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RESUMO
Tem crescido a utilização mundial de subprodutos ou materiais residuais
pela indústria da construção civil como matéria-prima para a fabricação de
cimento, demonstrando ser uma prática importante para o desenvolvimento
sustentável do setor, com relevância na redução de custos e minimização
do impacto ambiental.
Nesse contexto foi desenvolvido o presente trabalho que consiste num
estudo experimental em escala de laboratório envolvendo a utilização de
uma escória de aciaria a oxigênio e escórias modificadas a partir desta,
para a obtenção de clínquer.
Para caracterizar os clínqueres produzidos foram realizados ensaios
químicos, mineralógicos e de previsão de resistência à compressão aos 28
dias pelo método ONO, visando obter e identificar os principais
componentes

presentes,

elementos

característicos

dos

clínqueres

produzidos e propriedades esperadas.
Os resultados obtidos na fase laboratorial desenvolvida sinalizam a
viabilidade de obtenção de um aglomerante hidráulico, com características
similares às do cimento Portland comum.

Palavras-chave: Escória de aciaria, clínquer, cimento, caracterização
química,

caracterização

compressão.

mineralógica,

método

ONO,

resistência

à

ABSTRACT
The world-wide use of by-product or residual materials as raw material for
cement manufacturing has grown in the civil construction industry,
demonstrating

to

be

an

important

technique

for

the

sustainable

development of the sector, with significant reductions of costs and
environmental impact.
The present work consists of an experimental study in laboratory scale
involving the use of an oxygen steelmaking slag, modified or not, to obtain
clinker.
The produced clinkers had been characterized through chemical,
mineralogical analysis and the compressive strength tests at 28 days by
ONO method, aiming to identify the main components and expected
performance.
The obtained results in the laboratorial phase signal to the viability of
achieving a hydraulic binder with ordinary Portland cement similar
characteristics.

Key-words: Steelmaking slag, clinker, Portland cement, chemical analysis,
mineralogical analysis, ONO method, compressive strength.
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Quilocaloria

kg

Quilograma

KOH

Hidróxido de potássio

Li2B4O7

Tetraborato de lítio

MgFe2O4

Magnésio-ferrita

MgO

Òxido de magnésio, periclásio

Mg(OH)2

Hidróxido de magnésio

MgO.Al2O3

Óxidos de alumínio e magnésio

Mn2O3

Óxido de manganês III

MnO

Óxido de manganês II

MnO2

Óxido de manganês IV

Na2O

Óxido de sódio

Na2SiF6

Hexafluoreto de silício e di-sódio

P2O5

Pentóxido de fósforo

PbO

Óxido de chumbo

RI

Resíduo Insolúvel

SiO2

Óxido de silício

SiO44-

Silicato

SO3

Anidrido sulfúrico

t

Tonelada

TiO2

Óxido de titânio

V2O5

Óxido de vanádio

GLOSSÁRIO
Argila: termo genérico adotado para os materiais argilosos ou argilominerais
utilizados para a fabricação de clínquer Portland.
Clínquer: produto granulado, obtido por tratamento térmico até a sinterização de uma
mistura adequada de calcário e argila. Neste estudo adotou-se essa nomenclatura
para os materiais calcinados a partir das farinhas elaboradas com escória nãoprocessada e processadas.
Escória não-processada ou "in natura" (ENP): escória de aciaria obtida após
resfriamento, separação magnética e classificação granulométrica de uma escória
de aciaria oriunda de convertedor a oxigênio.
Escória processada ou reduzida (EP): escória de aciaria não-processada ou "in
natura" cujas características química, físico-mecânicas e mineralógicas foram
alteradas por processos pirometalúrgicos.
Farinha ou cru: mistura crua de matérias-primas minerais para fabricação de
cimento, com composição química pré-estabelecida e sem ter sido exposta à ação
do fogo ou do calor. Tal farinha ou cru, após a queima, gera o clínquer.
Meteorização: conjunto de fatores exodinâmicos que transformam a rocha inicial
numa rocha alterada ou decomposta.
Aluminotermia: obtenção de altas temperaturas através da utilização do calor gerado
por reações químicas entre o alumínio em pó e os óxidos metálicos.
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1 INTRODUÇÃO
O emprego de resíduos industriais como matéria-prima para a fabricação de cimento
tem se destacado nas indústrias cimenteiras, as quais pesquisam alternativas
viáveis para preservar as fontes naturais de matérias-primas e otimizar o consumo
de energia da produção.
Entre os diversos resíduos industriais disponíveis para esse fim, as escórias se
destacam como rejeitos muito atrativos no meio industrial, devido ao elevado volume
gerado na produção de gusa e aço e a sua restrita aplicação no meio técnico.
As siderúrgicas, detentoras desse volumoso rejeito industrial, por sua vez procuram
meios que norteiem o uso e uma destinação mais nobre para esse e outros
resíduos, devido ao elevado custo e a crescente inviabilidade de descarte em
aterros sanitários, frente às novas exigências ambientais.
Das escórias siderúrgicas geradas na indústria nacional, a mais empregada na
produção de cimento é a escória granulada de alto-forno, devido à favorável
proximidade de sua composição química com a do cimento Portland, além de
possuir reatividade hidráulica satisfatória.
A escória de alto-forno é utilizada como adição, sendo moída com o clínquer e a
gipsita, para produzir o cimento composto ou o cimento de alto-forno. Trata-se de
uma tecnologia usual, dominada e normalizada. Por exemplo, de acordo com a
NBR 5735:1991 (EB-208), o cimento Portland de alto-forno prevê a adição entre 35
e 70% de escória granulada de alto-forno em sua composição.
No tocante às escórias de aciaria, objeto deste trabalho, embora apresentem
componentes químicos comuns ao cimento Portland, possuem sérias restrições
quanto ao seu emprego na construção civil por várias razões, entre as quais:
● a variabilidade de sua composição química, pois a escória de aciaria apresenta
variações, em termos médios, de uma aciaria para outra e, pode até mesmo, ter
variações entre uma corrida e outra;
● baixa reatividade hidráulica;
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● ocorrência de fenômeno de expansão, provocada principalmente pela oxidação do
ferro metálico (Fe0) e óxido de ferro II (FeO), hidratação de óxido de cálcio (CaO)
livre e do óxido de magnésio (MgO) presentes na escória de aciaria.
Segundo o Anuário Estatístico do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS, 2006), o
Brasil produziu 31 x 106 t de aço bruto em 2006, que o torna o maior produtor de aço
da América Latina. Se a geração desse resíduo está na razão de 100 a 150 kg por
tonelada de aço bruto produzido, calcula-se que cerca de 3,1 x 106 t de escória de
aciaria foram geradas em 2006, no Brasil. Mundialmente a produção de aço foi de
1.217 x 106 t de aço bruto em 2006, gerando uma produção de aproximadamente
121 x 106 t de escória de aciaria (IBS, 2006).
Apesar da aplicação da escoria de aciaria em pavimentações, base e sub-base de
rodovias e lastros de ferrovias, de acordo com o IBS (2006), cerca de 56% ainda é
estocada, ou seja, com base nessa proporção, 1,6 x 106 t por ano, em média, de
escória de aciaria não têm destinação imediata, acarretando sérios problemas
ambiental e de espaço físico para as siderúrgicas. Além disso, o aumento da
produção de aço, para atendimento da crescente demanda do mercado tem
promovido o incremento de consumo dos recursos minerais, bem como a geração e
disposição de resíduos sólidos, que resultam em sério desequilíbrio ambiental e
ecológico.
Em função desse panorama houve um crescente interesse do meio técnico-científico
para estudar e viabilizar, de forma potencial, o emprego desse resíduo na
construção civil, sem prejuízo no desempenho e durabilidade dos elementos
construtivos com ele produzidos. De acordo com recentes pesquisas, verifica-se que
alguns processos e práticas têm sido utilizados e patenteados em diversos países,
com a finalidade de utilizar a escória de aciaria como constituinte de materiais
básicos da construção civil, tais como aglomerantes, agregados e materiais
integrantes de elementos construtivos, blocos, entre outros.
No caso específico do uso da escória de aciaria a oxigênio para a fabricação de
cimento ou de material aglomerante alternativo, duas linhas principais foram
identificadas, ou seja, a utilização dessa escória como adição ao clínquer ou como
matéria-prima secundária ou principal. Como existem limitações sérias quanto à
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utilização como adição ao cimento, o uso como matéria-prima de clínquer representa
uma possibilidade inegável ao seu aproveitamento, com a vantagem de otimizar
custos de produção, diminuir a quantidade de anidrido carbônico (CO2) liberada para
a atmosfera e diminuir significativamente o uso de recursos naturais.
Ainda, diversos estudos sobre a avaliação química e cristalográfica das escórias de
aciaria a oxigênio, conjuntamente a outros estudos de processos pirometalúrgicos,
mostram que a sua aplicação como matéria-prima para a fabricação de cimento
pode ser potencializada se esta for processada siderurgicamente. O processo
aluminotérmico, por exemplo, possibilita a eliminação ou amortização de
componentes presentes e prejudiciais para o cimento Portland, com a conseqüente
extração de ferro metálico aproveitável e obtenção de uma escória modificada, cuja
composição química sinaliza uma possível aplicação como material aglomerante ou
que sirva como matéria-prima assimilável pela indústria cimenteira.
É pela possibilidade de utilização da escória de aciaria para a fabricação de clínquer
de cimento que o presente estudo pretende avaliar a utilização da escória de aciaria
não-processada ("in natura") ou processada (reduzida) siderurgicamente como
matéria-prima para a fabricação de clínquer ou material aglomerante alternativo.
Para isso foi implementada uma série de ações, dentre elas um levantamento
bibliográfico e um programa experimental, envolvendo a caracterização química de
uma amostra de escória de aciaria a oxigênio não-processada e de escórias
processadas. Com base na composição química dessas escórias e de outros
materiais selecionados foram elaborados exercícios de cálculos de dosagem, com
posterior preparação de farinhas pelotizadas, clinquerização em forno estático de
alta temperatura e caracterização química, mineralógica e física dos clínqueres
resultantes, pretendendo mostrar que os resultados desta fase, considerada
laboratorial, sinalizam positivamente a possibilidade de obtenção de um aglomerante
com características similares às do clínquer Portland.
1.1

OBJETIVO

Estabelecer condições de obtenção de clínqueres alternativos a partir de escória de
aciaria a oxigênio, visando potencializar o seu uso, em relação ao empregado na
literatura.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

O processo de produção do aço e a geração da escória de aciaria

A produção de aço consiste, basicamente, no processo de refino do ferro-gusa,
produzido no alto-forno e levado para a aciaria ainda em estado líquido, mediante a
queima de impurezas e adições. O refino do aço se faz em fornos a oxigênio ou
elétricos.
Existem três grandes processos de fabricação de aço divididos pelo processo de
refino: em convertedor a oxigênio: LD (Linz-Donawitz) ou BOF (Basic Oxigen
Furnace); em forno de arco elétrico ou EAF (Eletric Arc Furnace); em forno SiemensMartin OH (Open Heart), sendo esse último em desuso no Brasil e no mundo.
No Brasil, os dois processos respondem pela produção de aço e conseqüentemente
pela geração de escória, na proporção de 75,5% e 22,8%, respectivamente (IBS,
2006). O Quadro 2.1 apresenta um quadro resumido dos processos de fabricação de
aço.
Quadro 2.1: Processos de fabricação de aço (MACHADO, 2000)
Processos

LD ou BOF

EAF

OH

Forno de Refino

Convertedor a
oxigênio

Arco elétrico

Siemens-Martin

Produtividade

250 t/30 a 60 min

Variável, que gera de
100kg a 150kg de
escória/t de aço

300t, de 5 a 14hs

Detalhamento do
processo

Objetivo
Tipo de escórias
geradas

Adição de sucata e
ferro-gusa líquido
(1300ºC a 1450ºC),
injeção de oxigênio
gasoso em alta
velocidade. Após a
fusão adiciona-se cal
virgem
Redução dos teores
de C (de 4% para
0,1%), Si, S e P do
ferro-gusa
Oxidantes

Fusão de sucata e aço
Adição de sucata
por meio de um arco
metálica, calcário e
elétrico, formado entre
minério de ferro,
o aço e eletrodos de
injeção de oxigênio
grafite ou carbono
para provocar fusão e
amorfo. Após a fusão,
agitação do banho
injeta-se oxigênio.
metálico
Oxidação do C, Si e P,
Remoção de P por
com dessulfuração do
adição de CaO na fase
aço líquido e adição de
de refino
elementos de liga
Oxidantes e redutoras

Oxidantes

Em particular, o processo de refino do aço em convertedor a oxigênio (processo LD
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ou BOF) tem por base a redução dos teores de carbono do ferro-gusa de 4% para
0,1%, com conseqüente oxidação de outros elementos, que entram na composição
da escória ou se projetam do forno na forma de gases.
Neste processo, a sucata e o gusa líquido, em temperatura entre 1300ºC a 1450ºC,
são adicionados no convertedor parcialmente basculado, que é posicionado
verticalmente seguido da introdução da lança e injeção de O2 em alta velocidade.
Após o refino do metal no convertedor é realizada a adição de cal que, juntamente
com o O2, atua como agente de refino, conforme as reações descritas a seguir:
C (s) + 1/2 O2 (g)  CO (g)

