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1. RESUMO 

A escória de aciaria é um subproduto gerado na produção do aço que por sua 

vez é obtido no processo de refino do ferro gusa, ou seja, a redução do teor de carbono 

e das impurezas até os valores desejados para os diferentes tipos de aço.  

Para um melhor uso ou destinação da escória de aciaria é necessário 

caracterizá-la e algumas técnicas são a análise química (AQ), a difração de raios-X 

(DRX) e a microscopia eletrônica de varredura (MEV) acompanhada da 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) (POLESE et al, 2006).  

O objetivo deste trabalho é caracterizar a escória de aciaria LD, utilizando as 

técnicas de análise química, difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) com análise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), para estudo de 

viabilidade na aplicação atual ou em novas aplicações no uso da escória de aciaria 

LD.  

Os resultados até o momento são parciais (trabalho em andamento), porém 

será mostrado nas micrografias, obtidas no MEV, a existência de diferenças 

morfológicas entre os dois tipos de escória de aciaria utilizada, não beneficiada e 

beneficiada, sendo que essas diferenças serão identificadas mais precisamente após 

a realização dos ensaios de análise química e de difração de raios-x.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A cada tonelada de aço produzido são gerados 594 kg de coprodutos e 

resíduos, perfazendo um total de 19,8 milhões de toneladas no ano de 2015. A escória 

de aciaria representa 28% dos coprodutos e resíduos (5,5 milhões de toneladas). As 

principais aplicações das escórias de aciaria são: 46% base e sub-base de estradas 

e 41% nivelamento de terrenos/aterros (AÇO BRASIL, 2016). 

Para melhorar e, consequentemente, aumentar a utilização das escórias de 

aciaria brasileiras é preciso obter informação sobre suas características físicas e 

microestruturais, bem como melhor conhecimento sobre o mecanismo de expansão e 

os ensaios de controle. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é caracterizar a microestrutura da escória de aciaria 

LD, utilizando as técnicas de análise química, difração de raios-X e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) com análise por espectroscopia de energia dispersiva 
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(EDS), para estudo de viabilidade na aplicação atual ou em novas aplicações no uso 

da escória de aciaria LD.  

 

4. METODOLOGIA 

As etapas a serem desenvolvidas segue a sequência: revisão bibliográfica 

sobre a linha de pesquisa em questão; estudo das normas necessárias para a coleta; 

coleta nas siderúrgicas da região; preparação das amostras; procedimentos de 

análise; compilação dos dados (resultados) e; discussões e conclusões. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas dois tipos de coleta, a primeira foi uma amostragem direta da 

aciaria LD, de uma usina siderúrgica da região, ou seja, escória sem nenhum tipo de 

beneficiamento, e a segunda foi uma amostragem de uma escória beneficiada. 

Para as amostras, destinadas ao MEV foi selecionado grãos aleatórios, com 

granulometria reduzida compatível com a câmara do microscópio a ser utilizada, a 

seguir ocorreu o embutimento de quatro amostras, duas não beneficiadas e duas 

beneficiadas para comparação. Em seguida um par de amostras (não beneficiada e 

beneficiada) passou pelo processo de lixamento a fim de se quebrar os grãos. Todas 

as amostras foram metalizadas, para serem observadas no MEV. Parte da análise 

começou a ser realizada no MEV, com micrografias e análises em andamento. A 

análise química e a de difração de raios-X estão em processo de execução. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Abaixo segue as primeiras micrografias geradas no MEV para as amostras de 

escória de Aciaria LD beneficiada, Figura 1, e não beneficiada, Figura 2. 

Conforme observado, nas micrografias das Figuras 1 e 2, existem diferenças 

morfológicas entre os dois tipos de escória de aciaria utilizada, beneficiada e não 

beneficiada, sendo que essas diferenças serão identificadas mais precisamente após 

a realização dos ensaios de análise química e de difração de raios-x. A EDS do MEV 

também poderá mostrar a constituição e a composição da análise metalográfica. 
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a) Aumento de 25 vezes. b) Aumento de 500 vezes. 

Figura 1 – Escória de Aciaria LD beneficiada. 

 

  

c) Aumento de 25 vezes. d) Aumento de 500 vezes. 

 Figura 2 – Escória de Aciaria LD não beneficiada.  
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