 pode ser justificada pelo maior 

teor nesta amostra da fase portlandita, de acordo com o observado na difração em 

função da altura do pico (Figura 5.1). 
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• E entre 600-780°C (desidratação do gel CSH e descarbonatação da CaCO3), 

3,38%, 4,82% e 4,26%. A amostra T60 obteve maior perda mássica. Este dado indica 

que as reações de hidratação foram mais eficientes nesta escória, e que o efeito da 

carbonatação em T365 pode ter dificultado a reação de desidratação.  

 

 

Figura 5.4: Curvas de TGA referentes às amostras T5, T60 e T365. 

 

Segundo Noack et al. (2014), o interesse pela carbonatação mineral como uma opção 

em larga escala para o sequestro de dióxido de carbono, a partir da precipitação de 

minerais de carbonato estáveis,  proporciona uma oportunidade para a reutilização de 
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resíduos alcalinos industriais e para a valorização da escória de aciaria (MORONE et al. 

2014).  

Em todas as amostras, próximo à temperatura de 90ºC, toda a água armazenada na 

estrutura capilar do CSH foi perdida. Observa-se que as curvas são similares, onde as 

fases hidratadas tipicamente encontradas na escória (WIMMER et al. 2014), ainda que 

não tenham sido identificadas na análise do DRX, perdem a água quimicamente 

combinada em picos semelhantes, 200ºC, 380ºC, 440ºC e 680ºC.  

Conforme Sales et al. (2015), ao estudarem materiais cimentícios na produção de 

concreto, as curvas das análises térmicas mostram as variações significativas de massa 

durante o aquecimento das amostras. Essas variações na massa das amostras apontam a 

ocorrência da reação pozolânica com formação de silicatos de cálcio hidratado (CSH). 

Esta reação pode ser vista na Equação 5.1.   

 

Ca(OH)2 + SiO2 + H2O ------- CSH (3CaO.2SiO2.H2O)                           (5.1) 

Estes resultados estão de acordo com a composição química das amostras, onde se 

constatou que o envelhecimento da escória de aciaria contribuiu para a diminuição no 

teor de CaO em detrimento à formação de fases hidratadas. 

  

5.3. Caracterização dos tijolos manufaturados 

 

5.3.1. Via Queima 

 

Após atingirem a temperatura ambiente, os tijolos queimados foram analisados 

visualmente e encaminhados para o ensaio de resistência à flexão. Os resultados estão 

descritos na Tabela 5.4.  
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A partir da analise visual foi constatado que os tijolos com maior teor em massa de 

escória de aciaria (CP1 e CP3) estavam parcialmente soltos, porosos e com trincas. Isto 

pode ser justificado pelo elevado teor de óxido de ferro, presente nos dois resíduos 

utilizados. O óxido de ferro é citado como um contaminante nas massas cerâmicas 

(DAS et al., 2000), e, como suas fases são inertes em contato com a água, representa um 

dano à atividade hidráulica da escória BOF (BELHADJ et al., 2012).  

Apenas o tijolo CP2, sem escória na sua composição, atendeu aos requisitos mecânicos 

mínimos. Esse resultado indica que a baixa granulometria do RF pode ter contribuído 

com o preenchimento da matriz culminando na diminuição da porosidade e 

consequentemente, no melhor desempenho mecânico. Soma-se a isso, a SiO2 e a Al2O3 

presentes nesse rejeito sugerem a formação dos silicatos de alumínio hidratado 

(JUENGER et al. 2011).  

 

Tabela 5.4: Resultados da análise visual e mecânica nos tijolos de cerâmica produzidos com RSI’s. O valor 

limite de resistência à flexão recomendado para tijolos maciços cerâmicos é de 2 MPa (ISO 13006/2012). 

Tijolos com 

RSI’s  

(T365 / RF / A) 

 Análise Visual 

Resistência 

Mecânica à 

Flexão (MPa) 

CPR  Cor após queima: coloração normal da argila. 
Sem trincas superficiais.  4,35 

CP1 (50/0/50)  Cor após queima: cinza claro. Trincas 
superficiais. Material parcialmente solto. 1,38 

CP2 (0/50/50)  Cor após queima: marrom avermelhado. Não 
apresentou trincas. 2,96 

CP3 (35/15/50)  
Cor após queima: marrom avermelhado mais 
claro. Apresentou muitas trincas. Material 
parcialmente solto. 

1,64 

CP4 (15/35/50)  Cor após queima: marrom avermelhado escuro. 
Trincas superficiais. 2,88 

 

A análise visual e os resultados de resistência à flexão mostraram que os tijolos 

cerâmicos confeccionados com a escória de aciaria BOF tiveram pior desempenho 

mecânico, quando comparados com o tijolo referencia (CPR).  
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Tendo em vista os resultados acima se optou por avaliar o comportamento dos tijolos 

produzidos via cura. A mudança de rota de produção foi uma alternativa adotada à 

manutenção da proposta de um processo produtivo com os menores custos energético, 

econômico e ambiental possíveis. Pois, o investimento nesses tijolos queimados 

implicaria necessariamente em, além de separação magnética, redução granulométrica 

da escória e/ou aumento na temperatura de queima. 

 

5.3.2. Via Cura 

 

Os resultados dos ensaios realizados nos tijolos estão descritos abaixo. Inicialmente 

foram testados os corpos de prova produzidos com cinco composições diferentes e com 

menores dimensões, para uma avaliação inicial. Foram escolhidas as três composições 

com melhores resultados mecânicos (resistência mecânica ã flexão) para a fabricação de 

tijolos com dimensões reais. Nestes foram avaliados a resistência mecânica à 

compressão.  