Equação 2.1

2 P (s) + 5/2 O2 (g) + CaO (s)  CaO . P2O5 (s)

Equação 2.2

2 Si(s) + O2 (g) + 2 CaO (s)  2 CaO . SiO2 (s)

Equação 2.3

Cineticamente, no início do sopro, o C, Mn e Si são oxidados preferencialmente,
formando o monóxido de carbono (CO), que escapa na forma gasosa, e os
compostos FeO, MnO e SiO2, que se combinam com a cal sólida para formar a
escória inicial. Esta escória é parcialmente líquida, considerando que parte do SiO2
passa a formar uma camada insolúvel de silicatos de cálcio, que impedem o
prosseguimento da reação. Este fenômeno é mostrado esquematicamente no
diagrama pseudo-ternário da Figura 2.1, na qual se observa a variação da
composição da escória durante o sopro, a qual atravessa os campos de precipitação
das fases sólidas correspondentes ao silicato dicálcico (2CaO.SiO2 ou C2S), silicato
tricálcico (3CaO.SiO2 ou C3S) e CaO livre.
Com o objetivo de evitar a formação da camada passivadora de silicatos, fundentes
tais como a fluorita (CaF2), boratos, aluminatos e sodalita nefelínica são adicionados
ao convertedor. Estes compostos promovem a formação da fase líquida e diminuem
a viscosidade da escória.
No final do tratamento de refino, quando o Si foi praticamente eliminado, o P passa a
ser oxidado preferencialmente para a escória e a parte do CaO e do MgO
adicionados precipitam, ao ultrapassar o seu limite de solubilidade, ou permanecem
sem se dissolver por razões cinéticas. Portanto, tal como aparece na Figura 2.1, as
escórias de aciaria podem conter consideráveis quantidades de MgO e CaO livres,
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além dos silicatos e fosfatos, que influenciam a sua estabilidade devido à hidratação.

Figura 2.1: Diagrama de equilíbrio ternário do sistema CaO-SiO2-"FeO" onde
se mostra a composição aproximada das escórias de aciaria durante o sopro
(CRUZ et al., 1999).
Além das fases não metálicas, as escórias de aciaria normalmente possuem
consideráveis quantidades de partículas de aço, incorporadas no sopro ou durante o
próprio vazamento no pote escória. Tais partículas, além de prejudicar um eventual
processo de cominuição, contribuem para a expansão da escória como resultado
dos produtos de corrosão e indicam a um baixo rendimento metálico (CRUZ et al.,
1999).
Ao término do processo de refino, o aço é separado da escória sobrenadante por
diferença de densidade, por basculamento do convertedor ou por vazamento
fracionado, através de um orifício disposto ao lado do convertedor. O aço assim
produzido é transportado para o lingoteamento e a escória, depositada em um pote,
conduzida para um pátio apropriado, onde é resfriada lentamente, ao ar ou por
aspersão de água. Em um ciclo típico, estima-se que são produzidas até 250t de aço
por corrida, em um intervalo de tempo entre 30 e 65 minutos.
As principais fontes de formação da escória, durante o processo, são:
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● os produtos de oxidação de impurezas introduzidas dentro do forno junto com o
ferro-gusa e sucata, como Mn, P e Si;
● produtos de desgaste do refratário do forno: magnesita, de forma que a escória
terá um alto teor de MgO;
● impurezas da carga (areia, lama, etc.), aumentando o teor de SiO2 e Al2O3;
● oxidação da sucata para FeO e Fe2O3;
● materiais adicionais e oxidantes (calcário, cal, bauxita, fluorita, minério de ferro e
manganês, etc.) que contribuem com CaO, CaF2, Fe2O3, FeO, Fe3O4,MnO2, etc.
A escória sai do forno a uma temperatura de cerca de 1500ºC e o tipo de
resfriamento da escória afeta a sua granulometria e composição mineralógica, pois é
neste momento que ocorre a maior parte das reações químicas para a formação final
da escória (LIMA et al., 2000 apud CASTELO BRANCO, 2004).
2.2

Características química e mineralógica da escória de aciaria

As escórias que são resfriadas ao ar, em geral são inertes devido à cristalização dos
seus óxidos. Escórias resfriadas rapidamente (ar ou vapor) possuem natureza
expandida e tornam-se leves. Escórias resfriadas bruscamente (jato de água) são
vítreas, com granulometria semelhante à areia de rio, estrutura porosa e textura
áspera. Sua composição química, que varia em função dos processos de produção
de aço e da matéria-prima utilizada, é aproximadamente a indicada no Quadro 2.2.
Seu principal componente químico é o CaO, seguido pelo SiO2 e o FeO ou Fe2O3.
Em relação à sua composição mineralógica, as escórias de aciaria são compostas
por β-silicato dicálcico (β-C2S), ferrita dicálcica (CF2), wüstita de composição variável
(Fe(Mn,Mg,Ca)O), CaO livre, MgO (periclásio), entre outras espécies químicas,
dependendo do tipo de refino,das matérias-primas e adições utilizadas no processo
de produção do aço e da velocidade de resfriamento. O Quadro 2.3 apresenta a
composição mineralógica típica das escórias de aciaria a oxigênio.
Além desses componentes, podem ser encontrados resíduos das matérias-primas
utilizadas, do refratário, de produtos de oxidação contendo Fe, Mn, P e Si e produtos
de hidratação ou carbonatação do CaO e MgO, tais como hidróxidos (Ca(OH)2 e
Mg(OH)2) e carbonatos (CaCO3 e CaMg(CO3)2).
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Quadro 2.2: Composição química aproximada, em porcentagem, das escórias
de aciaria geradas em diferentes processos (MACHADO, 2000)
Tipo de
Processo

escoria

FeT

Fe2+

CaO

Oxidante

oxigênio
(BOF ou LD)

Forno elétrico
(EAF)

K-BOP*
(oxidante)
Oxidante
Redutora

SiO2

MgO

MnO

P2O5

Livre

gerada

Convertedor a

CaO

14,0 a

8,4 a

40,0 a

0,0 a

9,0 a

1,0 a

3,0 a

0,0 a

26,0

15,6

50,0

7,0

16,0

9,6

8,0

5,0

0,7 a
0,9

-

48,0 a
54,0

-

-

0,02

15,0 a
17,0
0,0 a
1,5

9,8 a
15,7
-

28,0 a
40,0
47,6 a
51,0

1,4
-

32,0 a 10,0 a
33,0
11,0
12,0 a
26,0
19,7 a
27,0

6,4 a
18,0
7,0 a
15,0

3,0 a
9,3
1,0 a
2,0

0,7
-

* Processo de convertedor a oxigênio para produção de aço inoxidável

A presença desses minerais deve-se a diversos fatores, tais como: a eficiência do
processo siderúrgico, tempo e formas de resfriamento da escória, exposição às
intempéries por estocagem em pátios ou aterros, entre outras causas.
Quadro 2.3: Composição mineralógica típica das escórias de acidaria a
oxigênio (LÓPEZ, 1989; SEKI et al., 1986; MURPHY, 1997; BOYNTON, 1966
apud MACHADO, 2000)
Fase mineral

Fórmula

. Silicato dicálcico, larnita
β-2CaO.SiO2 ou β-C2S
. Silicato tricálcico
3CaO.SiO2 ou C3S
. Silicato de magnésio
β-2MgO.SiO2 ou β-M2S
. Ferrita dicálcica ou srebrodolskita
2CaO.Fe2O3 ou C2F
. Mervinita
3CaO.MgO.2SiO2
. Diopsídio
CaO.MgO.2SiO2
. Brownmillerita
4CaO.Al2O3.Fe2O3 ou C4AF
. Bredigita
α-2CaO.SiO2 ou α-C2S
. Gehlenita
2CaO.Al2O3.SiO2 ou C2AS
. Óxidos de alumínio e magnésio
MgO.Al2O3
. Óxido de ferro, wüstita
FeO
. Magnetita
FeO.Fe2O3
. Hematita
Fe2O3
. Òxido de magnésio, periclásio
MgO
. Óxido de cálcio
CaO

Ponto de fusão (ºC)
2130
1900
1430
1410
2800
2570

Diversos são os trabalhos que abordam aspectos de caracterização de escórias de
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aciaria. YU-JI & GONG-XIN (1980), por exemplo, efetuaram uma pesquisa sobre as
principais fases minerais e as propriedades aglomerantes da escória de convertedor
a oxigênio. Por meio de análise química, petrografia, DRX e ATD investigaram a
composição química, a composição mineralógica e as propriedades hidráulicas, e
verificaram que os principais minerais presentes nessas escórias são: C3S (baixos
teores), C2S e suas soluções sólidas contendo fósforo (P), ferrita dicálcica (2CaO.
Fe2O3) com pequena quantidade de Al2O3, fase-RO (solução sólida de Fe, Mg e
MnO, principalmente de FeO), solução sólida de CaO livre contendo ferro e, além
disso, alguma quantidade de fluorapatita, ferro metálico, etc.
Em outro estudo, MURPHY et al. (1997) traçaram um paralelo interessante entre as
características da escória de aciaria e o cimento Portland. Comparando suas
composições químicas demonstraram similaridade entre os elementos químicos
existentes, porém, com diferenças significativas entre os teores e com relação a
composição mineralógica. As principais diferenças são o alto teor de óxidos de ferro
que co-existem nas formas de Fe2+ e Fe3+e a presença de teor substancial de CaO
livre, no caso da escória.
As propriedades aglomerantes da escória de aciaria deixam a desejar, em relação
ao cimento Portland, devido às diferenças mineralógicas. A escória de aciaria
praticamente não tem C3S, o principal elemento de resistência no processo de
hidratação do cimento Portland. Além disso, as soluções sólidas de wüstita (FeO),
que são fases minerais predominantes nas escórias de aciaria, não têm
propriedades aglomerantes, pois não formam minerais hidráulicos durante o
resfriamento da escória líquida. A wüstita consegue captar ou consumir, até 27% do
CaO para a solução, o qual poderia combinar como C3S.
LUXÁN et al. (2000), em estudo mais recente, apresentaram dados de
caracterização de escória produzida na fusão de sucata de aço em forno de arco
elétrico, incluindo análise química, mineralógica e de microestrutura, bem como,
características físicas. Para isso, estudaram amostras de escória negra espanhola,
similares e escuras na cor, sendo a primeira pesquisa realizada sobre este
subproduto. Os resultados mostraram que, dependendo da origem, as escórias
diferiam na textura e morfologia, influindo na densidade e no comportamento do
material. Por meio de DRX, verificou-se que o teor de MgO na forma de periclásio
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situou-se abaixo do limite de detecção, e somado aos teores de CaO livre e sulfeto
(S2-) obtidos por análise química, concluiu-se que as amostras ensaiadas não
continham componentes potencialmente expansivos.
As duas escórias estudadas diferiam ligeiramente nas suas composições
mineralógicas. Os compostos mais importantes identificados foram a gehlenita
(C2AS), a larnita (β-C2S) e outros compostos apresentados em picos de baixa
intensidade que podiam ser atribuídos à bredigita (α-C2S), podendo ser fases
potencialmente reativas. Várias quantidades de óxidos de manganês (MnxOy),
magnésio-ferrita (MgFe2O4) e magnetita (Fe3O4) foram detectadas. Os elementos
mais abundantes constituíam-se de: Fe, Ca, Si, Mn, Al, Mg, K e P. Os autores
afirmaram que a existência de silicatos de cálcio anidros, especialmente β-C2S,
nestas escórias, eram indícios de algum potencial para atividade hidráulica.
2.3

