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RESUMO

A escória de alto forno é um subproduto do processo siderúrgico de fabricação de ferro gusa, a escórias se formam pela fusão das impurezas do 
minério de ferro, juntamente com a adição de fundentes (calcário e dolomita) e as cinzas do coque. Segundo a Arcellor Mittal Tubarão (2015), 
subdivida em dois grupos as escórias esfriadas ao ar ou cristalizada e as resfriadas com água ou granulada. Para tanto o objetivo deste estudo é 
analisar o desempenho do concreto, substituindo o agregado natural por  escória de alto-forno, através do ensaio de compressão axial. Os 
procedimentos para a realização dos experimentos seguiram as normas técnicas específicas. Após a separação de acordo com a granulometria, as 
amostras foram incorporadas à massa de concreto com traço predefinido. De modo que foram realizadas amostras substituindo 100% do 
agregado natural por agregado de escória, com traço pré-estabelecido de 1:0,77:1,82, relação de água cimento 45%, em contraponto a um 
concreto feito de modo convencional de mesmo traço. Para tal procedimento foram dosados e misturados tais materiais: Escória Granulada 
Miúda de Alto Forno (2,16 Kg); Escória Britada de Alto Forno (Dry Pit 12 a19 mm) (5,06 Kg); agregado miúdo natural médio; agregado graúdo 
natural brita 1; Cimento Portland CPIII - 40 RS (2,77 Kg); Água potável 1,25 litros. O teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone 
“Slump Test”, feito para cada amostra de concreto, apresentou resultados distintos, sendo que a Amostra 1 abateu em 8 centímetros e a Amostra 
2 em 3 centímetros. Ou seja, a amostra com agregado natural obteve resultado de menos consistência. Os corpos de prova foram moldados 
conforme norma técnica e após realizado processo de cura, foram rompidos em 7, 14 e 28 dias. Os resultados nos ensaios de resistência à 
compressão da Amostra 1 nos 7, 14 e 28 dias, foram respectivos 13,38; 12,49; e 19,56 Mpa. Enquanto os resultados da Amostra 2 nos mesmos 
dias base, foram respectivamente de 13,26; 14,31; e 16,93 Mpa. Portanto, os resultados apontam que as resistências à compressão obtidas com 
as amostras foram parecidas, o que ilustra a possível substituição do agregado artificial pelo natural.
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