 

 

• Absorção de água e ensaio mecânico do primeiro lote (T1, T2, T3, T4 e 

T5) - com dimensões de 60 x 20 x 6mm 

A análise visual permitiu constatar que os tijolos T4 e T5 apresentaram trincas 

superficiais. A ausência de defeitos superficiais nos demais tijolos indica que houve 

uma boa sinergia entre os resíduos misturados. De acordo com o limite especificado 

para tijolos de solo cimento, a absorção de água deve ser menor ou igual a 20%. O tijolo 

T2 atendeu ao padrão.  

A Tabela 5.5 apresenta os valores médios do ensaio mecânico e do ensaio de absorção 

de água encontrados nos tijolos produzidos.  
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Tabela 5.5: Valores médios da resistência mecânica à flexão e do ensaio de absorção de água encontrados nos 

tijolos produzidos. 

Material 

Tensão de 

Ruptura à 

Flexão (MPa) 

Absorção de 

Água (%) 

T1(100/0/0) 4,04 22,08 
T2(85/15/0) 3,07 20,02 
T3(85/10/5) 3,61 20,34 

T4(70/20/10) 3,46 21,52 
T5(50/50/0) 2,01 21,87 

 

Quanto ao ensaio mecânico, todas as composições avaliadas cumpriram a resistência 

mecânica mínima, 2,0 MPa para fabricação de tijolos maciços (ISO 13006/2012). O teor 

de CaO livre da escória envelhecida (Tabela 5.3 – T365) e a ausência de trincas 

reforçam o bom desempenho mecânico do tijolo T1 (100/0/0). E indicam que este 

composto, um dos responsáveis pela deterioração e fragmentação do concreto 

construído com escórias de aciaria (GUO et al. 2014), foi hidratado. 

O comportamento mecânico do tijolo contendo apenas escória de aciaria foi similar ao 

encontrado por Sezer & Gulderen (2015), ao estudarem misturas de concreto contendo 

escoria de aciaria como agregado fino. Quando comparado com o paver de concreto 

para pavimentação, produzido por da Silva et al. (2016), fica nítido o efeito deletério do 

óxido de ferro no desempenho mecânico do tijolo. Os autores removeram os 

constituintes metálicos da escória e obtiveram melhores resultados mecânicos. 

O maior teor de óxido de ferro no tijolo T2 (85/15/0) agiu negativamente na resistência 

mecânica à flexão, quando comparado com o tijolo T1. A diminuição da resistência 

pode ser resultado da baixa atividade hidráulica da escória BOF, favorecida pelas fases 

inertes do óxido de ferro em contato com a água (BELHADJ et al., 2012). Este 

resultado indica que a adição de rejeito de minério de ferro rico em SiO2, nestas 

condições, não contribuiu para melhorar a atividade hidráulica da escória de aciaria.  

A composição química da escória de aciaria (Tabela 5.3 – T365) mostrou que a soma 

dos óxidos de magnésio, de ferro e de cálcio correspondeu a mais de 72% em peso. 

Como fases sólidas desses óxidos desempenharam um papel negativo nas propriedades 
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cimentícias da escória BOF (GUO and SHI 2013), a adição de óxido de ferro presente 

no rejeito contribuiu para os menores valores de resistência à flexão. 

A adição de cimento aumentou a resistência do tijolo T3 (85/10/5), comparado ao T2, 

indicando que o cimento contribuiu para a reatividade da escória de aciaria.  

Acredita-se que, de maneira geral, a granulometria adotada para os resíduos foi 

adequada à fabricação de tijolos, conforme analisado por Yellishetty et al. (2008), por se 

tratar de agregados finos. Os resultados de absorção de água para os tijolos T1, T2 e T3 

permitem inferir que o uso do rejeito como aditivo contribuiu para o preenchimento da 

matriz. 

Feito essa análise, os tijolos com melhor desempenho mecânico (T1, T2 e T3) foram 

encaminhados à análise de resistência a compressão e ao teste de porosidade no 

microtomógrafo.  

 

• Porosidade e resistência à compressão do segundo lote (T1, T2 e T3) 

Em geral, os tijolos produzidos possuem pesos médios satisfatórios, quando 

comparados com o tijolo solo-cimento. Entretanto, os tijolos testados são mais pesados 

do que o tijolo maciço e o bloco de concreto, produtos mais utilizados no mercado. 

Como esperado, o peso dos tijolos aumentou com o teor de RF, rico em óxido de ferro.   

Quanto ao ensaio mecânico (Tabela 5.6), os tijolos T2 e T3 atenderam à resistência à 

compressão mínima de 2,0MPa, indicada para fabricação de tijolo solo-cimento. 

Entretanto, quando os blocos foram quebrados foi possível identificar trincas internas 

em todos os tijolos. 

De acordo com Angulo (2005) em seu trabalho com agregados para concretos, a 

porosidade exerce papel fundamental no módulo de elasticidade e na resistência à 

compressão do concreto. Sendo que quanto maior a porosidade das amostras, pior será o 

desempenho das características supracitadas nessas. De fato, os resultados da Tabela 5.6 
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mostram a relação direta da porosidade com a resistência mecânica, uma vez que o 

tijolo mais poroso (T1) apresentou o menor valor de resistência mecânica.  