Aspectos gerais de aplicações da escória de aciaria

A escória de aciaria no Brasil, até o momento, exceção feita a algumas iniciativas de
aproveitamento como material inerte após estabilização, é um resíduo considerado
de pouco ou nenhum valor. A sua disposição tem sido feita nos pátios das
siderúrgicas ou em aterros, acarretando problemas com espaço dentro da fábrica
e/ou custo para transportá-la ao aterro mais próximo e disponível.
Estes aspectos motivam estudos do seu reaproveitamento no mundo todo,
principalmente nos países mais populosos, como, por exemplo, a China e a Índia.
A maior parte das escórias de aciaria nacionais é dos tipos a oxigênio e elétrica, e
grande parte delas é estocada, enquanto o restante é utilizado na construção de
bases e sub-bases de rodovias ou em lastros ferroviários. Todavia, outras utilizações
podem ser apontadas para o material, tais como:
● produção de fertilizantes agrícolas termofosfatados, ou aditivo no cultivo de plantas
e algas, devido à composição química da escória (devido aos seus elevados teores
de CaO e P2O5);
● estabilização de solos, por apresentar maior rugosidade superficial, excelente
índice de forma, maior angulosidade, maior resistência ao desgaste e aumento da
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resistência dos solos (MACHADO, 2000);
● matéria-prima para produção de cimento, devido à presença dos silicatos dicálcico
(C2S) e, eventualmente, de silicato tricálcico (C3S), que tornam o material com
composição química muito parecida com o clínquer formado na produção do cimento
Portland;
● nas próprias siderúrgicas, tanto como material reciclado, que seria novamente
incorporado ao processo como fundente, quanto como protetor do revestimento
refratário dos fornos (substituindo a cal e o calcário) (ROHDE, 2002 apud CASTELO
BRANCO, 2004);
● agregado na produção de concreto, por possuir altas resistências à compressão e
à abrasão e durabilidade, quando devidamente estabilizado;
● construção de lastros no leito de ferrovias, por possuir alta massa específica;
● controle na drenagem de ácidos. A escória de aciaria apresenta altas taxas de
basicidade capazes de neutralizar ácidos. Estas taxas podem ser mantidas durante
anos a céu aberto, porque a escória não absorve o CO2 do ar e reconverte em calcita
insolúvel. O pH deste material é próximo de 10 devido à elevada presença de CaO,
MgO e SiO2. Por apresentar, em sua maioria, aspecto poroso, possui alta
permeabilidade permitindo a passagem de água, o que facilita a drenagem dos
ácidos;
● utilização nas infra e superestruturas rodoviárias, bem como em forma de cascalho
em vias não pavimentadas para evitar a formação de poeira. Este material tanto
pode ser utilizado em base e sub-base de pavimentos quanto como agregado na
confecção de misturas asfálticas. A escória é mais utilizada em camadas inferiores
do que como agregado em revestimentos;
● outros fins, tais como: execução de aterros, construção de peças de quebra-mar,
contenções, fabricação de gabiões, etc.
É importante frisar que, para todas as aplicações, deve-se atentar para as
propriedades físico-mecânicas e químicas das escórias de aciaria. Por exemplo, os
teores de metais pesados presentes na escória de aciaria limitam seu uso como
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fertilizante devido a possibilidade de lixiviação, enquanto o alto potencial expansivo a
descarta para o uso como agregado em concreto. Para ser utilizado como lastro de
ferrovia, torna-se necessário garantir baixa condutividade para que não se formem
fagulhas no caso de transporte de cargas inflamáveis (CASTELO BRANCO, 2004).
TAKAHASHI & YABUTA (2002), por exemplo, apresentam aplicações para escórias
de aciaria elétrica como agregado miúdo sobre os sedimentos depositados no leito
do mar, formando condições favoráveis para a sobrevivência de microorganismos,
peixes e plantas, de forma a devolver o equilíbrio ao meio ambiente marinho. As
escórias, na forma de blocos compactados e carbonatados, também são passíveis
de serem introduzidas no mar a fim de favorecer a reconstrução de recifes e corais,
permitindo inclusive o crescimento de vegetais marinhos. Todavia, devido à
presença de compostos de caráter expansivo na sua composição química, tais como
CaO e MgO livres, óxido de ferro II (FeO) e ferro metálico (Feo), o seu uso fica muito
limitado e dependente de um determinado tempo de "envelhecimento" para atingir
sua estabilidade. Para atingir esta condição torna-se necessário um rigoroso
controle, por meio de ensaios de expansibilidade.
XUEQUAN et al. (1999) mencionaram no seu trabalho a especificação chinesa
YB/T022:1992 "Steel slag used in cement". Provavelmente, com exceção da China,
ainda não existe especificação para a composição química da escória de aciaria,
pelo fato de não ter sido também estudada como foi a escória de alto-forno. Há
alguns anos esse resíduo vem sendo usado em construção de estradas como base
e sub-base, com algum sucesso, no entanto, para essa finalidade a escória é
envelhecida por cerca de um ano nas pilhas de estoque, a fim de estabilizar o CaO e
MgO livres e o FeO. A norma chinesa GB 13590:1992 "Steel and iron slag cement",
correlata a YB/T022:1992, apresenta alguns parâmetros e limites de especificação
para uma classe de cimentos especiais, elaborados a partir de escória de aciaria,
escória de alto-forno e clínquer Portland (Tabela 2.1).
De uma maneira geral, os diversos estudos apresentados procuram utilizar a escória
de aciaria como adição em matrizes minerais ou orgânicas, de forma a obterem as
propriedades desejadas, tanto de forma direta, por meio da adequação das
propriedades químicas e físico-mecânicas das escórias de aciaria com a da matriz
propriamente dita, como de forma indireta, pelo fornecimento de constituintes
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químicos necessários para complementar a composição da matriz, como ocorre no
caso da utilização como fertilizante.
Tabela 2.1: Parâmetros da GB 13590:1992 – cimento composto de escória de
aciaria e escória de alto-forno
Parâmetros
Clínquer
Composição Escória de alto-forno + Escória de
da mistura
aciaria (OH ou LD), %
Escória de aciaria (OH ou LD), %
Cloreto de magnésio (MgCl2) %
Clínquer
Óxido de cálcio (CaO) livre, %
Finura
Anidrido sulfúrico (SO3), %
Área específica, cm2/g
Finura do cimento, em malha
0,080mm
Início de pega (h)
Cimento
Fim de pega (h)
Resistência à
7 dias
compressão, MPa
28 dias
7 dias
Expansibilidade, mm
28 dias

Tipo de cimento
(classificação chinesa)
275
325
425
≤ 60
≤ 30
≤5
≤3
≤ malha 525 (menor que 25µm)
≤4
≥ 3500
≤8

13,0
27,5
2,5
5,0

≥1
≤ 12
15,0
32,5
3,0
5,5

21,0
42,5
4,0
6,5

No caso da aplicação da escória de aciaria em matriz cimentícia, GEORGE &
SORRENTINO (1980) citam a necessidade de eliminar quimicamente os compostos
expansivos, por meio do processo de carbonatação ou intemperismo. Todavia, essa
aplicação necessita de inúmeros cuidados com relação ao controle tecnológico da
própria escória estabilizada, do cimento produzido e de produtos resultantes, tais
como concretos, argamassas e componentes construtivos. Portanto, a aplicação da
escória de aciaria como adição ao cimento, similarmente ao que é feito com a
escória de alto-forno, não é uma prática simples, como poderá ser visto mais
adiante.
Apesar de parte da literatura publicada sobre a utilização de escórias de aciaria em
cimento Portland não distinguir entre os fornos utilizados para produção da escória
propriamente dita, foi possível relacionar e avaliar alguns casos, focando o objetivo
da pesquisa.
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2.3.1 Utilização da escória de aciaria como adição ao cimento
Portland
GEORGE & SORRENTINO (1980) desenvolveram um trabalho de pesquisa, dentro
do qual obtiveram uma escória de aciaria a oxigênio homogênea, com baixo teor de
CaO livre e com atividade hidráulica, sem prejudicar a boa qualidade do aço obtido
convencionalmente. No início do processo de refino foi introduzido, diretamente no
convertedor, um fluxo composto de CaO-Al2O3-MgO-Fe2O3 (C-A-M-F), obtendo-se
uma escória diferente da escória de aciaria dos processos tradicionais, com teor de
Al2O3 maior e teores de Fe2O3 e FeO menores. Também apontaram o emprego da
escória de aciaria na manufatura de clínquer Portland, como uma fonte de CaO e
SiO2 e reafirmaram suas limitações de uso, devida à heterogeneidade, ao teor de
CaO e MgO livre e à ausência de atividade hidráulica.
A heterogeneidade e o teor de CaO livre resultam da reação incompleta, durante a
produção simultânea do aço e escória, no processo de refino. Uma técnica para
superar esses inconvenientes abriria espaço para o uso destas escórias,
melhorando simultaneamente o processo de refino para a produção de aço.
Quanto a caracterização mineralógica da escória modificada, em relação à escória
clássica, GEORGE & SORRENTINO (1980) utilizaram técnicas de difração de raiosX, microscopia óptica e análise por microssonda eletrônica, tendo sido verificadas
mudanças consideráveis nas fases por conta da variação do Al2O3, da CaO livre e
do Fe2+. O aspecto de atividade hidráulica foi estudado, considerando três pontos: a
atividade hidráulica das fases formadas na nova escória, a durabilidade dos
cimentos contendo essa escória em função dos teores de CaO e MgO livres, e a
influência dos teores de MnO e P2O5. Para avaliar a cinética de hidratação, os
autores fizeram experimentos em pastas com a escória clássica e a escória
modificada, finamente moídas, fazendo uso de técnicas de calorimetria. Afirmam os
autores que nenhuma escória é suficientemente hidráulica para ser usada sozinha
como cimento alternativo ao cimento normal. Assim, estudos de desenvolvimento da
resistência foram feitos em argamassa, misturando as escórias com cimento
Portland. Os resultados permitiram concluir o seguinte:
● o Al2O3 do fluxo é retida na escória modificada como ferroaluminatos cálcicos, o
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que fornece atividade hidráulica à escória nas primeiras idades. Esse fato torna
viável a utilização da nova escória como adição ao cimento Portland, com resultados
tão benéficos quanto aqueles apresentados pelas escórias de alto-forno;
● os baixos teores de CaO e MgO livres implicam na ausência de trincas e expansão
do concreto, quando esta nova escória é utilizada como adição ao cimento Portland;
● os teores de MnO e P2O5 não interferem na atividade hidráulica;
● o uso do fluxo C-A-M-F não afeta a qualidade do aço e aponta alguns caminhos
para emprego da escória de aciaria de convertedor a oxigênio na indústria da
construção e um potencial considerável de economia de energia.
O efeito do MgO no comportamento de cimentos feitos com a adição de escórias de
aciaria de diferentes variedades fora investigada por SHOUSUN (1980) e, a partir da
composição química e a identificação de seus minerais por meio de DRX e
microscopia óptica foi possível observar que as escórias que apresentaram relação
MgO/(FeO+MnO) maior ou igual a 1, a fase RO era formada por periclásio ou tipo
periclásio ferrosa, o que tornava o cimento expansivo, quando ensaiado em
autoclave. Ao contrário disso, quando a relação era menor do que 1, a fase RO era
formada de wüstita (FeO), wüstita-Mg (Fe(Mg)O) ou wüstita-Mg-Mn (Fe,Mg(Mn)O), o
que tornava o cimento feito a partir dessa escória não expansivo, após tratamento
em autoclave.
DONGXUE et al. (1997) mencionam que a China produz milhões de toneladas por
ano de cimentos com escória de aciaria a oxigênio, clínquer Portland, gipsita e
aditivos desde a década de 70. Porém, apesar de possuírem alguns parâmetros e
limites de especificação (Tabela 2.1), existe restrição para o seu uso devido ao
controle deficiente de produção e a variabilidade na composição das escórias. Além
disso, por apresentar pega lenta e resistências baixas às primeiras idades, existem
inconvenientes para o seu uso na construção civil. Sobre esses fatos, os autores
estudaram cimentos, empregando 30% de escória de alto forno, 30% de escória de
aciaria a oxigênio de finura menor do que 25µm, 33% de clínquer Portland de alta
qualidade, gipsita e aditivos. O estudo foi desenvolvido utilizando escórias de aciaria
de diversas composições. Quase todos os cimentos ensaiados apresentaram
resistência à compressão e flexão similares àquelas do cimento Portland padrão nas
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primeiras idades (3, 7 e 28 dias), aumentado ainda nas idades subseqüentes (90,
180 e 360 dias). Além disso, esses cimentos apresentaram resistência aos sulfatos e
à carbonatação, além de redução da reação álcali-agregado. Porém, a moagem da
escória de aciaria até atingir a granulometria estudada pode ser um processo
altamente custoso e inviável ao mercado brasileiro, que já utiliza escória de altoforno como adição no cimento CP III em teores de até 70% e com granulometria
passante em peneira 75µm (NBR 5735: 1991).
TÜFEKÇI et al. (1997) utilizaram alguns subprodutos da indústria do ferro e do aço
para a produção de cimento. Seus experimentos foram feitos com dois tipos de
subproduto, que denominam de escória de aciaria, misturados com cimento nas
proporções entre 5 e 10% de escória e 90 e 95% de cimento. As misturas foram
moídas até uma finura correspondente a uma área superficial entre 2870cm2/g e
2900cm2/g e ensaiadas de acordo com os padrões nacionais da Turquia. Os
resultados mostraram que a resistência diminuiu com o aumento da quantidade de
escória na mistura, isto é, a mistura com 10% do resíduo apresentou menor
resistência mecânica. Apesar das superfícies específicas, das quantidades de água
requeridas pelas escórias granuladas e moídas, e os teores de cimento usados nas
misturas serem diferenciados entre as misturas, esses autores concluíram que os
subprodutos de aciaria poderiam ser usados como substituto parcial do cimento,
dentro de determinadas proporções.
Os autores consideraram que a fração não metálica também pode ser utilizada
diretamente como fertilizante ou corretivo de solo, ou, mais usualmente, submetida a
um processo de estabilização por hidratação ao intemperismo, o que leva até seis
meses para a obtenção de resultados confiáveis, ou por hidratação acelerada em
vapor d’água em reatores apropriados.
MURPHY et al. (1997) avaliaram as propriedades cimentícias de cimentos Portland
contendo adições de escória de aciaria a oxigênio com taxas de resfriamento
diferenciadas. Os mesmos autores estudaram a possibilidade de se processar a
escória de aciaria, de forma a produzir um material suficientemente cimentício para
ser utilizado como adição no cimento Portland. Devido à limitação das propriedades
cimentícias, pela falta de C3S e a presença predominante de wüstita (FeO), os
autores exploraram os efeitos do estado de oxidação da composição geral do ferro,

