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RESUMO

A produção de aço gera resíduos, que contem metais pesados, mesmo com alto índice de aproveitamento os agregados siderúrgicos de alto-
forno, não utilizados, podem causar impactos ambientais no entorno dos parques industriais, a utilização desses agregados transformando-os em 
coprodutos e melhorando continuamente as taxas de reaproveitamento e divulgando as vantagens técnicas e ambientais do uso dos coprodutos 
em substituição a outros materiais, principalmente aqueles oriundos de recursos naturais não renováveis fariam diminuir este índice de risco 
ambiental ao mínimo possível. Associando a isso a chance de reduzirmos o numero de ruas que ficam sem condições de acesso em dias chuvosos, 
pela falta de pavimentação e drenagem, possibilitaria uma maior qualidade de vida e desenvolvimento dos espaços urbanos, a falta desta e a má 
gestão das vias de acesso e calçadas, aumenta os índices de insuficiência governamental nos subúrbios, não se trata de uma solução definitiva, 
mas, sim um provisório, um paliativo, para terraplanagem e estabilização de vias não pavimentadas que também ira servir como base para uma 
futura pavimentação. OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo principal estudar a durabilidade após a aplicação de agregado siderúrgico 
(escória granulada de alto forno) em ruas e estradas que não possuem pavimento, além o impacto positivo e negativo reportado pelo setor 
responsável pela manutenção nas localidades do Município de Seropédica, localizado na Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. 
METODOLOGIA UTILIZADA: Serão entrevistados o gestor da Secretaria de Serviços Públicos de Seropédica sobre a necessidade de reincidência de 
manutenção das ruas onde o material foi utilizado buscando informações sobre a resistência do material inserido e necessidade de novas 
intervenções nas localidades; Também serão consultados os moradores das localidades onde  foi utilizada a escoria de alto forno como camada 
de pavimentação, buscando informações sobre o impacto positivo e negativo da introdução deste material no dia a dia dos moradores, 
relacionados ao impacto ambiental no ar. RESULTADOS ALCANÇADOS E CONCLUSÃO: Preliminarmente foi avaliado que a escoria de alto forno em 
conjunto ao solo local sem aditivos tem sido utilizada na cobertura provisória em áreas urbanas não pavimentadas, pois apresenta baixo custo (de 
implantação e manutenção) e boa durabilidade. Porém a longo prazo deve ser melhor avaliado, por se tratar de um resíduo industrial, existe a 
necessidade de monitorar os resultados destas aplicações, para precaver-se de impactos negativos ao ambiente ou à saúde humana.
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