 

Tabela 5.6: Valores médios de resistência à compressão e do teste de porosidade encontrados nos tijolos 

produzidos 

Material 
Dimensões  

(10-2 m) 

Densidade 

(kg/m3) 

Porosidade 

(%) 

Resistencia 

à 

Compressão 

(MPa) 

T1(100/0/0) 20 x 10 x 5 2220 11,6 1,66 
T2(85/15/0) 20 x 10 x 5 2430 9,3 2,15 
T3(85/10/5) 20 x 10 x 5 2400 8,1 2,59 

Tijolo maciço comum * 23 x 11 x 5.5 1070 - - 

Tijolo solo cimento * 
25 x 12.5 x 

6.25 2690 - - 

Bloco de concreto* 39 x 19 x 19 1910 - - 
*Os dados foram obtidos por meio de uma empresa que fornece a venda dos materiais 

(http://www.leroymerlin.com.br/, acessado em: 10/09/2016). 

 

Apesar do tijolo T3 ter alcançado maior resistência mecânica do que o T2, este se 

destaca para não utilizar cimento em sua composição. Uma vez que produtos que não 

utilizam esse ligante são ambientalmente mais vantajosos, pois o cimento é um dos 

grandes responsáveis pelas emissões de CO2 na atmosfera (LI et al. 2016).  

Santos (2013) utilizou escória de aciaria elétrica para confecção de blocos de concreto 

para uso em alvenaria modular. Os blocos produzidos utilizando- se a escória de aciaria 

bruta, isto é, sem retirada dos constituintes metálicos, apresentaram inúmeras 

rachaduras. Já os blocos confeccionados com teor de 94% em massa de escória pós-

processada apresentaram resultados satisfatórios. Para a idade de 28 dias, o valor de 

resistência à compressão encontrado foi de 13,08MPa. 

Espuelas et al. (2017) comentam que a produção de tijolos não queimados pode ser uma 

forma efetiva de reduzir a pegada ambiental da indústria de construção. Uma vez que 

esse processo de fabricação não só requer menos energia e recursos naturais, mas 

também gera menos resíduo.  

http://www.leroymerlin.com.br/
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A comparação do comportamento mecânico dos tijolos propostos com outros artefatos 

da construção civil indicou que para melhores resultados é necessário processar a 

escória de aciaria para retirar os constituintes metálicos.  

A despeito dos valores aceitos de resistência mecânica, o uso dos tijolos propostos vai 

implicar em uma maior necessidade de elevação da resistência da estrutura onde serão 

montados os tijolos, pois todos (exceção ao tijolo solo cimento) estão mais “pesados” 

em relação até ao próprio bloco de concreto. O tijolo T2 em relação aos outros tem um 

peso superior a: 127% (Tijolo comum); -10% (Tijolo solo cimento); e 27% (Bloco de 

concreto). 

 

5.3.3. Microestrutura 

 

A caracterização da microestrutura permitiu a observação de aspectos das amostras 

curadas, como textura do material, morfologia e distribuição dos compostos. Já a 

espectrometria a dispersão de energia (EDS) permitiu identificar os elementos químicos 

em sítios de interesses.  

A Figura 5.5 apresenta um panorama com os tijolos fabricados via cura de 7 dias de 

forma a permitir a análise morfológica comparativa entre as amostras.  

Todos os tijolos apresentaram uma grande heterogeneidade quanto ao tamanho dos 

grãos, texturas lisa e rugosa, bem como em seus formatos com grãos esféricos, cúbicos, 

amorfos e angulosos. Comparando T2(85/15/0) e T3(85/10/5) percebe-se que a adição 

do aglomerante contribuiu para maior coesão entre os grãos. 
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Figura 5.5: Panorama com as amostras e respectivas composições (Escória/Rejeito/Cimento). 

 

Na Figura 5.6, verifica-se que os grãos apresentam tamanhos que variam de 2 µm a 20 

µm e detalha a presença da etringita na amostra. A composição química de duas regiões 

também foi apresentada. Os principais elementos que formam os produtos hidratados, 

C, O, Si e Ca, foram identificados sugerindo a formação de silicato hidratado de cálcio 

(CSH). A formação desse silicato gera um gel que cresce não só em torno do silicato de 

cálcio não hidratado, como pode ser observado pela presença de algumas partículas 

esféricas, mas também em todo o CaCO3, processo conhecido como "Efeito de núcleo" 

resultando em uma melhor resistência inicial do compósito ligante (QI et al. 2015).  

 As agulhas de etringita (Ca6Al2(SO4)3(OH)12.2(H2O)) formam-se nos espaços vazios, 

conhecidos como “Ninhos de etringita” crescendo essencialmente perpendicular à 

superfície das partículas de escória (RUBERT, 2015). Nota-se ainda uma grande 

quantidade de espaços porosos na matriz sólida, entretanto foi a amostra com maior 

resistência à flexão (Tabela 5.5), estando de acordo com o observado por Qi et al. 
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(2015) ao relatarem que a presença desse mineral pode aumentar a compacidade dos 

materiais cimentícios, ao aumentar a densidade e preencher os vazios. 

 

 

Figura 5.6: Morfologia e elementos identificados no tijolo T1(100/0/0) via MEV e EDS. 

 

Guo et al. (2014) ao estudarem a aplicação da escoria de aciaria no cimento e concreto 

relataram que esta escória tem propriedades cimentícias (GUO & SHI 2013) e pode ser 

reutilizada para tais fins, sendo necessário o uso de ativadores químicos, como a cura 

em ambientes mais quentes (YAN et al. 2014), por exemplo. Outras alternativas buscam 

ajustes na composição química da escória LD, reduzindo a relação CaO/SiO2, de forma 

a se aproximar da composição química da escória do alto-forno (ARRIVABENE et al. 