17
a estrutura mineral, a formação dos cristais e a capacidade de formação vítrea de
diversas amostras de escória de aciaria, antes e depois de serem oxidadas e
resfriadas brusca e lentamente. O trabalho mostrou a viabilidade de se misturar o
material co-processado ao cimento Portland em adições de até 20%, em massa,
sem afetar a resistência e o desempenho do material.
XUEQUAN et al. (1999) relataram experimentos para a obtenção de um novo tipo de
cimento, com emprego de clínquer, escória de aciaria e cinza volante. A escória de
aciaria, contendo 45 a 60% de CaO, 10 a 15% de SiO2, 1 a 5% de Al2O3, 3 a 9% de
Fe2O3, 7 a 20% de FeO, 3 a 13% de MgO e 1 a 4% de P2O5, apresentava
composição mineral contendo C3S, C2S, CMS, uma fase de solução sólida de MgO,
FeO e MnO, CaO livre e outros. Os autores citam que, de acordo com o índice de
basicidade (CaO/(SiO2+P2O5)), a escória de aciaria pode ser classificada em quatro
grupos: grupo da olivina (com índice de basicidade entre 0,9 e 1,4); grupo da
mervinita (com alcalinidade entre 1,4 e 1,6); grupo do silicato dicálcico (com índice
de basicidade entre 1,6 e 2,4), e; grupo do silicato tricálcico (com índice de
basicidade maior do que 2,4). Assim sendo, na hipótese de utilizar a escória de
aciaria misturada a um determinado clínquer, apenas a escória que apresenta índice
de basicidade maior do que 1,8 poderia ser empregada como material aglomerante,
conforme especifica a norma chinesa YB/T022-92 (1992). Nessas condições, o
estudo demonstrou que a escória de aciaria pode substituir parte do clínquer
Portland na produção de cimento Portland composto, e que a finura do cimento
resultante é uma variável importante para essa aplicação.
De forma a minimizar os efeitos deletérios provocados pela presença de FeO, FeM,
CaO livre e MgO na forma de periclásio, CRUZ et al. (1999) e (2000) executaram
experimentos envolvendo redução carbotérmica ou metalotérmica da escória de
aciaria a oxigênio, utilizando agentes redutores com base de C, Al e Si. Basicamente
foram realizados balanços de massa utilizando os três redutores em separado, e
adotando o mínimo de redutor necessário para a redução do FeO, MnO e P2O5, de
forma a tornar a composição e os teores dos elementos presentes mais próximo ao
do cimento Portland. Os resultados mostraram que foi possível obter escórias com
reduzidas quantidade de P2O5 e de MnO, enquanto que os teores de SiO2, CaO,
Fe2O3 e de Al2O3 sofreram variações brutais, devido ao tipo de redutor utilizado e da
eficiência do processo de redução. Com relação ao MgO houve um aumento
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indesejável dos teores (acima de 9%) pelo efeito de concentração desse elemento
após a redução e extração do FeM, o que leva a deduzir que para a aplicação
dessas escórias tornam-se necessários estudos complementares e a aplicação de
procedimentos para evitar a expansão causada pela hidratação de periclásio.
O trabalho de SHI & QIAN (2000) apresenta uma revisão dos recentes
desenvolvimentos de materiais aglomerantes de alto desempenho, baseados em
escórias ativadas, tais como, escória de alto-forno, escória de aciaria, escória de
cobre e escória fosfórica. Essa revisão se fundamenta num grande número de
pesquisas geradas pelos autores, bem como aquelas contidas na literatura, que
apresentam características de diferentes escórias. Os autores afirmam que as
aplicações correntes das escórias metalúrgicas na América do Norte não têm
aproveitado todas as vantagens das propriedades dessas escórias.
No caso da escória de aciaria, SHI & QIAN (2000) explanam que na China é
comercializado um tipo de cimento composto de escória de aciaria, escória de altoforno e clínquer de cimento Portland que oferece as vantagens de ser obtido com
menor gasto de energia e confere maior resistência à abrasão, menor calor de
hidratação, maior desenvolvimento da resistência às longas idades, porém
apresenta tempo de pega mais longo e resistências mais baixas, quando comparado
ao cimento Portland. Os autores comentam que a composição mineralógica da
escória de aciaria se altera em função de sua composição química e a sua
reatividade aumenta em função da basicidade, ou seja, quanto maior a basicidade,
maior o teor de CaO livre. Uma outra forma de melhorar as propriedades do cimento
de escória de aciaria é por meio da ativação. Este processo tem efeito no tempo de
pega e no desenvolvimento da resistência. Concluem os autores que as escórias
álcali-ativadas, como escória de alto-forno, escória de aciaria, escória de cobre e
escória fosfórica, apresentam resistências mais altas, nas primeiras idades e nas
subseqüentes, além de melhor desempenho na resistência à corrosão, do que o
cimento Portland comum. Portanto, consideram que a ativação das propriedades
pozolânicas ou aglomerantes latentes das escórias metalúrgicas devem ser tópicos
prioritários para os pesquisadores de materiais de construção.
ALTUN & YILMAZ (2002) ensaiaram misturas de argamassa na base de 1:3:0,5
(cimento:areia:água), utilizando escória de aciaria a oxigênio com alto teor de MgO
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(em torno de 14%), envelhecida por vários anos. A fração aglomerante foi composta
nas proporções de 0 a 45% (em massa) de escória de aciaria moída com superfície
específica da ordem de 4000cm2/g a 4700cm2/g e cimento. Foram executados
ensaios de tempo de pega, expansibilidade e resistência à compressão. Verificou-se
que o tempo de pega para os cimentos com adição é mais longo do que para o
cimento sem adição. O cimento com teor de Al2O3 mais baixo apresentou tempo de
pega mais longo. Com relação ao teor de MgO, os resultados não coincidem com os
de outros estudos, os quais mostram que, quanto maior o teor de MgO, mais longo o
tempo de pega. Os resultados da expansibilidade dos cimentos atenderam às
especificações estabelecidas na Turquia, lembrando que, os cimentos com adição
apresentaram expansões menores que aquelas do cimento sem adição. Quanto à
resistência à compressão e à flexão, os resultados foram menores com o aumento
da quantidade de escória adicionada ao cimento (com a ressalva que atenderam às
especificações estabelecidas na Turquia). A partir desses resultados, os autores
concluíram que as propriedades físicas e mecânicas de concretos se adequam aos
padrões da Turquia, quando se emprega escória de aciaria de Karabük, Turquia,
com finura de 4700cm2/g e 4000cm2/g de área específica, com 30% de adição ao
cimento Portland.
GUMIERI et al. (2003) caracterizaram, física, química e mineralogicamente, uma
escória de aciaria a oxigênio, submetida a um processo de resfriamento rápido em
água, em comparação com a mesma escória resfriada lentamente. Os autores
observaram, por meio de análise da composição química de ambas, aliada à análise
termogravimétrica e expansibilidade a quente, que a granulação proporcionou à
escória uma grande friabilidade em relação à escória resfriada lentamente,
facilitando o processo de moagem da mesma, além de diminuir significativamente o
teor de CaO livre e a eliminação do MgO na forma de periclásio e a formação de
wüstita (FeO), pela maior geração de compostos combinados de cálcio, ferro e
magnésio,

principalmente

α´-C2S,

C3S,

silicatos

de

cálcio

e

manganês

(Mn0,8Ca0,2SiO3), C2F, óxidos de ferro e magnésio (Mg1-xFeXO) e óxidos de calcio,
magnésio e ferro (Ca2MgFe2O6). Contudo, o fato da escória ainda possuir ferro
metálico (Feo), ocasionaria problemas com relação à moagem e geração de
compostos expansivos. Outro inconveniente é com relação à granulação, pois,
diferentemente como ocorre com a escória de alto-forno, pode ocorrer a formação de
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gases explosivos no momento em que a escória de aciaria é resfriada a partir de
temperaturas entre 1.500ºC e 1.650ºC. Acredita-se que esse fenômeno ocorre pelo
fato dessas temperaturas estarem próximas ao ponto de fusão das finas partículas
de ferro metálico usualmente dispersas na escória. Dessa forma, quando este ferro
metálico entra em contato com a água de refrigeração ocorre formação de
hidrogênio (H2), que por sua vez reage rapidamente com o ar, causando as
explosões (TAKAI et al., 1977).
Os autores consideram que em muitos estudos, a fração não metálica é submetida à
cominuição adicional, mas este tratamento aumenta os custos de processamento e
conduz a problemas de manipulação da poeira de escória.

2.3.2 Utilização da escória de aciaria na produção de clínquer
YU-JI & GONG-XIN (1980) descreveram alguns problemas apresentados nos
trabalhos para fabricação de cimento a partir de escória de convertedor a oxigênio.
Por meio de análise química, petrografia, DRX e ATD, foram investigados a
composição química, os componentes minerais, e as propriedades relativas à
hidratação da escória de aciaria. Foram elaborados cálculos teóricos para os
principais minerais e testes das propriedades físico-mecânicas do cimento de
escória de aciaria. A composição mineral dessa escória de aciaria apresenta C3S
(baixos teores), C2S e suas soluções sólidas contendo fósforo, ferrita dicálcica, fase
R-O, CaO livre e alguma quantidade de aluminato, ferroaluminato, fluorapatita, ferro
metálico, etc. Com base na investigação sobre as estruturas dos principais
constituintes das escórias, classificadas em dois grupos (tipo fluorapatita e P/S < 0,1,
e outro do tipo solução sólida de C2S e P/S > 0,1), concluiu-se que as escórias de
convertedor a oxigênio estudadas possuem propriedade aglomerante que depende
do teor de C3S presente e que os aluminatos e ferroaluminatos são de elevada
atividade hidráulica, apesar de pouco presentes. O excesso de CaO livre,
principalmente nas soluções sólidas, é a principal causas de expansão. Escória com
mais de 40% de C3S e menos de 3% de CaO livre, misturada com 5 a 8 % de
gipsita, pode ser moída para obtenção de um cimento de resistência inicial baixa,
mas que desenvolve resistência à compressão ao longo do tempo, além de
resistência à abrasão e impermeabilidade.
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Já LEVERT et al. (1980) desenvolveram um estudo avaliando e comparando o
balanço térmico e o desempenho físico-mecânico de dois clínqueres industriais, com
e sem a adição de escória de aciaria a oxigênio. Os balanços térmicos desses
clínqueres apontaram consumos de 431,1kcal/kg de clínquer com adição de escória
e 454,1kcal/kg de clínquer sem adição de escória, o que gerou uma economia de
energia de 41 kcal/kg de clínquer. Esta economia foi favorecida majoritariamente
pela diminuição da quantidade de calor necessária para a descarbonatação do
calcário (diminuição na ordem de 40,8kcal/kg de clínquer). Quanto aos resultados
físico-mecânicos obteve-se desempenho satisfatório de resistência à compressão
aos 3, 7 e 28 dias (19,2, 33,2 e 50,6MPa, respectivamente), além de estabilidade
volumétrica, composição química e teor de CaO livre dentro dos habitualmente
encontrados nos clínqueres tradicionais, mostrando, assim, que a escória de aciaria
desperta grande interesse como substituinte de parte das matérias-primas utilizadas
na fabricação de clínquer.
Da mesma forma, a partir de estudos de caracterização de escórias de aciaria a
oxigênio italianas, SERSALE et al. (1980) também desenvolveram um estudo para a
produção industrial de clínqueres com a inserção de 10% de escória na composição
da farinha. Os resultados mostraram que não houve alteração significativa do
comportamento do cimento produzido, além de reduzir o consumo de energia no
processo de clinquerização.
A incorporação de escória de aciaria, nesses estudos, demonstraram a potencial
oportunidade de substituir as matérias-primas utilizadas na fabricação de clínquer,
principalmente do calcário (fonte principal de CaO) e de corretivos, tais como
hematita e pirita (fontes de Fe2O3).
BAOXUN & YONGHAO (1985) utilizaram uma escória de aciaria básica como
matéria-prima para a produção de clínquer. Por conter um alto teor de CaO, as
escórias básicas se apresentaram como um substituto potencial de parte do calcário
na composição da farinha, além de contribuir com uma significante fração de SiO2.
Todavia, devido o seu alto teor de Fe2O3, a adição de escória de aciaria na farinha
se limitou a 13,5%, devido aos módulos FSC, MS e MA, que correlacionam os
principais constituintes químicos do clínquer (CaO, SiO2, Fe2O3 e Al2O3). Como
vantagem, o estudo evidenciou que a utilização da escória tende a reduzir o
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consumo de energia necessária para a decomposição do carbonato de cálcio
contido no calcário, durante o processo de calcinação. Além disso, a presença de
escória de aciaria na farinha favoreceu a decomposição do carbonato de cálcio a
uma temperatura menor do que no processo convencional de clinquerização, devido
à influência sinérgica de constituintes presentes na escória, tais como o P2O5, F-,
FeO, entre outros.
GORE et al. (1992) evidenciaram a preocupação com a industrialização e o aumento
do consumo de recursos naturais, e conseqüentemente, o aumento da geração e
disposição de resíduos industriais, comprometendo, seriamente, o equilíbrio
ecológico e ambiental. Com esse enfoque elaboraram um estudo de caso para
verificar o potencial de aplicabilidade dos resíduos industriais na manufatura de
cimento, discutindo suas características, compatibilidade com a alimentação do forno
de clínquer, a qualidade do clínquer produzido e os benefícios obtidos em escala
industrial. Dentre os resíduos estudados, GORE et al. (1992) citam as escórias da
indústria do aço, como um dos resíduos gerados em grande quantidade, e que, na
Índia, tem um interesse específico quanto à sua aplicação como corretivo adequado
à manufatura de cimento. Apesar da composição química da escória de aciaria
estudada - provavelmente obtida em forno a arco elétrico - ser diferente das escórias
de aciaria brasileiras, ou seja, contém baixo teor de ferro (1,2% na forma de Fe2O3)
e alto de Al2O3 (23,5%), a mesma demonstra ser de grande interesse para a
indústria cimenteira para corrigir a composição de farinhas com deficiência de Al2O3
e/ou SiO2 ou mesmo como matéria-prima principal de uma farinha, corrigida com
fontes de CaO (calcário) e Fe2O3 (hematita). No Brasil esse tipo de escória é
produzido em pequeno volume e a sua utilização não é tão representativa quanto à
utilização da escória de aciaria a oxigênio, cuja adoção desperta maior interesse.
MONSHI & ASGARANI (1999) aplicaram escórias de alto-forno e de aciaria como
matérias-primas

