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RESUMO 

 

O trabalho estudou a absorção de água por capilaridade em corpos de prova fabricados a partir 

da mistura de diferentes porcentagens de substituição de agregado miúdo por escória granulada de 

alto forno moída, visando uma possível reciclagem deste material. Para realizar o trabalho foi 

utilizada escória granulada da siderúrgica de Tubarão-SC. Inicialmente realizou-se a caracterização 

dos materiais empregados, segundo as suas respectivas normas. Foram executados ensaios de 

absorção de água por capilaridade para comparar a absorção capilar das argamassas moldadas 

somente com agregado miúdo (areia), cimento e água e das argamassas moldadas com a substituição 

da areia por diferentes porcentagens da escória de alto forno moída.  Onde pode-se concluir que o 

incremento na substituição de areia por escória de alto forno moída reduz sua absorção capilar, até 

um traço e que  a partir desse ponto o aumento na proporção de escoria em relação ao traço não altera 

as características da argamassa quanto à absorção capilar de água. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos tornaram-se um grande problema, atualmente, devido à sua 

inevitabilidade, à sua crescente multiplicação e às condições cada vez mais limitantes para seu 

descarte final. Com o constante aumento populacional mundial, o consumo em geral é crescente e, 

portanto, a produção de resíduo também é crescente (TEIXEIRA, 2000). 

A degradação ambiental e suas conseqüências provocam por parte da sociedade reações na 

forma de regulamentações, manifestações, entre outras, que induziram empresas a reverem suas 

políticas, no sentido de atender as novas exigências. Isto, naturalmente, implica em ônus adicionais, 

tanto decorrentes da instalação e/ou sofisticação dos sistemas de captação e/ou tratamento quanto 

pela elevação dos custos da disposição (KRÜGER, 1995). 

A reciclagem é essencial para o desenvolvimento sustentável, uma vez que é impossível 

pensar em uma sociedade que não gere resíduos. Dentro deste contexto, a cadeia produtiva da 

indústria da construção civil tornou-se a maior recicladora da economia, possuindo enorme potencial 

para aumentar o volume de materiais que recicla, em função da grande quantidade de materiais 

consumidos (JOHN, 2000). 

No caso da Indústria de Fundição, esta contribui para a limpeza do ambiente ao consumir as 

mais diversas sucatas metálicas, mas por outro lado gera apreciáveis volumes de resíduos sólidos 

não-metálicos, além de efluentes gasosos e líquidos, resultante da degradação de materiais auxiliares 

empregados. Os resíduos sólidos gerados pelas fundições são compostos principalmente por escórias, 

restos de refratários, poeiras diversas e areia descartada. No Brasil, a quantidade de areia gerada 

monta provavelmente a pouco menos de 2 milhões de toneladas anuais, correspondendo a mais de 

três quartos do total de resíduos sólidos gerados pela Indústria de Fundição (MARIOTTO, 2000). 

No contexto em que estamos inseridos e com a crescente busca por materiais que tenham 

potencial de reciclagem em outros segmentos da economia, com este trabalho pretendeu-se 

caracterizar as escorias granuladas de alto forno quanto a granulometria, além de analisar seu efeito 

nas argamassas de cimento Portland quanto a absorção capilar quando substituído parte do agregado 

miúdo por escória alto forno. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Escória de alto-forno 

 

Segundo site da empresa Acelor Mittal, fornecedora da escória utilizada na pesquisa, a 

fabricação de ferro gusa se realiza em unidades industriais chamadas Altos-Fornos, nas quais se 

reduzem os óxidos contidos nos minerais de ferro e se separam as impurezas que os acompanham. 

As escórias se formam pela fusão das impurezas do minério de ferro, juntamente coma adição 

de fundentes (calcário e dolomita) e as cinzas do coque. A escória fundida é uma massa que, por sua 

insolubilidade e menor densidade, sobrenada no ferro gusa e é conduzida por canais, até o lugar de 

resfriamento. Geração específica (Referência): 200 a 300 Kg/t gusa.  

A escória líquida é transportada para os granuladores, que são equipamentos onde ela é 

resfriada bruscamente por meio de jatos de água sob alta pressão. Não havendo tempo suficiente para 

formação de cristais, essa escória se granula "vitrificando" e recebe o nome de Escória Granulada de 

Alto Forno. A Escória Granulada de Alto-Forno devido ao seu grande potencial hidráulico 

(endurecer, após moída, quando em contato com a água), tem um mercado amplo para esse produto, 

principalmente para cimenteiras e concreteiras, onde a Escória Granulada de Alto-Forno pode ser 

moída e utilizada na fabricação do cimento e concreto. 

 

A característica mais importante da Escória Granulada de Alto-Forno é sua capacidade 

hidráulica potencial, que permite que, quando moída e em contato com a água, ela endureça 
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(propriedade cimentante), podendo substituir o clínquer, material utilizado tradicionalmente na 

fabricação de cimentos compostos. 