2012).  

A Figura 5.7 abaixo detalha 4 sítios, entre eles destaca-se o sítio 4, onde foi detectado a 

presença de elementos necessários a formação de silicatos de cálcio e magnésio. Em (1) 

e (2), respectivamente, indicam a formação de silicato dicálcico e portlandita. 



83 
 
 

 

Figura 5.7: Detalhamento de sítios em T1(100/0/0). 

 

Os resultados indicaram que a hidratação do C2S.2CaO.SiO2 deve ter resultado na 

formação de silicato de cálcio hidratado (CSH) e portlandita (Ca(OH)2 – seta no grão 

cúbico), o que contribuiria para o bom resultado mecânico (WATTANASIRIWECH et 

al. 2009). 

Na Figura 5.8 (a), observam-se grãos com formatos irregulares, partículas esféricas e 

poligonais, sob as quais crescem o material amorfo, além da presença de vários poros. 

Pode-se observar que a distribuição dos grãos é heterogênea, o que contribui para maior 

porosidade. Em (b) observam-se nichos de etringita preenchendo alguns poros, além de 

produtos aciculares. Como era de se esperar, o tijolo contendo 15% em peso de RF 

contribuiu para aumentar o teor de ferro no bloco. Nos sítios 2 e 3 foram detectados a 

presença de elementos que favorecem a formação do gel CSH. 
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Figura 5.8: Imagens de MEV referentes ao tijolo T2(85/15/0) 

 

 

Na Figura 5.9 (a), nota-se uma maior coesão entre os grãos, quando comparado ao tijolo 

T2 (Ver Figura 5.8a).  

 

 

Figura 5.9: Imagens de MEV referentes ao tijolo T3(85/10/5). 

 

Utilizando EDS foi possível detectar a presença de elementos que indicam a formação 

de fases mineralógicas como a ferrita de cálcio hidratada (Ca3Fe2(OH)12). Em (b) e (c) 

nichos de etringita ocupando poros da amostra e a presença de gel reticulado de CSH. 

Foi identificado materiais em placas (“d”) dispostos de forma irregular. Estas placas 

sugerem a formação de fases destes silicatos, as quais, como observado por Juenger et 

al. (2011) ocorrem nas superfícies dos grãos de escória neste formato ou de forma 

fibrosa. 
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A análise microestrutural indica a presença de elementos químicos responsáveis pela 

formação dos silicatos de cálcio hidratados, apesar destas fases não terem sido 

detectadas na análise de DRX. 

 

5.4. Caracterização Ambiental 

 

De acordo com a NBR 10.004/2004 um resíduo é classificado como Classe I (perigoso) 

quando um ou mais parâmetros do Lixiviado estiverem acima dos valores máximos 

permitidos pelo Anexo F da NBR 10.004. Um resíduo é classificado como Classe IIA 

(não perigoso e não inerte) quando um ou mais parâmetros do solubilizado estiverem 

acima dos valores máximos permitidos pelo Anexo G da NBR 10.004. A Classe IIB 

(não perigoso e inerte) é possível quando todos os parâmetros, quanto aos ensaios de 

solubilização e lixiviação estiverem abaixo dos valores permitidos. 

A caracterização ambiental foi utilizada para determinar o risco ambiental dos resíduos 

utilizados na fabricação dos tijolos. A concentração (mg L-1) dos elementos lixiviados e 

solubilizados estão descritos, respectivamente, nas Tabelas 5.7 e 5.8.  

Os resultados evidenciaram que os extratos lixiviados da escória de aciaria e do rejeito 

de minério de ferro, para todos os elementos analisados, não mostrou concentrações 

acima do permitido. Os resíduos sólidos estudados foram classificados como resíduos 

não perigosos (Classe II).  

A análise dos extratos lixiviados dos tijolos mostrou que o tijolo T3 apresentou 

concentração de alumínio acima do permitido. Os tijolos T1 e T2 foram classificados 

como resíduos não perigosos (Classe II). 

Com os resultados do ensaio de solubilização a escória LD (T365) e o rejeito de minério 

de ferro (RF) foram classificados como Classe IIB (não perigoso e inerte). Entretanto, 

cabe destacar que as concentrações dos elementos cromo e alumínio ficaram no limite 

dos valores permitidos. Já os tijolos foram classificados como Classe IIA (não perigo e 
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não inerte), uma vez que a concentração do cromo foi acima do valor máximo 

permitido. 

 

Tabela 5.7: Concentração (mg L-1) dos elementos lixiviados determinada via inductively coupled plasma 

optical emission spectroscopy (ICP–OES). LQ é o limite de quantificação. VMP é o valor máximo permitido. 

Amostras T365 RF 

T1 

(100/0/0) 

T2 

(85/15/0) 

T3 

(85/10/5) 

VMP LQ 

Ph 9,50 1,00 8,06 7,72 7,70 - - 

Ba 0,37 0,46 0,23 0,17 0,19 70,00 0,005 

Cr 0,08 <LQ 0,08 0,05 0,06 5,00 0,017 

Li 0,01 <LQ 0,02 0,02 0,02 - 0,004 

Sr 2,78 0,04 2,47 2,11 1,09 - 0,0003 

Zn 0,13 0,36 0,06 0,05 0,09 5,00a 0,006 

Pb <LQ 0,46 <LQ 0,43 0,12 1,00 0,18 

Al 0,12 0,12 0,09 0,11 0,21 0,20b 0,011 

Mn <LQ 0,17 0,02 0,04 0,04 0,10b 0,0023 

Fe 0,04 <LQ 0,12 0,03 0,02 - 0,007 

Ca 1750 6,96 736 699 543 - 0,022 

a Valores sugeridos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2005), Portaria 
n. 195 de 2005. b Valores baseados no Ministério da Saúde (MS), Portaria n. 518 de 2004 
(BRASIL, 2004). 
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Tabela 5.8: Concentração (mg L-1) dos elementos solubilizados determinada via inductively coupled plasma 

optical emission spectroscopy (ICP–OES). LQ é o limite de quantificação. VMP é o valor máximo permitido. 