na

manufatura

do

clínquer

Portland,

e

também

fazem

considerações a respeito da adição de escória de alto forno ao clínquer, com a
finalidade de estabelecer uma fábrica de cimento perto de uma siderúrgica, e que se
situa próxima a depósitos de rocha calcária. Para os experimentos, desenvolveram
um programa de computador para dosar adequadamente as três matérias-primas,
com base no FSC, MS e MA. Após submeter as misturas ao processo de
clinquerização em forno rotativo piloto, seguido de resfriamento, trituração,
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preparação dos cimentos com adição de gipsita e moagem, os ensaios físicomecânicos, químicos e de DRX permitiram verificar que três amostras apresentaram
propriedades mecânicas adequadas e que, nas composições dessas misturas, o
FSC foi mais elevado e a formação de C3S foi mais eficiente; todavia observou-se a
necessidade de se estudar melhor a temperatura de clinquerização, haja vista o CaO
livre e a expansibilidade terem sido elevados em uma das amostras.

2.3.3 Patentes relacionadas ao uso da escória de aciaria para a
produção de cimento
Por meio de consulta pública ao United States Patent and Trademarck Office
(USPTO) e ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), pela Internet, foi
possível localizar algumas patentes referentes ao uso de escórias, com a intenção
de fabricar clínquer de cimento ou material aglomerante similar.
Constata-se, a priori, que desde o início do século XX, os técnicos versados no
assunto procuram formas de utilizar as escórias siderúrgicas como matéria-prima na
indústria cimenteira, tanto de forma empírica como cientifica. De um modo geral, o
ganho que se espera para a utilização das escórias siderúrgicas é a otimização de
custos de processo de fabricação de cimento, bem como o aproveitamento de um
resíduo de grande demanda e de difícil disposição, tanto em termos de custo como
de local de armazenamento ou descarte.
Além disso, observa-se que as patentes configuram dois grandes grupos de
aplicação, ou seja, um grupo que utiliza a escória como matéria-prima principal na
obtenção de material aglomerante ou adição no cimento Portland, e outro grupo, que
apresenta procedimentos de aproveitamento da escória como matéria-prima
secundária na composição da farinha, a ser clinquerizada pelo processo tradicional
de fabricação do clínquer Portland.
As patentes estudadas, principalmente com relação às do inicio do século passado,
não tratam especificamente do emprego de escória de aciaria, todavia, considerouse de interesse para o presente trabalho o conhecimento dos procedimentos
apresentados.
Assim, por exemplo, na patente US 982.945 (1901), VON FORELL apresenta um
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processo de manufatura de cimento, a partir da adição de cal virgem na escória no
estado líquido, a qual posteriormente passa por um processo térmico de um forno
rotativo insuflado com O2 aquecido. Na agitação mecânica, causada pela rotação do
forno, porções da mistura se separam e são projetadas através do fluido para
dessulfurização, e na desintegração do material, após o tratamento térmico, a massa
sai do forno e é imediatamente granulada com vapor. Segundo o inventor, o material
produzido tem alto poder aglomerante, quando adequadamente moído.
No caso da patente US 2,471,562 de (1946), FITTERER descreveu um processo de
tratamento metalúrgico, no qual uma escória básica fundida pode ser convertida
produzindo ligas de ferro-manganês ou liga de silício-manganês, com formação
simultânea de escória para agricultura, agregado para construção, clínquer de
cimento e fertilizantes. Nesse processo são utilizados redutores de natureza
exotérmica na escória, tais como ferro-silício ou alumínio, com o propósito de manter
a fluidez da escória, fornecer calor ao sistema e reduzir o tempo de forno, ao mesmo
tempo em que "corrige" a composição da escória resultante, de acordo com a
utilização a que se destina.
Com relação à patente US 4,124,404 (1977), SUZUKI et al. descrevem um método
de manufatura de cimento a partir de escória de aciaria, pela redução da escória
descarregada de forno BOF, forno OH ou forno EAF, seguida de separação da
fração metálica e oxidação da escória para obtenção de um material aglomerante
com composição química melhorada. O processo emprega aditivos para diminuir o
ponto de fusão e corrigir a composição química da escória, tornando-a mais próxima
à do cimento Portland comum.
Na patente US 4,141,722 (1977), TAKAI et al. apresentam um método de tratamento
e estabilização de escórias ferruginosas e metalúrgica, por meio de ajuste da
composição química de maneira que incorpore entre 2 a 8 partes, em massa, de
ferro total (FeT), 7 a 18 partes de Al2O3 e índice de basicidade (relação CaO/SiO2)
entre 1,30 e 1,65, após a completa oxidação do Feº e resfriamento sob condições
que resulte numa escória granulosa. Dessa forma, os compostos expansivos, tais
como o CaO livre, são estabilizados e o ferro metálico eliminado, permitindo que a
escória seja granulada. O produto obtido mostra-se útil como areia artificial ou como
agregado na manufatura de concretos.
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Com relação à patente US 4,396,422 (1982), MATSUNO et al. apresentam um
processo para produzir ferro e material refratário, a partir da adição de resíduo de
fusão de alumínio e escama de alumínio na escória ainda dentro do forno. A energia
de aquecimento é substancialmente economizada, pelo fato do alumínio presente
gerar uma reação aluminotérmica e gerar resíduos incorporáveis ao cimento. Para a
produção de cimento de alumina, prevê-se a introdução de cal virgem e/ou calcário
no forno.
Na patente US 4,652,310 (1985) TORMARI et al. descrevem um melhoramento da
escória de aciaria para servir de agente endurecedor de solos ou lamas, por meio da
adição de 5 a 30%, em massa, de um ou mais materiais diretamente na escória
fundida, tais como rocha silicática, calamina (silicato de zinco), vidro residual, areia
residual de fundição, sobras de tijolos, lama vermelha, lava vulcânica, escória de
alto-forno e óxido de ferro.
Com relação à Patente US 5,393,342 (1994), HOOYKAAS apresenta um cimento
hidráulico composto, formado por clínquer Portland, escórias granuladas de altoforno e escórias de aciaria cominuídos. A invenção não fica restrita ao uso de
escória de aciaria resfriada ao ar, pois qualquer escória de aciaria espumosa ou
granulada pode ser usada, com vantagem de necessitar menos energia. As
partículas de escória de aciaria devem estar entre 0,09mm e 0,2mm e o resultado
consiste numa mistura íntima dos dois constituintes. Contudo, para efetivar esse uso
é essencial que as escórias de aciaria, utilizadas no cimento composto, estejam
isentas de ferro (presente normalmente na forma de ferrita). A remoção do ferro da
escória é efetuada por meio de um campo magnético, que separa a escória de
aciaria em duas frações: alto teor de ferrita e baixo teor de ferrita. A escória com alto
teor de ferrita pode ser reutilizada no alto-forno, na produção de ferro gusa,
enquanto que a fração pobre em ferrita é moída até um valor de área específica
Blaine de 400cm2/g a 4500cm2/g e massa específica entre 2,80 a 4,00g/cm3, a fim
de ser usada no cimento composto.
Do mesmo inventor, a Patente US. 5,395,443 (1994) refere-se a um método de
preparação de um material aglomerante hidráulico, a partir de escórias de aciaria,
compreendendo: a formação de um gradiente férrico pela adição de um composto
precipitante férrico na escória líquida, podendo ser, por exemplo: areia, pedregulho,
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quartzo, ou outro material que contenha sílica; a separação da fração rica em ferro
formada; a separação da fração pobre em ferro, e; o resfriamento e a cominuição
desta última fração para obtenção do material hidráulico. O composto precipitante
férrico usado possui componentes ácidos que podem gerar ácido silícico. Além
disso, antes do resfriamento da fração pobre em ferro, o teor de alumina é regulado
pela adição, por exemplo, de bauxita. A fração rica em ferro, uma vez separada,
pode retornar ao processo da aciaria.
Na Patente US 5,478,392 (1994), HOOYKAAS descreve um processo de granulação
de escória de aciaria utilizando água sob pressão. A escória granulada, obtida por
esse processo, é porosa e tem massa unitária menor que 1 kg/dm3 no estado solto,
além de possuir um teor de CaO livre menor que 1,0%. Portanto, na escória de
aciaria, o teor de CaO livre é reduzido na granulação, passado de 5 a 6% para 0,1%.
Além disso, após a cominuição, o material permite ser separado em duas frações,
uma rica em ferro, que pode ser usada como matéria-prima na produção do aço, e
outra pobre em ferro, usada como matéria-prima na produção de um aglomerante
inorgânico, desde que tenha uma relação Ca/Si adequada a este propósito. A
escória de aciaria granulada também pode ser usada como agregado para
construção e material para construção de rodovias e aterros.
Na invenção relativa à patente US 5,501,721 (1994), EDLINGER apresenta um
processo para obtenção de ferro-gusa e clínquer de cimento em um reator de fusão
a gás, onde uma série de contaminantes podem ser dispostos com segurança
durante a produção do aço. O processo consiste em alimentar o reator pré-aquecido
com uma carga de cal junto com uma porção de minério de ferro numa cuba de altoforno pré-aquecida, calcinada e carregada de acordo com a composição do clínquer
desejado.
Já na patente US 5,516,357 (1994), EDLINGER & REY apresentam um processo de
preparação de cimento a partir de escórias metalúrgicas, no qual escórias líquidas
de processos de redução e processos de fabricação de aço como, por exemplo,
escória de alto-forno e de convertedor, respectivamente, são misturadas juntas e
com cal. A mistura assim obtida é então resfriada de forma moderada até 1200ºC,
posteriormente resfriada rapidamente, granulada e/ou moída para obtenção de
cimento com propriedades hidráulicas. Com esse procedimento, os inventores
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afirmam que são criadas condições de se formar, em grande extensão, as fases
requeridas para as propriedades hidráulicas, em particular, as fases C3S, C2S e,
especialmente, α-C2S, forçando o crescimento dos cristais.
Na Patente PI 9504537-6 A (1995), GODOY propõe um processo para a modificação
na composição química da escória de aciaria para a fabricação de clínquer de
cimento Portland, por meio de redução e separação da fração metálica, para o
aproveitamento da fração não-metálica em um pote de escória aquecido. O processo
inclui ou aumento de temperatura pela insuflação de finos de carvão juntamente com
mistura ar/oxigênio e adição de compostos capazes de reduzir o ferro metálico em
uma temperatura de trabalho de 1500ºC. O autor descreve diversos detalhes
operacionais típicos de aciaria, procurando adaptá-la para a fabricação direta de
clínquer e utiliza redutores tais como finos de carvão, borra de alumínio, escória de
fabricação de silício metálico ou outros aditivos e compostos contendo metais
redutores. Tal procedimento oferece a vantagem de possibilitar a obtenção de metal
e de uma escória modificada, a qual poderá ser aproveitada como adubo fosfatado
ou clínquer de cimento Portland, contudo, possui o inconveniente de necessitar de:
aquecimento do sistema quando o redutor é com base em carbono; a reação ser
executada em um reator à parte do processo de refino; provável geração de sucata
com elevados teores de P e Mn, que dificulta seriamente a sua reciclagem na
aciaria.
Na Patente PI 9.506.490 (1995) (originada da patente US 5,421,880, 1995), YOUNG
utiliza a escória de aciaria como uma das matérias-primas para produzir cimento
num forno rotativo longo convencional. Com esse propósito, o inventor apresenta um
processo e aparelhagem para utilização da escória de aciaria britada e peneirada, a
fim de se obter uma fração com partículas de diâmetro de até 5,08mm (2 pol), para
ser introduzida no forno com o material de alimentação (calcário, argila, etc.). O
inventor ressalta a vantagem de não precisar pulverizar ou cominuir finamente a
escória, porém cita que a farinha utilizada no forno, precedente à escória, requer
uma ligeira mudança na sua composição química para acomodar a escória de
aciaria, como, por exemplo, ser mais rica em CaO do que a farinha convencional.
Assegura ainda, que o processo oferece uma substancial economia de energia,
quando se utiliza a escória de aciaria, devido ao seu baixo ponto de fusão, e o
aumento de produção é quase proporcional à quantidade de escória utilizada.
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Apesar de não explicitado, observa-se que o processo proposto considera a
utilização de 10%, em massa, de escória na produção de clínquer, pela própria
limitação da escória utilizada, que contém um levado teor de FeT em sua
composição.
Na Patente US 5,749,962 (1996), KROFCHAK apresenta um cimento feito a partir de
uma escória de refino de níquel, cobre, chumbo ou zinco. A escória é moída dentro
de uma faixa entre 63µm e aproximadamente 35µm e misturada com cimento de alta
resistência inicial. A invenção é baseada no fato do cimento Portland de alta
resistência inicial conferir um efeito satisfatório na ativação da escória de refino, a
qual é constituída essencialmente de FeO.SiO2, para produzir um composto de
fórmula 3CaO.FeO.Al2O3.SiO2.3H2O. Ao cimento obtido pode-se adicionar areia,
brita e água para produzir concreto.
Na patente US 5.882.375 (1996), EDLINGER & GOESSNITZER descrevem um
processo de produção de aglomerantes hidráulicos, aço bruto e/ou ligas, tais como
ferro-cromo (FeCr) ou ferro-vanádio (FeV), a partir de escórias de aciaria básicas
contendo cromo (Cr) e/ou vanádio (V). A escória de aciaria no estado líquido é
misturada com escória de alto-forno, escória de forno de arco elétrico, poeira de
aciaria, substâncias metálicas residuais, resíduos de incineração de refugos e/ou
aditivos ácidos, a fim de baixar a viscosidade e sedimentar o aço, separando-o da
escória. Na escória remanescente, num primeiro estágio da redução, o Fe passa à
fase metálica e o teor de óxido de ferro se situa entre 1 e 5%. Num segundo estágio
de redução são produzidos Cr ou V metálicos ou ferro-ligas e por conseguinte, a
escória hidraulicamente ativa é separada.
Na Patente US 5,944,870 (1996), EDLINGER descreve um processo pelo qual
algumas escórias podem ser convertidas em aglomerantes hidráulicos e adições
aglomerantes, na produção simultânea de ferro gusa ou aço. O processo consiste,
substancialmente, na mistura de escórias de aciaria, no estado líquido, com minérios
de ferro, minérios básicos pobres, cinzas de laminação ou poeira metalúrgica e cal.
A escória férrica formada é reduzida num reator próprio, formando ferro líquido e
uma fase sinterizada, enquanto o carbono é queimado. Na seqüência a fase
sinterizada é descarregada como um clínquer.
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No caso de escórias de aciaria contendo Cromo (Cr), a Patente US 6,251,160 B1
(1999), de EDILINGER, descreve um processo de decromação, com conseqüente
redução do teor de MgO de escórias de aciaria. O oxigênio é introduzido na escória
no estado líquido, em quantidade suficiente para converter o ferro em óxido de ferro,
e pelo menos 5% da massa de óxido de ferro contida na escória em Fe2O3. A
escória oxidada se solidifica e é desintegrada por granulação. As porções
paramagnéticas (magnetita ou Fe3O4) formadas são magneticamente isoladas e
separadas da escória decromada. Pelo fato de não apenas o ferro remanescente ser
oxidado a óxido de ferro, mas o óxido de ferro presente na escória de aciaria como
FeO e adicionalmente convertido a Fe2O3 pelo menos parcialmente, o espinélio é
formado no qual o Cr é incorporado quase quantitativamente durante a cristalização.
Segundo o inventor, além do Cr2O3, também o MgO é incorporado na magnetita, de
tal forma que o teor de MgO pode ser substancialmente diminuído pela separação
magnética. Essa escória decromada mostra-se adequada como matéria-prima para
produzir clínquer, sem o risco de incorporar alto teor de cromo.
A Patente US 6,491,751 (2002), de WATSON, descreve um método para fabricação
de cimento usando uma mistura de matérias-primas, incluindo escória de aciaria
finamente moída. As matérias-primas e a escória de aciaria são misturadas entre si
e moídas em moinho de farinha, para obtenção de um pó seco e fino. O material
assim preparado é colocado em um tanque de mistura para garantir uma melhor
uniformidade entre os materiais. O pó fino e seco pode suprir um sistema de préaquecimento para então alimentar um forno, ou pode suprir diretamente o forno.
Como se pode observar, percebe-se as diversas limitações existentes quanto ao uso
da escória de aciaria a oxigênio como aglomerante ou como adição ao cimento
Portland, visto a necessita de adotar diversos cuidados e procedimentos de controle
tecnológico de concretos, argamassas e componentes construtivos resultantes, bem
como o da própria escória estabilizada.
Por outro lado, a composição da escória de aciaria a oxigênio permitem vislumbrar
nitidamente a sua aplicação como matéria-prima, por servir de fonte alternativa dos
principais elementos químicos componentes do clínquer Portland.
Por esse motivo, a modificação da escória de aciaria a oxigênio por processos
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pirometalúrgicos e/ou a sua utilização como parte integrante da farinha na indústria
cimenteira destaca-se como uma alternativa interessante, já que a escória sofre
transformações do ponto de vista mineralógico, durante a clinquerização juntamente
com as outras matérias-primas, e origina um produto cimentício com propriedades
semelhantes ao clínquer Portland.
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3 CARACTERÍSTICAS DO CLÍNQUER DE
CIMENTO PORTLAND
3.1