 

 
Figura 1 - Escória granulada de alto forno utilizada 

Fonte: O Autor-2010 

 

2.2 Absorção capilar da argamassa 

 

 Absorção capilar é o processo físico pelo qual o concreto é preenchido e retém água nos poros 

e condutos capilares devido à tensão superficial atuante nestes (PETRUCCI, 1987). 

 A permeabilidade pode ser definida como a facilidade com que um fluido pode escoar através 

de um sólido, sob um gradiente de pressão externa, sendo determinada pela continuidade e tamanho 

dos poros na estrutura do sólido (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

 Pode-se empregar os termos taxa de absorção para descrever o aumento de massa de água por 

unidade de área em relação a raiz quadrada do tempo (unidade kg.m-2.s-1/2 )e ascensão capilar para a 

relação entre a altura de penetração da água e a raiz quadrada do tempo (unidade m.s-1/2). Amostras 

de concreto de mesma ascensão capilar poderão ter diferentes taxas de absorção se diferirem na 

estrutura porosa (Parrot, 1992).  

 Nas condições praticas de exposição, a umidade e a porosidade de um elemento de concreto 

irão variar com a idade e profundidade. Em geral, a porção de cobrimento tem o prosseguimento das 

reações de hibridação prejudicado pela perda facilitada de sua umidade natural, resultando numa 

superfície mais porosa e de poros mais interconectados que nas regiões mais internas e grande parte 

dos ataques sofridos pelo concreto armado está ligada à absorção de água ou de íons pela sua 

superfície. Os ataques por cloretos e por sulfatos, o efeito de ciclos de gelo-degelo e o aumento da 

condutividade no processo de corrosão são alguns exemplos. Isso faz com que se amplie o estudo 

destas propriedades para a análise da durabilidade da estrutura (Gallias, 1982). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  
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Foram utilizadas a escória granulada da siderúrgica de Tubarão-SC e areia comum adquirida em 

estabelecimento regulamentado.  

No desenvolvimento do trabalho a metodologia empregada foi: 

 Caracterização dos agregados: Foi feita análise granulométrica do agregado miúdo e da escória 

obtidos. 

 Produção de corpos de prova substituindo o agregado miúdo pela escória: Foram moldados 

corpos de prova com os dois materiais (areia comum e escória), alterando a porcentagem de 

ambos; 

Foram fabricadas argamassa com traço, em massa, (1 : 3 : 0,55) (cimento : areia/escória : 

água/cimento), utilizando moldes metálicos cilíndricos de dimensões 5,0 cm x 10,0 cm. Optou-se 

pela substituição da areia pela escória de alto forno moída nas proporções, em massa, de 0%, 

5%,10%, 15%, 20% e 25% e do total de agregado miúdo utilizado. Para cada traço moldou-se dez 

corpos-de-prova, sendo todos destinados para o ensaio de determinação da adsorção de água. 

 

 Avaliação da absorção por capilaridade de água dos CPs: foram feitos ensaios de absorção de 

água por capilaridade. 

Os ensaios de moldagem e cura dos corpos-de-prova de argamassas foram realizados segundo 

a norma NBR 5.738 (1994). 

Nas Figuras 2 e 3 podem ser visto as fôrmas utilizadas para a moldagem dos corpos de prova 

realizada no Laboratório de Materiais de Construção Civil da UEM, Bloco P02. 

 

3.1 Resultados e Discussão  

 

 A curva granulométrica da areia e da Escória apresentam-se nas figuras 2 e 3, 

respectivamente. 

Foram coletadas amostras de areia e escória de alto forno tanto natural quanto moída, 

materiais utilizados na fabricação da argamassa, para proceder à classificação quanto a sua 

composição granulométrica, que é a proporção relativa (expressa em porcentagem) dos diferentes 

grãos que constituem o material, podendo ser expressa pelo material retido nas peneiras, pelo 

material que passa ou pela quantidade acumulada. 

Os ensaios de composição granulométrica da areia e da Escória utilizados no projeto, foram 

realizados conforme NBR-7.217  Agregados Determinação da Composição Granulométrica (1987)  

onde foram obtidos os resultados conforme as figuras 2 e 3 com suas respectivas curva 

granulométricas. 
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Figura 2 – Curva granulométrica da areia 

 
Fonte: O Autor-2011 

 

Através dos dados da Figura-2, podem-se obter os seguintes resultados: 

 Dimensão máxima característica: abertura (mm) correspondente a uma percentagem retida 

acumulada  5 % em massa: 1,2 mm. 

 Módulo de finura: soma das percentagens retidas acumuladas nas peneiras da série 

normal, dividido por 100: (0,07 + 0,74 + 4,05 + 13,31 + 62,79 + 98,82)/100 = 1,80. 