Amostras T365 RF 

T1 

(100/0/0) 

T2 

(85/15/0) 

T3 

(85/10/5) 

VMP LQ 

Al 0,20 0,11 0,02 0,06 0,07 0,20 0,025 

Ba 0,50 0,20 0,01 0,02 0,03 0,70 0,0003 

Cu 0,01 0,01 <LQ <LQ <LQ 2,00 0,004 

Cr 0,05 <LQ 0,59 0,55 0,55 0,05 0,017 

Li 0,01 <LQ <LQ <LQ 0,01 - 0,004 

Zn 0,20 0,30 0,01 0,03 0,03 5,00 0,006 

Pb <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,01 0,18 

Sr 3,50 0,02 0,35 0,36 0,56 - 0,0003 

Mn 0,01 0,01 <LQ 0,01 <LQ 0,10 0,0023 

Fe 0,06 0,14 0,03 0,02 0,03 0,30 0,007 

 

A lixiviação da escória de aciaria é caracterizada como uma reação superficial, 

juntamente com um processo de difusão sólido-sólido (ROMERA et al., 2000). 

Portanto, diminuir a área superficial ou criar a formação de uma camada superficial 

menos reativa, na escória, reduzirá sua capacidade de lixiviação (ENGSTROM et al., 

2013).  

A formação dessa camada superficial menos reativa pode acontecer a partir da reação da 

escória com o CO2 da atmosfera, formando na sua superfície uma camada protetora de 

carbonato de cálcio (carbonatação) (NOACK et al., 2014). Essa camada gera a 

diminuição da reatividade, o que pode promover melhor desempenho ambiental ao 

reduzir a lixiviação de metais como o cromo (MEIMA et al., 2012; BELHADJ et al., 

2012). 
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5.5. Quantificação das Emissões de CO2 referentes ao uso do tijolo 

 

Para o calculo das emissões do tijolo T2(85/15/0) foi considerado os cálculos referentes 

às emissões com o transporte da escória de aciaria e do rejeito de minério de ferro (TR1 

e TR2, respectivamente) e com a moagem da escória de aciaria.  

O consumo de blocos por metro quadrado de superfície foi calculado utilizando a área 

que um único tijolo cobre por m². Logo, tendo em vista uma casa popular de 50m2 tem-

se que será necessário 10.000.000 de tijolos à construção de 1000 casas populares. Cada 

tijolo T2 é composto por 2,07kg de escória de aciaria (85%) e 0,36kg de rejeito do 

concentrado do minério de Fe (15%), assim, a quantidade de matérias-primas 

necessárias à produção desses tijolos foi de: 20,7x10³t de escória e 3,6x10³t de rejeito. 

Com isso, aplicando as Equações 4.1 e 4.2 é possível quantificar as emissões de CO2 

referentes à utilização dos tijolos T2 (Tabela 5.9). Ao final, somam-se as emissões das 

matérias-primas. 

 

Tabela 5.9: Cálculo das emissões de CO2 referentes à utilização do tijolo T2. 

Emissões da Escória de Aciaria LD  

Emissão = (EmissãoTR1+EmissãoMO) x Quantidade de Produto x Fator de Perda  
 Valor Unidade 

Emissão =  49,27 tCO2 
Emissões do rejeito do concentrado de minério de Fe 

Emissão = (EmissãoTR2) x Quantidade de Produto x Fator de Perda 
 Valor Unidade 

Emissão = 9,18 tCO2 
Emissão Total =  58,45 tCO2 

  

Através dos resultados obtidos foi possível observar um saldo positivo na redução das 

emissões de CO2 com a produção do tijolo T2, em comparação com produtos 

convencionais como os blocos de concreto e o tijolo cerâmico (Figura 5.10), revelando 

que há perspectivas para implementação de um projeto de MDL. 
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Figura 5.10: Comparação das emissões de CO2. 

 

Os resultados demonstram que a utilização do tijolo T2 implicaria em reduções 

significativas de emissões de CO2 quando comparadas às emissões relativas ao bloco de 

concreto e aos tijolos cerâmicos. 

Com as consideráveis reduções observadas, a venda de créditos de carbono aponta 

como uma alternativa atraente ao setor. Considerando o preço de uma tonelada de 

carbono igual a 5,21 EUR, pode-se ter um ganho de 19.253,5 EUR com a venda de 

créditos referentes ao projeto de construção de 1000 casas populares utilizando o tijolo 

T2, quando comparadas às emissões do bloco de concreto. Em relação ao tijolo 

cerâmico os ganhos são de 7.068,9 EUR. 

Portanto, foi possível constatar que a fabricação do tijolo proposto ocasionaria uma 

redução nas taxas de emissão de CO2 uma vez que diminui a porcentagem de outros 

agregados e de ligantes que têm elevados fatores de emissão, como por exemplo, o 

cimento. 