Definição, composição e componentes principais

De acordo com a ASTM C 150:2002, cimento Portland é um aglomerante hidráulico
obtido da moagem do clínquer, o qual consiste, essencialmente, de silicatos de
cálcio hidráulicos, com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como adição.
O clínquer de cimento Portland, componente mais importante do cimento, por sua
vez é definido como material sinterizado e peletizado, resultante da calcinação a
aproximadamente 1450ºC de uma mistura de calcário e argila e eventuais corretivos
químicos de natureza silicosa, aluminosa ou ferrítica, empregados de modo a
garantir a composição química da mistura dentro de limites específicos (LEA, 1970;
MEHTA & MONTEIRO, 1994; IBRACON, 2005). O clínquer Portland também pode
ser considerado como um material cerâmico fundido parcialmente (ACI, 2000).
Complementarmente, BRAGA (1973) apud CENTURIONE (1993) define o clínquer
Portland como uma rocha artificial cuja formação se deve a um conjunto de reações
no estado sólido com fusão parcial dos componentes. Segundo KIHARA (1973) "o
clínquer de cimento Portland, pode, em primeira aproximação, ser correlacionado ao
produto resultante do processo geológico de metamorfismo de alto grau de
sedimentos calcários e argilosos, onde ocorrem: reações no estado sólido entre seus
constituintes, reação destas fases formadas com a fusão de parte variável de sua
massa, formação de minerais e transformações mineralógicas por efeito do
resfriamento. Assim, a fabricação de cimento simula a coexistência de um magma
com xenófitos instáveis à alta temperatura, tendendo a estabelecer um equilíbrio
entre seus constituintes mineralógicos através de reações de estado sólido, e um
equilíbrio entre os sólidos e a parte fundida, através de troca catiônica.".
MARINGOLO (2001) também explana didaticamente que o clínquer Portland, apesar
de se tratar de um material sintético, pode ser comparado a uma rocha resultante de
um processo metamórfico termal em sistema fechado e ambiente oxidante, agindo
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sobre um pacote de calcário e argila, e que além do calor estão associados
parâmetros termodinâmicos do processo, tais como a rotação do cilindro do forno, o
fluxo de carga, o contato íntimo e turbulento do material com os gases em
contracorrente, com transferência de calor e a formação de um gradiente de
temperatura ao longo do curso do forno.
Em decorrência dessa condição, efetiva-se uma cadeia de reações em estado sólido
na presença de uma fase líquida, que culmina na formação do clínquer Portland.
Macroscopicamente formam-se nódulos com estrutura maciça e porosa, textura
granoblástica e assembléia mineralógica totalmente modificada.
Mineralogicamente, o clínquer é substancialmente uma mistura de silicato tricálcico
(3CaO.SiO2 ou C3S), β-silicato dicálcico (β-2CaO.SiO2 ou β-C2S), aluminato tricálcico
(3CaO.Al2O3 ou C3A) e uma solução ternária de composição compreendida entre
6CaO.2Al2O3.Fe2O3 e 6CaO.Al2O3.Fe2O3, indicada por 4CaO.Al2O3.FeO ou C4AF
(TAYLOR, 1998; MARINGOLO, 2001). As abreviações atribuídas a esses minerais
são explanadas com base na seguinte simbologia: S para o óxido de silício (SiO2); C
para o óxido de cálcio (CaO); F para o óxido de ferro (Fe2O3) e; A para o óxido de
alumínio (Al2O3).
O óxido de silício (SiO2), óxido de cálcio (CaO), óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de
alumínio (Al2O3) compõem no mínimo 96% da composição da farinha, elaborada a
partir das matérias-primas da produção de clínquer. No entanto, uma extensa gama
de outros elementos químicos podem estar presentes em pequenos teores. Como
constituintes menores podem estar ainda presentes o óxido de magnésio (MgO),
além dos álcalis, fosfatos e sulfatos que normalmente formam uma solução sólida
com os silicatos e aluminatos de cálcio.
Conseqüentemente, cada um dos constituintes mineralógicos do clínquer não se
apresenta como um composto puro, mas na forma de uma solução sólida e, por isso
mesmo, os quatro compostos principais são indicados na literatura por C3S, C2S,
C3A e o C4AF, apesar de mostrar consideráveis variações na composição, como
resultado de substituições nas estruturas cristalinas de íons ou grupos iônicos por
outros íons ou grupos iônicos.
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3.1.1 Alita
A alita ou silicato tricálcico (Ca3Si2O5 ou C3S) é o mais importante e abundante
constituinte do clínquer e participa entre 40 e 70% de sua composição e representa
uma série de solução do silicato tricálcico impuro. Trata-se de um constituinte que
reage facilmente com a água e o maior responsável pelo desenvolvimento de
resistência mecânica nas primeiras idades.
Em clínqueres industriais, o processo mais comum de formação de C3S ocorre por
meio da reação sólido-sólido entre cristais de CaO livre e belita (C2S), onde a reação
se processa por difusão iônica, sendo acelerada pela fase fundida (CENTURIONE,
1993). Primeiramente ocorre reação do quartzo com o CaO disponível, formando os
cristais de C2S que, posteriormente, reagem com o CaO novamente para originar
cristais de C3S.
Com o aumento de temperatura no forno, o C3S passa por transições
cristaloquímicas reversíveis dos sistemas cristalinos monoclínico (M1, M2 ou M3),
triclínico (T1, T2 ou T3) e romboédrico (R). As transformações são do tipo
deslocativo, sendo que um deslocamento muito pequeno dos átomos é suficiente
para transformar um polimorfo em outro sem romper as ligações das coordenações
primárias. São sete os polimorfos de C3S conhecidos, conforme a seguir:

T1

620ºC
↔

T2

920ºC
↔

T3

980ºC
↔

M1

990ºC
1060ºC
1070ºC
M2
M3
↔
↔
↔

R

As estruturas são todas similares no que se refere à posição dos íons cálcio (Ca2+) e
oxigênio (O) e dos átomos de silício (Si), mas diferem na orientação dos tetraedros
de silicato (SiO44-), que apresentam graus variados de desordem (Figura 3.1).
As diferenças entre os polimorfos estão relacionadas à coordenação dos íons Ca2+ e
átomos de O dos tetraedros SiO44-. Para cada polimorfo há várias posições
cristalográficas distintas de Ca, com coordenações diferentes, influenciadas pela
desordem nos tetraedros circunvizinhos. Isso torna a definição dos números de
coordenação de Ca um tanto arbitrária em função do comprimento das ligações, no
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entanto, de acordo com MAKI (1986) apud TAYLOR (1998), podem ser adotados os
seguintes valores médios para o número de coordenação de Ca: 5,66 no polimorfo
R; 6,15 em M3 e; 6,21 em T1.