 Materiais pulverulentos: partículas minerais com dimensão inferior a 0,075 mm, incluindo 

os materiais solúveis em água presente nos agregados: 0,24%. 

De acordo com a NBR-7211(1983) e com o valor do módulo de finura podemos classificar a 

areia como areia muito fina, ou seja, o módulo de finura se enquadra na Faixa 1 (módulo de finura de 

1,35 a 2,25) da tabela da norma referente. 
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Figura 3 – Curva granulométrica da escória 

Fonte: O Autor-2011 

. 

Através dos dados da Tabela 6, podem-se obter os seguintes resultados: 

 Dimensão máxima característica: abertura (mm) correspondente a uma percentagem retida 

acumulada  5 % em massa: 4,8 mm. 

 Módulo de finura: soma das percentagens retidas acumuladas nas peneiras da série 

normal, dividido por 100: 0,22 + 0,49 + 7,60 + 32,63 + 74,47 + 96,05 + 99,03)/100 = 3,10 

 Materiais pulverulentos: partículas minerais com dimensão inferior a 0,075 mm, incluindo 

os materiais solúveis em água presente nos agregados: 0,29%. 

 

  De acordo com os dados obtidos nas Figuras 2 e 3, pode-se notar que a curva granulométrica 

da escória é do tipo continua, enquanto que a curva granulométrica da areia utilizada apresentou 

descontinuidade. Além das partícula obtidas com a escória serem em média de diâmetros menores.   

 



 
 II INOVACIVIL  2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  23 e 24 de Junho de 2015 

 
Figura 4 - Fôrma utilizada 

Fonte: O autor-2011 

 

Os corpos-de-prova de argamassa foram ensaiados no laboratório da UEM, segundo a NBR 

9779 (1995) para a determinação da absorção de água por capilaridade. 

 

 
Figura 5 - Ensaios de absorção capilar 

Fonte: O autor-2011 
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A figura a seguir resume os resultados obtidos nos ensaios de absorção capilar. 

 

 
Figura 6 – Segundo ensaio de Absorção Capilar 

Fonte: O autor-2011 

 

Conclusões  
 

Em função dos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que a 
substituição de areia por escória de alto forno moída é viável, até uma determinada quantia 
do ponto de vista de redução na absorção capilar das argamassas. 

 De acordo com os resultados obtidos na figura 6, nota-se que há uma redução 
gradual da absorção capilar de água com o aumento da substituição de escória no 
agregado miúdo, até uma substituição de aproximadamente 15% contudo, nos traços de 20 
e 25% nota-se que a absorção capilar se manteve constante. 

Uma possível explicação é devido ao fato dos diâmetros das partículas de areia 
serem maiores que os diâmetros das partículas de escória, que quando adicionadas a 
argamassa, preenchem seus vazios além da granulometria da escória utilizada ser mais 
continua o fato este que permite um maior preenchimento dos vazios que se fazem 
presentes na confecção da argamassa.   
 

Referências  
 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9779. Argamassa e concreto 
endurecidos – Determinação da absorção de água por capilaridade , 1995. 
 



 
 II INOVACIVIL  2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  23 e 24 de Junho de 2015 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-7217: Agregados – Determinação 
da composição granulométrica, 1987. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Moldagem e cura de 

corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto. Rio de Janeiro, 1994. 6 p. 

 

JOHN, V. M. Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição à metodologia 
de pesquisa e desenvolvimento. 102 p. São Paulo, 2000. Tese (Livre docência). Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 

KRÜGER, P. Panorama mundial do aproveitamento de resíduos na siderurgia. In: 
CIÊNCIA & TECNOLOGIA. METALURGIA & MATERIAIS, 1995. 
MEHTA, P.K.; MONTEIRO, P.J.M. Concreto: Estrutura, Propriedades e Materiais. São 
Paulo: Pini, 1994. 
 

PARROTT, L.J. A study of carbonation-induced corrosion. Magazine of Concrete 
research. v41, n166, p.23 – 28, mar. 1994. 
 
PETRUCCI, E.G.R. Concreto de cimento Portland. 11 ed. Rio de Janeiro: Globo, 
1987.307p. 
 
Site: Acelor Mittal Tubarão: 

http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/catalogo_produtos/escoria_forno/introd

ucao.asp Acesso em 20/11/2010. 

 

TEIXEIRA, E. N. Resíduos sólidos: minimização e reaproveitamento energético. 
In:RESÍDUOS INDUSTRIAIS – SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE REUSO/RECICLAGEM. 
São Paulo, 2000. 

http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/catalogo_produtos/escoria_forno/introducao.asp%20Acesso%20em%2020/11/2010
http://www.cst.com.br/produtos/co_produtos/catalogo_produtos/escoria_forno/introducao.asp%20Acesso%20em%2020/11/2010