Este resultado mostra a importância da seleção e combinação das matérias-primas de 

forma a minimizar o consumo de cimento, sendo um artifício para a implantação de 
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ferramentas da gestão ambiental subsidiadas por instrumentos econômicos como a 

precificação do carbono e o mecanismo de desenvolvimento limpo. 

 

5.6. Simulação do consumo de escória de aciaria na construção civil 

 

O consumo de escória de aciaria na produção de tijolos para alvenaria estrutural foi 

simulado considerando o uso do tijolo T2 (85/15/0), o qual possui 2,07kg de escória de 

aciaria, e a construção de uma casa popular com 10.000 tijolos. Segundo os censos 

realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os anos de 2000 e 

2010, foram construídos aproximadamente 126 mil domicílios/ano em Minas Gerais.  

Supondo o uso do tijolo T2 nestas construções, seriam consumidos aproximadamente 

2,6Mt/ano de escoria de aciaria e 454,7 mil toneladas de rejeito da concentração de 

minério de ferro. 

Considerando a relação de geração de escória BOF por tonelada de aço (WIMMER et 

al., 2014), a quantidade total de escória de aciaria BOF produzida no Brasil em 2015 foi 

de 3,1Mt, ou seja, a comercialização do referido tijolo consumiria aproximadamente 

84% (2,6/3,1) da produção anual deste resíduo.  

Este resultado indica que a aplicação da escória de aciaria na produção de tijolos tem 

potencial de gerar ganhos econômicos para as siderúrgicas (DONG et al., 2013), 

promover benefícios sociais e vantagens ambientais. A esfera social seria beneficiada 

com a disponibilização das áreas de depósito para outros fins, além de acesso a 

habitações com menor custo monetário. O ganho ambiental é refletido na redução das 

emissões de GEE, incluindo aquelas relativas ao transporte das matérias-primas, uma 

vez que análise foi feita considerando a proximidade geográfica entre os setores 

envolvidos, todos inseridos no Quadrilátero Ferrífero. 

A autora sugere que o intercambio de resíduos e a produção dos tijolos poderiam ser 

subsidiados com a implementação da simbiose industrial no Quadrilátero Ferrífero, 
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favorecida pela proximidade entre a área-fonte, o setor produtivo e os centros 

consumidores (GIBBS and DEUTZ 2007). Sugere ainda que esta ferramenta de gestão 

seja aplicada integrando à utilização dos instrumentos econômicos, rumo ao 

desenvolvimento sustentável do Quadrilátero Ferrífero, preconizando a mitigação e a 

adaptação aos crescentes desafios do clima, com competitividade, produtividade, 

inclusão social e geração de renda e empregos. 

 

5.7. Inventário do Ciclo de Vida na Aciaria LD: Realidade Brasileira 

 

Para a etapa do refino do aço, cujo principal objetivo é modificar a composição química 

do metal para ajustá-lo à composição desejada para o aço (EPE, 2009), são necessários 

matérias-primas e insumos que, quando combinados, resultam no produto principal, 

coprodutos e rejeitos. 

A análise qualitativa e quantitativa dos fluxos de entrada e saída do processo da aciaria 

LD, referente a uma siderúrgica representativa do Quadrilátero Ferrífero no Brasil, pode 

ser vista na Tabela 5.10. Os materiais e respectivas quantidades foram obtidos por meio 

de diálogos com profissionais de empresas locais e são relativos à quantidade de aço 

produzido em um convertedor. 

O escopo do trabalho foi definido do tipo “Portão ao Portão”, sendo o limite do sistema 

a etapa do refino do aço até a disposição da escória de aciaria no pátio de estocagem. 

A Tabela 5.10 compõe o Inventário do Ciclo de Vida da aciaria LD, dentro do escopo 

definido. O ICV por sua vez se caracteriza como uma das etapas necessárias à ACV.  

Embora o estudo de ACV apresente vantagens de grande relevância para as empresas 

que dela utiliza, atualmente nenhuma usina siderúrgica brasileira realizou um estudo 

completo de ACV para seus produtos/processos. Stano (2008) afirma que dois dos 

maiores problemas que os países em desenvolvimento vêm enfrentando para o 

incremento da utilização da ferramenta são: falta de pessoal adequadamente capacitado 

e disponibilidade de bancos de dados contendo informações sobre a ACV de insumos 

industriais básicos. 
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Tabela 5.10: Fluxos de entrada e saída referentes ao processo de aciaria LD. 

Fluxo de entrada Quantidade Unidade 

Coque 38,15 kg 
Ferro Gusa Líquido 835860 kg 
Sucata de Ferro Gusa 27330 kg 
Sucata 127630 kg 
FeSiMn 6607 kg 
FeSi 2002 kg 
Oxigênio 49876,75 Nm3 

Dolomita 5979,28 kg 
Nitrogênio    0241,38                Nm3            
Cal 56187,02 kg 
Energia 396013,2  
Fluxo de Saída  Quantidade Unidade 

Aço 880060 kg 
Escória de Aciaria 92153,73 kg 
Lama de Aciaria 17809,29 kg 

 

Com bancos de dados disponíveis o tempo e o custo dos estudos de ACV seriam 

reduzidos, dando origem a dados confiáveis e de qualidade, auxiliando de forma 

coerente nas decisões relacionadas ao desempenho ambiental (ZOCCHE e 

FRANCISCO, 2013). Dito isso, a autora acredita que elaborar o ICV é um incentivo à 

aplicação da ACV, como ferramenta estratégica de gestão ambiental. 