Figura

3.1:

Estrutura

cristalina

do

polimorfo

romboédrico

de

C3S

(TAYLOR,1998), mostrando átomos de Ca (círculos abertos grandes), átomos
de Si (círculos abertos pequenos), íons de óxido (círculo preenchido) e
tetraedro de O (triângulos). Alturas dos átomos são em milésimos da altura
da cela (c=2,5586nm), linhas tracejadas indicam alternativas estatísticas.
O C3S puro contém 73,7% de CaO e 26,3% de SiO2, contudo, no caso dos
clínqueres industriais, o C3S admite na estrutura entre 3% e 4% de óxidos em
substituição (GHOSH, 1983a), sendo as substituições mais significativas as de Ca2+
por Na+, K+, Mg2+ e Fe3+, e de Si4+ por Al3+, P5+ e S6+. Desses, os elementos mais
importantes são Mg2+, Al3+ e Fe3+. HAHN et al. (1969) apud TAYLOR (1998)
concluíram que o teor máximo de substituição para o MgO é de 2,0% a 1.550ºC,
caindo para 1,5% a 1.420ºC. No caso do Al2O3 e do Fe2O3, os limites de substituição
são 1,0% e 1,1%, respectivamente, porém, o Al3+ e o Fe3+ competem por espaço, e
o limite para um diminui na presença do outro. Outro fato importante é que os
defeitos ou desordens estruturais provocados pela substituição supracitada são
benéficos, por conferirem maior atividade hidráulica ao C3S.
O C3S cristaliza a cerca de 1.450ºC como o polimorfo R, sendo passível, com o
resfriamento, de inverter para outros polimorfos de temperaturas mais baixas,
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todavia, é importante ressaltar que a incorporação em quantidade suficiente de Mg2+,
Al3+ ou Fe3+ estabiliza os polimorfos de maior temperatura durante o resfriamento do
clínquer (HAHN et al., 1969 apud TAYLOR, 1998).

3.1.2 Belita
A belita (Ca2SiO4 ou C2S) é uma série de solução sólida do silicato dicálcico impuro,
geralmente denominada C2S e integra entre 15 e 30% da composição do clínquer.
Reage lentamente com a água e, portanto, contribui de forma mais significativa para
o desenvolvimento da resistência mecânica em longas idades.
Apresenta cinco polimorfos, sendo um trigonal (T), três ortorrômbicos (O) e um
monoclínico (M), como segue:
α
T

1.425ºC
↔

α´H
O

1.160ºC
↔

α´L
O

630-680ºC
↔
690ºC

β
M

< 500ºC
→

γ
O

780-860ºC

Os arranjos de íons Ca2+ e SiO44- são bastante similares entre os polimorfos (α, α´H,
α´L e β), mas diferentes em γ. Assim como na alita, os polimorfos de mais alta
temperatura normalmente não se preservam em temperatura ambiente, a menos
que estabilizados por íons em substituição (TAYLOR, 1998).
A perda progressiva de simetria do polimorfo α, por meio de mudanças nas
orientações do tetraedro SiO44- e pequenos movimentos dos íons Ca2+, dá origem às
estruturas α´H, α´L e β (Figura 3.2).
Assim como acontece com o C3S, a quantidade de substituições necessárias para
estabilizar os polimorfos de C2S de mais alta temperatura, em temperatura ambiente,
diminui ao longo da seqüência de α para β. Pela mesma razão, os polimorfos de C2S
diferem na coordenação do íon cálcio; em β, alguns dos íons Ca2+ têm 7 átomos de
oxigênio, e outros, 8 (JOST et al., 1977, apud TAYLOR, 1998).
A estrutura cristalina γ é similar à da olivina (Mg, Fe)2 (SiO4) e a cela unitária e os
arranjos de íons Ca2+ e SiO44- guardam similaridades com os outros polimorfos; há
uma orientação definida relativa ao material primário, mas as diferenças são grandes
(Figura 3.2). Por causa da grande mudança de volume, o γ C2S fragmenta-se e
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pulveriza-se (TAYLOR, 1998).

Figura 3.2: Estrutura cristalina de polimorfos de C2S (TAYLOR, 1998).
Círculos grandes e sem preenchimento representam átomos de Ca, círculos
pequenos e preenchidos, átomos de Si, e triângulos, tetraedros de O. Alturas
dos átomos são dadas em centésimos da altura da cela (0,68 – 0,71 nm).
As transformações polimórficas no C2S têm sido relacionadas a taxas de
resfriamento. À temperatura de sinterização do clínquer superior a 1.420ºC, α é
gerado: se a temperatura for inferior a 1.420ºC, forma-se α´. Durante o resfriamento
do clínquer, a aproximadamente 670ºC, o polimorfo α se transforma em β
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metaestável. O resfriamento rápido e as substituições iônicas presentes no C2S de
clínqueres industriais impedem a inversão para o polimorfo γ, hidraulicamente
inativo, que poderia ocorrer devido a um resfriamento lento.
Em clínqueres industriais, o C2S está presente predominante ou completamente com
a estrutura do polimorfo β (GUINIER e REGOURD, 1968). Belitas típicas contêm 4%
a 6% de óxidos em substituição, sendo os principais Al2O3 e Fe2O3. Entre os
elementos encontram-se Mg2+, K+, Na+, Ba2+, Cr4+, Mn3+, Ti2+, P5+ e S6+ (GHOSH,
1983a). Em clínqueres com altos teores de SO3, o C2S tende a conter alto teor deste
último elemento - provavelmente através de substituição em par 3Si4+ ↔ 2Al3+ + S6+
(BONAFOUS et al.,1995 in TAYLOR, 1998).

3.1.3 Aluminato tricálcico
O aluminato tricálcico (Ca3Al2O6 ou C3A) constitui de 5 a 10% da composição do
clínquer, cristaliza-se no sistema cúbico e não exibe polimorfismo. A estrutura
cristalina é constituída de íons Ca2+ e anéis de seis tetraedros AlO4, de fórmula
Al6O1818- (MODAL; JEFFERY, 1975, in TAYLOR, 1998). Esses anéis estão plissados
de forma que os átomos de Al se posicionam próximos às seis arestas de um cubo
(Figura 3.3). A coordenação daqueles próximos às arestas é octaédrica, enquanto a
dos locados no centro é irregular, com 5 ou 6 oxigênios.

Figura 3.3: Anel de Al6O18 na estrutura do C3A (TAYLOR, 1998) mostrando as
situações dos átomos de Al próximos às arestas de um cubo.
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O C3A puro contém 62,3% CaO e 37,7% Al2O3. No caso dos cimentos industriais,
proporções consideráveis de substituições de cálcio e alumínio podem ocorrer com
Fe3+, Mg2+, Si4+, Na+ e K+. O C3A incorpora Na+ em substituição a Ca2+, com inclusão
de um segundo íon Na+ em uma vacância, originando solução sólida de fórmula
geral Na2xCa3-xAl2O6. A substituição ocorre sem mudança na estrutura cúbica até um
limite de aproximadamente 1% de Na2O e na ausência de outros elementos, o limite
máximo de substituição por Na2O é de 5,7% (REGOURD e GUINIER, 1976). Em
clínqueres industriais, a forma cúbica e a ortorrômbica podem ocorrer juntas ou
separadas.
O total de óxido em substituições em C3A alcança em torno de 12% para a forma
cúbica e em torno de 18% para a ortorrômbica (TAYLOR, 1998).

3.1.4 Ferroaluminato tetracálcico
A fase ferrítica do clínquer é uma solução sólida no sistema ortorrômbico, de
Ca2(AlxFe1-x)2O5, em que o valor de x está compreendido entre 0 e 0,7. A
composição de C4AF é apenas um ponto da série, com x igual a 0,5. Em muitos
clínqueres, o C4AF encontra-se intimamente misturado ao C3A, podendo mesmo
haver intercrescimento devido à similaridade nos parâmetros de cela dos dois
minerais.
A estrutura de C4AF é uma modificação da estrutura do mineral perovskita (CaTiO3)
por substituição do Ti3+ por Al3+ e Fe3+, transformando metade dos octaedros em
tetraedros (TAYLOR, 1998). A composição empírica de C4AF seria Ca2M2T2O5, em
que M e T representam cátions tetraédricos e octaédricos, respectivamente. Cada
íon Ca2+ em C4AF tem sete íons. Os vizinhos, e os átomos de Al e de Fe estão
distribuídos entre as coordenações octaédricas e tetraédricas (Figura 3.4).
Em clínqueres industriais há pouca ou nenhuma substituição de Ca2+ em C4AF,
sendo que as substituições estão contidas essencialmente nas coordenações
octaédricas

e

tetraédricas

(TAYLOR,

1998).

A

composição

típica

difere

acentuadamente daquela do C4AF puro (46,1% CaO, 21,0% Al2O3, 32,9% Fe2O3).
Contém aproximadamente 10% de óxidos em substituição e é muito mais pobre em
Fe2O3. Aproxima-se de Ca2AlFe0,6Mg0,2Si0,15Ti0,05O5 derivada de C4AF por
substituição de parte do Fe3+ por Mg2+ e em quantidade igual por Si4+ e Ti4+.
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Figura 3.4: Estrutura cristalina de C4AF (TAYLOR, 1998)
3.2

Componentes secundários do clínquer Portland

Os componentes secundários, componentes menores e componentes traços
presentes no cimento Portland têm origem, de uma maneira geral, nas matériasprimas, nos combustíveis, no revestimento refratário do forno de cimento, ou são
adicionados à farinha.
Esses componentes podem afetar diretamente as reações de formação do clínquer
e/ou as propriedades dos componentes construtivos. De forma benéfica, tais
componentes podem acelerar as reações de clinquerização ou abaixar a
temperatura na qual elas ocorrem ou aumentar a reatividade do produto final, com
desenvolvimento mais rápido da resistência.
Porém, tais componentes também podem agir de forma danosa, pela diminuição do
teor de C3S, volatilização dentro do forno, formação de anéis ou outros depósitos, ou
diminuição da durabilidade do concreto resultante, pela introdução de elementos
prejudiciais a esse. De um modo geral, alguns componentes exercem efeitos
benéficos em baixas concentrações, mas podem ser danosos em concentrações
mais elevadas (TAYLOR, 1998).
Os componentes secundários, menores e traços estão presentes nas farinhas na
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seguinte seqüência: MgO, K2O, SO3, Na2O, TiO2, Mn2O3, P2O5, SrO, F-, Cl- e Cr2O3.
Todavia, nos clínqueres e cimentos portland há que se considerar, além desses
componentes, a presença de CaO livre, que se forma a partir da calcinação dos
carbonatos cálcicos.
A seguir estão destacados parte dos componentes supracitados, bem como algumas
de suas principais características e influências, com relação ao clínquer Portland.

3.2.1 Óxido de magnésio (MgO) ou periclásio
O óxido de magnésio (MgO) tem sua origem no calcário, é uma impureza e está na
forma de dolomito (CaCO3.MgCO3), sendo que as argilas também fornecem às
misturas reduzidas quantidades de Mg (LEA, 1970). Pequenas quantidades de
magnésio melhoram a queimabilidade do clínquer, apesar de que o seu
comportamento na formação do clínquer depende da velocidade de resfriamento
(LONG, 1983 apud TAYLOR, 1998).
Quando a queima se dá á temperatura acima de 1500oC e o resfriamento é feito de
forma rápida, a maior parte do MgO fica retida nas fases aluminato e ferrita, e uma
quantidade menor no C3S. Em condições de resfriamento lento, somente 1,5% do
MgO é retido na solução sólida e o restante se cristaliza em grandes cristais de
periclásio. O periclásio (MgO) reage lentamente com a água formando hidróxido de
magnésio (Mg(OH)2), levando o concreto à destruição devido à sua expansibilidade
(BHATTY, 1995). Essa hidratação é acompanhada por um aumento de volume de
118% (REHSI, 1983).
A extensão do perigo potencial de expansão devida à hidratação do MgO é avaliada
pelo comportamento do cimento no teste de expansão em autoclave, onde a
hidratação do MgO do cimento é acelerada e se completa sob condições de vapor
superaquecido à pressão de 21±1kg/cm2. Nos cimentos estáveis, a expansão, após
o tratamento de autoclave, não deve exceder 0,8% (RESHI, 1983).

3.2.2 Óxido de Cálcio (CaO) livre
Na produção de clínquer, o óxido de cálcio (CaO) que se forma a partir da
calcinação do carbonato cálcico, reage com o SiO2, o Al2O3 e o Fe2O3 para dar
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origem aos silicatos, aluminatos e ferroaluminatos cálcicos (C3S, C2S, C3A e C4AF).
O processo e as condições de queima vai depender do teor de CaO não combinado,
denominado como CaO livre. Assim, a monitoração do CaO livre no clínquer de
laboratório ou fábrica, bem como no cimento acabado, representa uma das medidas
fundamentais do controle de qualidade e de avaliação do processo.
O CaO livre ocorre numa pequena quantidade (cerca de 1%), na forma de grãos
arredondados agrupados ou não (grãos simples) apresentando muitas vezes
diâmetro equivalente ao do C2S.
A presença de CaO livre no clínquer está associada ao C3S e à fase líquida e pode
significar queima insuficiente, falta de homogeneização das matérias-primas,
moagem inadequada e elevado fator de saturação da farinha.

3.2.3 Óxido de titânio (TiO2)
O TiO2 pode estar presente nas matérias-primas do cimento em até 1,0%, sendo
que, em matérias-primas secundárias, essa concentração pode ser maior.
Em baixas concentrações, o TiO2 não afeta o processo de manufatura do clínquer,
porém, em concentrações de até 2% pode melhorar a resistência à compressão e
reduzir a temperatura da fase líquida de 50 a 100ºC. Embora o TiO2 aumente a
hidraulicidade inicial do C3S, os clínqueres apresentam um inicio de pega lento
(BHATTY, 1995).

