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1.  Resumo 

A lama de aciaria é um resíduo proveniente da indústria siderúrgica, gerado no 

processo de transformação do ferro gusa em diferentes tipos de aço. O descarte 

irregular desse resíduo pode causar danos graves ao meio ambiente. Atualmente, seu 

descarte se dá através de aterros controlados, método este que gera elevados custos 

devido a quantidade limitada de aterros na região e os custos do transporte.  O objetivo 

do presente trabalho é apresentar uma alternativa para a reutilização da lama de 

aciaria através da aplicação deste resíduo na fabricação de blocos de concreto, 

tornando-o assim mais rentável e sustentável. A lama de aciaria é um material da 

mesma ordem granulométrica do pó de brita e, para avaliar sua aplicabilidade na 

fabricação do bloco de concreto, será substituído parcialmente o pó de brita em 

diferentes parcelas pela lama de aciaria, a fim de se obter uma avaliação mais ampla. 

Esta avaliação será realizada baseada em ensaios em corpos de prova e blocos 

concreto com e sem a adição do resíduo. 

2.  Introdução 

 A maior problemática da sociedade moderna é o desafio de preservar o meio 

ambiente e, com o passar dos anos, o aumento na produção de resíduos através de 

processos industriais tem gerado ainda mais impactos ambientais. A destinação 

destes resíduos para aterros sanitários não é a melhor solução tendo em vista que 

são necessárias grandes áreas para o seu descarte, além do isolamento dessas áreas 

devido a periculosidade que estes apresentam para o meio ambiente. 

 A lama de aciaria, resíduo empregado neste projeto, é um resíduo de classe II 

A – não inerte e não perigoso, segundo a NBR 10004: Resíduos Sólidos – 

Classificação, por se tratar de um material pesado de origem industrial. 

 Segundo Junca (2014), a geração deste resíduo pode chegar a valores da 

ordem de 3% da quantidade de aço produzido e tendo em vista que no Brasil foram 

geradas cerca de 340 mil toneladas em 2013, este projeto tem como objetivo 

desenvolver uma alternativa sustentável para o emprego deste resíduo na indústria 

da construção civil através da fabricação de blocos de concreto. 

3. Objetivos 

● Geral 

 Este trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica da utilização da lama 

de aciaria como agregado fino no traço de concreto para a fabricação de blocos de 

concreto. 



● Específico 

 Avaliar a influência da lama de aciaria no desempenho mecânico do concreto 

através de ensaios de compressão em blocos de concreto e propriedades físicas, 

como absorção e massa específica. 

4. Metodologia 

 A partir de um traço utilizado por produtores da região da Baixada Santista no 

Estado de São Paulo, foram realizados ensaios preliminares em corpos de prova de 

concreto, com diferentes adições de lama de aciaria, a fim de caracterizar os aspectos 

físicos da lama de aciaria adicionada ao concreto. Posteriormente, serão 

confeccionados blocos de concreto utilizando-se deste mesmo traço com as diferentes 

substituições. Os resultados serão obtidos através de ensaios regidos pelas normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5739 (1994), NBR 6136 (2014) e 

NBR 12118 (2013). 

5. Desenvolvimento 

 Para a confecção dos corpos de prova e blocos de concreto foi empregado um 

traço composto por cimento, pó de brita, areia média, pedra britada n° 0 e aditivo 

plastificante, nas partes 1,00 : 9,33 : 3,11 : 1,56 : 0,002, respectivamente. O fator água 

cimento para este traço é igual a 0,90. Este traço possui massa específica igual a 

2.355 kg/m³ com um consumo de 148 kg/m³ de cimento. 

O cimento escolhido para a fabricação do concreto foi o CP V-ARI, que se trata 

de um cimento de alta resistência inicial pelo fato de utilizar diferentes dosagens de 

argila e calcário que causam um ganho de resistência mais rapidamente. Esta escolha 

se deu visando a comercialização dos blocos após sete dias de sua fabricação. 

 As substituições de pó de brita por lama de aciaria adotadas para o estudo 

foram de 5%, 15% e 25%. Estes valores de substituição foram definidos com base 

nos testes realizados por Amorim (2003). 

 Segundo estudos realizados por Vieira et al. (2007), a lama de aciaria pode ser 

composta por até 80% de óxidos de ferro e diversos outros materiais que variam entre 

as indústrias. A lama de aciaria empregada neste projeto se enquadra neste estudo e 

sua composição está expressa na tabela 1. 

Tabela 1: Composição da Lama de Aciaria 

Composto Fe2O3 MgO Al2O3 SiO2 CaO MNO Na2O K2O Zn C P 

Massa (%) 71,26 2,41 1,24 5,97 9,94 1,09 0,34 0,09 0,19 4,29 0,08 

Fonte: Acervo pessoal. 



6. Resultados Preliminares 

Na tabela 2 está expressa a resistência à compressão axial média aferida dos 

corpos de prova de concreto com as diferentes dosagens de lama de aciaria. 

Tabela 2 - Resistência à compressão axial média, em Megapascal, de corpos de prova de concreto 

com adições de lama de aciaria. 

Porcentagem de adição 

de lama de aciaria (%) 

Resistência Média (MPa) 

1 Dia 3 Dias 7 Dias 

0,00 1,92 2,72 3,95 

5,00 2,16 2,86 4,17 

15,00 1,78 2,61 2,84 

25,00 1,51 2,02 2,00 

Fonte: Acervo pessoal. 

Pôde-se constatar um ganho de 5,57% de resistência média, em Megapascal, 

comparando os exemplares com 5% do resíduo com os exemplares sem o resíduo. 
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