 

5.8. Visão Geral dos Tijolos 

 

De forma a condensar os principais resultados obtidos com os tijolos prensados e 

curados (T1, T2 e T3) segue a Tabela 5.11 abaixo. 
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Tabela 5.11: Resultados condensados obtidos com os tijolos T1, T2 e T3. 

Tijolos /Resultados T1 T2 T3 

% em massa 

(T365 / RF / C) 
(100/0/0) (85/15/0) (25/10/5) 

Processo Fabril 

Granulometria das matérias-primas < 0,15mm; utilização de prensa 

mecânica manual; não queimado; 

Tensão de Ruptura 

à Flexão (MPa) 
4,04 3,07 3,61 

Absorção de Água 

(%) 
22,08 20,02 20,34 

Densidade 

(kg/m3) 
2220 2430 2400 

Porosidade (%) 11,6 9,3 8,1 
Resistencia à 

Compressão 

(MPa) 
1,66 2,15 2,59 

Microestrutura 

Grãos (2 a 20 µm); 
presença de etringita 
e de muitos poros; 

presença de 
elementos que 
favorecem a 

formação do CSH. 

Presença de vários 
poros e de etringita; 

presença de 
elementos que 
favorecem a 

formação do CSH. 

Nichos de etringita 
ocupando poros da 

amostra; presença de 
gel reticulado de 

CSH. 

Caracterização 

Ambiental 
Classe II-A Classe II-A Classe II-A 

Emissões de CO2 

(uso do tijolo – 1000 

casas populares) 

(tCO2) 

49,27 58,45 - 

Consumo de escória 

de aciaria na 

construção civil 

- 

A construção de 

domicílios em Minas 

Gerais consumiria 

84% da produção 

anual de escória. 

- 

Geração de receita 

(projeto de 

construção de 1000 

casas) 

- 
Ganho superior a 19 

mil EUR com a 
venda de créditos de 

carbono. 

- 

 



94 
 
 

6. CONCLUSÕES 

 

A reutilização da escória BOF para fabricação de tijolo maciço, em substituição aos 

agregados naturais e aos ligantes, foi considerada viável. Segue com as conclusões 

relativas aos tijolos produzidos: 

• O processo fabril do tijolo com menor custo ambiental e energético foi 

através da cura de 7 dias. A viabilidade técnica foi avaliada tendo como 

referencia o ensaio tecnológico de resistência à compressão mínima de 2,0 

MPa, indicada para fabricação de tijolo solo-cimento. Os tijolos T2 (85/15/0) 

e T3 (85/10/5) atenderam ao requisito mecânico.  

• A concentração ideal de resíduos foi a do tijolo T2, por este ter sido 

fabricado sem o uso de cimento. Contudo, vale ressaltar a presença de trincas 

internas em todos os tijolos e o elevado teor de óxido de ferro na escória.  

• Em geral, os tijolos produzidos possuem pesos médios satisfatórios, quando 

comparados com o tijolo solo-cimento.  

• A concentração de elementos químicos presente nos extratos lixiviados e 

solubilizados dos tijolos foi utilizada para testar a viabilidade ambiental 

desses produtos. Os resíduos foram classificados como não perigosos e 

inertes (Classe II-B). Os tijolos T1, T2 e T3 foram classificados como não 

perigosos e não inertes (Classe II-A).  

Quanto a caracterização da escória de aciaria em função do seu tempo de estocagem em 

pátio aberto, a escória de maior idade (T365) apresentou maior superfície específica, 

cujo valor ficou dentro da faixa especificada para o cimento. Independente da idade, as 

escórias foram classificadas como agregados miúdos.  

A simulação para avaliar o consumo de escória de aciaria na construção civil mostrou 

que a aplicação proposta no Estado de Minas Gerais é capaz de consumir 84% do 

montante de escória gerada no Brasil.  

Os resultados da simulaçao do uso do tijolo T2 na construção de 1000 casas populares 

demostraram que tal aplicação implicaria em reduções significativas de emissões de 

CO2, da ordem de 98% e 95%, respectivamente, quando comparada às emissões 
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relativas ao uso do bloco de concreto e do tijolo cerâmico. Com a venda de créditos de 

carbono referentes a essas reduçoes poder-se-ia ter um ganho de cerca de 19.000 EUR, 

se pautado nas emissões do bloco de concreto. Esse resultado foi considerado um 

incentivo à adoção de instrumentos de mercado para subsidiar processos produtivos de 

baixo carbono.  

Assim, em consonância com os interesses do poder público, relativos à gestão de 

resíduos sólidos e aos processos produtivos de baixo carbono, as características do 

território do QF indicam o potencial de implementação de ferramentas de gestão 

ambiental, especialmente a simbiose industrial, favorecida pela proximidade geográfica 

entre as diversas empresas de interesse, e a precificação do carbono.  

O Inventário de Ciclo de Vida referente à aciaria LD/BOF, dentro do escopo “Portão ao 

Portão” foi elaborado, entretanto, com muitos dados faltantes.  

A atomização a seco da escória de aciaria LD apresentou um comportamento, 

inicialmente, em forma de filme de fluidos, porém, com o decorrer do processo observa-

se a formação de vários ligamentos próximos uns aos outros que se transformam em 

gotículas. O experimento ocorreu como o esperado e sua replicação é possível. A 

simulação resultou em gotículas de diâmetro médio igual a 1,22mm, tendo o resultado 

sido considerado satisfatório.  

Com todas essas observações conclui-se que, a reutilização da escória LD para 

fabricação de tijolos maciços, contextualizada no intercambio de resíduos entre os 

setores de interesse, é viável e apresenta vantagens econômica, ambiental e social. 

O trajeto percorrido para a realização desse trabalho permite fazer algumas observações: 

definitivamente para soluções em longo prazo é preciso pensar os processos produtivos 

de forma a gerar coprodutos e não resíduos – a exemplo da aplicação da técnica de 

atomização de escória -; aos gestores, é necessário tratar a gestão de resíduos 

concatenada com suas características físicas e químicas e com as demandas locais – 

mesmo que as soluções atendam apenas em curto prazo, como os tijolos propostos nesta 

pesquisa -; não existe uma solução única para a problemática da escória de aciaria, 

inclusive em função de sua variedade química inerente aos processos produtivos que a 

geram, logo, a escolha da aplicação/reutilização deve considerar a política ambiental da 
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empresa e os cenários nacional e internacional para elaborar uma proposta passível de 

ser subsidiada em parceria com o poder público e/ou que seja capaz de gerar receita.  

 

INOVAÇÃO E RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho não foi sobre fazer tijolos. Para que uma aplicação qualquer seja positiva 

ela deve se originar das demandas e das potencialidades local, ser gestada à luz do 

desenvolvimento sustentável e ser viável economicamente. O que se discutiu aqui foi a 

proposta de se gerenciar resíduos sólidos com um olhar estratégico, aproveitando 

incentivos econômicos e políticos para custear a implementação de novos projetos que 

têm como premissa a redução da emissão de GEE. Trazer à luz esta temática, 

apresentando dados quantitativos substanciais foi a principal contribuição desta 

pesquisa. 

Este estudo inova ao misturar escórias envelhecidas (365 dias expostas as intempéries) 

com o rejeito da concentração de minério de ferro para a produção de tijolos. Contribui 

com o planejamento estratégico regional, ao trazer à luz elementos relevantes, 

concatenados com a política e com acordos internacionais. Além de apresentar dados e 

informações que podem estimular parcerias entre instituições governamentais, de 

fomento à pesquisa, governo e empresas. 

Inova também com a simulação da técnica de granulação a seco da escória de aciaria 

LD, uma vez que a literatura cita apenas estudos realizados com a escória de alto-forno. 

Escórias geradas com menor granulometria otimizariam a recuperaço metaálica, 

favoreceriam a estabilizaçao química e estimularia a reutilizaçao da escória de aciaria. 

Somam-se a essas vantagens o potencial de aproveitamento de calor, o que implicaria na 

redução do consumo de energia das siderúrgicas. 

Dito isso, está pesquisa se encontra no limite do conhecimento e traz efetiva 

contribuição a academia, a tecnologia e a valorização da escória LD/BOF. A 

contribuição a academia pode ser ilustrada pelas seguintes produções: 4 projetos de 
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Iniciação científica; 8 projetos de Trabalho de Conclusão de Curso; e 5 artigos 

científicos. Os artigos estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: 

1. Steel Slag and Iron Ore Tailings to Produce Solid Brick. Disponível em: 

http://rdcu.be/H7PD 

2. Evaluation of the life cycle of the LD melt shop process: A tool of 

environmental management at the production of steel.  

Disponível em: http://aistech2017.conferencespot.org/64514-aist-

1.3565108/t001-1.3566864/f004-1.3567113/a008-1.3567114/ap020-

1.3567121?qr=1 

3. Measurement of carbon dioxide emissions in ecological bricks produced with 

steel slag and concentrate waste of iron ore. Disponível em: 

http://digital.library.aist.org/download/PR-372-359.12835.pdf 

4. Avaliaçao da influencia do tempo de estocagem nas propriedades da escória de 

aciaria LD. Disponível em: 

http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/219 

5. Lixiviação de escória de aciaria para produçao de sulfato de ferro e sulfato de 

magnésio. Disponível em: 

http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/209 

 

A presente autora acredita que ação conjunta entre os diversos integrantes da sociedade 

propicia que iniciativas como as apresentadas neste trabalho, quanto ao 

reaproveitamento dos RSI, sejam incentivadas para as mais diversas aplicações, 

considerando a agregação de valor ao produto e as demandas locais.  

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Retirar os constituintes metálicos da escória de aciaria e caracterizar novamente 

o tijolo T2. 

• Projetar o dimensionamento real de uma centrífuga para escala industrial, bem 

como o material a ser utilizado em sua construção. 

http://rdcu.be/H7PD
http://aistech2017.conferencespot.org/64514-aist-1.3565108/t001-1.3566864/f004-1.3567113/a008-1.3567114/ap020-1.3567121?qr=1
http://aistech2017.conferencespot.org/64514-aist-1.3565108/t001-1.3566864/f004-1.3567113/a008-1.3567114/ap020-1.3567121?qr=1
http://aistech2017.conferencespot.org/64514-aist-1.3565108/t001-1.3566864/f004-1.3567113/a008-1.3567114/ap020-1.3567121?qr=1
http://digital.library.aist.org/download/PR-372-359.12835.pdf
http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/219
http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/209
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• Estabelecer o gasto energético necessário para o funcionamento da centrífuga. 

• Refazer os experimentos para diferentes escórias. 

• Medir a densidade e a tensão superficial da escória de aciaria LD à 1680°C. 

• Utilizar softwares para prever os fenômenos de troca de calor entre escória/disco 

durante a atomização a quente. 

• Realizar a analise do ciclo de vida do tijolo T2. 
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