3.2.4 Pentóxido de fósforo (P2O5)
O fósforo (P), como fosfato (PO43-), está presente no calcário e na argila, nas areias
de rocha, areias e argilas. O P está presente também nas matérias-primas
secundarias, tais como escórias de alto-forno, escórias de forno elétrico, escórias de
convertedor e cinzas volantes.
Os clínqueres de cimento podem conter teores de até 1,15% de P2O5 (DUDA, 1985).
Vários pesquisadores têm verificado que altas concentrações (~2,5%) de P2O5
decompõem o C3S em C2S e CaO livre. Através do proporcionamento correto e
queima adequada, o P2O5 pode auxiliar na produção de clínqueres de boa
qualidade, mas com alteração da pega do cimento.
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Foi verificado também que um teor adequado de P2O5 no clínquer reduz os efeitos
negativos dos álcalis nas propriedades mecânicas do cimento. Foi reportado, ainda,
que os clínqueres de cimento com teores “normais” de Na2O de 0,8%, apresentaram
resistências máximas aos 28 dias de idade com teor de P2O5 de 1,0% (BHATTY,
1995).

3.2.5 Trióxido de manganês (Mn2O3)
O manganês (Mn) presente no clínquer se origina nas matérias-primas principais e
secundárias. O calcário pode conter até 2% de Mn2O3 e os xistos e as bauxitas até
0,6% e 0,4%, respectivamente.
Os cimentos produzidos com escória podem conter até 1% de Mn2O3, o que
normalmente confere a cor marrom ao cimento (LEA, 1970).
Na presença de baixas concentrações de Mn (em torno de 0,1%) podem ocorrer
substituições simples de Si4+ por Mn4+ e, onde as concentrações são da ordem de
2,2%, pode ocorrer substituição dupla, isto é, o Si4+ por Mn4+ e Ca2+ por Mn2+.
O manganês pode estar presente em vários estados de oxidação dependendo das
condições de queima do forno. O teor de C3S no clínquer aumenta com adição de
manganês (BHATTY, 1995).

3.2.6 Flúor (F-)
O flúor (F) normalmente está presente no calcário, na argila/xisto e carvão como
componente menor e exerce um papel importante na fabricação de cimento. Na
mistura crua, o flúor pode ocorrer até 0,06%, em peso, enquanto que no calcário e
argila/xisto, esse teor pode ser de até 0,1%, respectivamente.
Freqüentemente, o fluoreto de cálcio (CaF2) é adicionado à farinha como
mineralizador e fluxo para abaixar a temperatura de queima e acelerar a formação
de C3S. Entretanto, pesquisadores têm prevenido para não usar além de 0,25%, a
fim de evitar efeitos adversos no comportamento do clínquer devido á incorporação
nos aluminatos ou nas fases de silicato durante a queima.
O F- possui uma única combinação de propriedades, quando está presente na

43
mistura crua do cimento Portland. Além de agir como fluxante, abaixa a temperatura
de formação da primeira fase liquida, reduzindo a viscosidade e a tensão superficial,
e tem ainda a única ação mineralizante de aumentar a estabilidade termodinâmica
do C3S em relação ao C2S, habilitando-o a se formar a temperatura abaixo de
1250ºC (MOIR & GLASSER, 1992).

3.2.7 Anidrido sulfúrico (SO3)
O enxofre é freqüentemente encontrado nos carvões e alguns óleos combustíveis;
os sulfatos e sulfetos freqüentemente estão presentes nos calcários. Pesquisadores
reportaram o uso ocasional de gipsita (CaSO4 . 2H2O) e anidrita (CaSO4) como
mineralizadores e modificadores do ciclo alcalino no forno. Os sulfetos (S2-) e o
enxofre (S) da matéria-prima e do combustível são oxidados e são incorporados na
fase sólida do clínquer como sulfatos (SO42-), todavia, parte pode escapar através
dos gases de exaustão como anidrido sulfuroso (SO2).
Um outro problema bem conhecido do S, pelo seu caráter volátil, é o seu ciclo de
vaporização e condensação com os álcalis. Eles são volatilizados a altas
temperaturas e subseqüentemente condensam na entrada da matéria-prima
aumentando as concentrações de S e álcalis na zona mediana do forno com préaquecedores. O sulfato, de preferência, combina-se com os álcalis para formar
sulfatos alcalinos no clínquer como aftitalita (K3Na(SO4)2) ou arcanita (K2SO4).

3.2.8 Óxido de sódio (Na2O) e óxido de potássio (K2O)
O sódio (Na) e o potássio (K) ocorrem juntos nas matérias-primas para fabricação de
cimento (calcário, argila, xisto) e possuem comportamento similar na manufatura de
cimento, mas freqüentemente ocorrem nas matérias-primas secundárias, tais como
escória de alto-forno e cinzas volantes. Para uma farinha típica, os níveis médios de
concentração são 0,17% para o Na2O e 0,57% de K2O.
Vários pesquisadores têm revisto em detalhes os efeitos dos álcalis na manufatura
de cimento e no uso. O Na2O e o K2O são voláteis por natureza, elevando um ciclo
dentro do forno. A extensão da volatilização alcalina varia de acordo com a
composição das matérias-primas, por exemplo, a volatilização dos álcalis nas argilas
é maior que no feldspato. Cerca da metade dos álcalis totais da mistura crua é
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volatilizada entre 800ºC e 1000ºC quando esta se aproxima da zona de queima,
condensando-se nas partes mais frias do sistema (ductos elevadores préaquecedores suspensos) ou nos sistemas de chaminés nos fornos de via seca.
Na ausência de SO3, o Na2O se incorpora preferencialmente na fase de C3A,
reduzindo um pouco a reatividade dessa fase, mas a reatividade global do clínquer é
aumentada pelos álcalis. Teores elevados de Na no C2S foram associados ao bom
desenvolvimento de resistência, e ao mesmo tempo, a temperatura de queima foi
reduzida de aproximadamente 100ºC (MOIR & GLASSER, 1992).
Se estiverem presentes em excesso, os álcalis aumentam muito o pH da pasta de
cimento, ocasionado uma elevação da resistência nas primeiras idades e diminuindo
nas idades mais avançadas. Os álcalis são indesejáveis, também, devido às reações
álcali-agregado, quando em contato com agregados reativos que levam a ocorrência
de reações expansivas, causando a ruptura do concreto. Entretanto, essas reações
podem ser prevenidas com o uso adequado de pozolanas (BHATTY, 1995).
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO
DE FABRICAÇÃO DO CIMENTO
Industrialmente, o processo de fabricação do cimento consiste nas seguintes etapas:
● mineração, preparação e incorporação das matérias-primas para formar uma
mistura homogênea ou "farinha" (britagem, moagem e mistura): desta etapa
depende o comportamento da farinha durante a queima, a composição mineralógica
do clínquer e as propriedades do produto final;
● queima da farinha em forno rotativo a temperaturas ao redor de 1.450ºC, para se
obter um produto denominado clínquer, cuja composição é formada, principalmente
por silicatos de cálcio, aluminatos e ferroaluminatos de cálcio;
● moagem do clínquer resultante, com adição de pequena quantidade de gipsita, de
maneira a se obter um pó fino denominado "cimento Portland".
Há dois processos clássicos de produção, conhecidos como processo "via úmida" e
processo "via seca", cujas diferenças consistem na forma como as matérias-primas
são moídas (condição úmida ou seca). Existe também uma forma intermediária, que
é o processo semi-seco, no qual as matérias-primas são moídas a seco e
misturadas com 10-14% de água para formar nódulos (LEA,1970). A Figura 4.1 e a
Figura 4.2 apresentam os fluxogramas ilustrativos de produção de cimento Portland
pelos processos por "via seca" e por "via úmida", respectivamente.
Confrontando os dois principais processos de produção, o de "via seca", ainda que
mais complexo, apresenta as vantagens de utilizar dimensões menores e ter cerca
de metade do consumo específico de energia, em relação ao via "úmida", ou seja:
processo via seca: entre 717 e 1075 kcal/ kg de cimento produzido; processo via
úmida: entre 1075 e 1791 kcal/kg de cimento produzido (CEMBUREAU, 1999;
IBRACON, 2005).
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Figura 4.1: Fluxogramas ilustrativos de produção de cimento Portland pelos
processos por "via seca"– CEMBUREAU (1999).
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Figura 4.2: Fluxogramas ilustrativos de produção de cimento Portland pelos
processos por "via úmida"– CEMBUREAU (1999).
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As principais reações químicas que ocorrem no sistema forno de cimento podem ser
representadas, como segue:
Calcário (CaCO3)
● óxido de cálcio
CaCO3  CaO + CO2

Equação 4.1

Argilomineral (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + H2O)
● silicato tricálcico (3CaO.SiO2 ou C3S)
3CaO + SiO2  3CaO.SiO2

Equação 4.2

● silicato dicálcico (2CaO.SiO2 ou C2S)
2CaO + SiO2  2CaO.SiO2

Equação 4.3

● aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3 ou C3A)
3CaO + Al2O3  3CaO. Al2O3

Equação 4.4

● ferro aluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3 ou C4AF)
4CaO + Al2O3 + Fe2O3  4CaO.Al2O3.Fe2O3

Equação 4.5

A dosagem da farinha a partir do calcário, argila e demais matérias-primas corretivas
é definida a partir de suas respectivas análises químicas, ponderadas na farinha de
acordo com três módulos que correlacionam os quatro componentes principais,
CaO, SiO2, Fe2O3 e Al2O3. Portanto, a composição química do clínquer é definida, de
maneira prática, pelos módulos, conforme o Quadro 4.1. Como referência, KIHARA
et al. (1983) apontam valores ótimos para os módulos principais (Quadro 4.1).
Quadro 4.1: Módulos para o cálculo de composição
Parâmetro Sigla
Fator

FSC

Sílica
Módulo de
alumínio

66 e 102

88 e 98

2,8 x %SiO2 + 1,18 x %Al2O3 + 0,65 x %Fe2O3

da cal
Módulo de

Limite de Kihara et
aplicação al. (1983)

100 x %CaO

de

saturação

Equação

MS

MA

%SiO2

2,0 e 3,0
1,8 a 3,2

(%Al2O3 + %Fe2O3)

2,4 e 2,7 *

%Al2O3

1,2 e 3,2

%Fe2O3

0,7 a 2,0

1,4 e 1,6*

* Faixa mais usual.

Além disso, os módulos químicos estão diretamente correlacionados com as reações
de clinquerização. O FSC, principal parâmetro para o controle da composição de um
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clínquer, indica a proporção C3S/C2S potencial do clínquer, sendo que um alto FSC
resulta em elevado teor de C3S no clínquer, enquanto que um baixo conduz a
elevados níveis de C2S.
O MS controla a quantidade de fase líquida e permite avaliar a proporção de silicatos
cálcicos (C3S + C2S) em relação aos aluminatos e ferroaluminatos cálcicos (C3A +
C4AF) que compõem a fase intersticial. Portanto, quanto maior o MS, maior o teor de
silicato e menor a quantidade de fase líquida para uma dada temperatura, porém,
maior a dificuldade com a queima e o retardamento do crescimento dos cristais de
C3S.
O MA controla a composição e viscosidade da fase líquida, com grande influência na
temperatura de clinquerização e no processo de granulação do clínquer, retratando
a proporção C3A/C4AF. Em geral, valores mais baixos de MA proporcionam uma
fase líquida mais móvel estimulando a formação de grandes cristais de C3S e
clínqueres densos.
Deste modo, por meio dos módulos acima, é possível controlar os teores de C3S,
C2S, C3A e o C4AF, cuja natureza e quantidade determinam as principais
propriedades do cimento.
Apesar dos módulos químicos controlarem a proporção dos minerais principais do
clínquer, vale ressaltar que os componentes secundários presentes, tais como Mg2+,
Na+, K+, S6+, Ti2+, Sr2+, P5+ e Mn3+ possuem influência significativa no processo de
manufatura do clínquer e, consequentemente, nas propriedades do cimento.
Tais elementos podem reduzir a temperatura de formação da fase líquida, alterando
a sua viscosidade e tensão superficial, e desta maneira estabilizar formas
polimórficas e afetar a reatividade entre os sólidos, além de influenciar a nodulização
e a relação densidade/porosidade do clínquer (MOIR & GLASSER, 1992). Além
disso, considera-se, além da composição química das matérias-primas, também a
composição das cinzas do combustível utilizado no processo de queima.
As temperaturas utilizadas no processo de calcinação da farinha não são
suficientemente altas para fundir todo o material, formando somente a fase líquida, e
nem é de interesse que o sejam, pois as reações de clinquerização ocorrem entre
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sólidos e líquidos.
Segundo BOGUE (1947), a velocidade das reações é fortemente influenciada pelas
mudanças de estado dos sólidos ao longo do perfil de temperatura e pelas
condições de estabilização dos retículos cristalinos. Portanto, é importante o controle
de processo quanto à temperatura e tempo de calcinação, bem como o processo e
as condições de resfriamento do clínquer resultante. A Figura 4.3 e o
Quadro 4.2 ilustram as principais reações envolvidas na clinquerização que se
desenvolvem no sistema forno, em função do intervalo de temperatura, durante o
aquecimento e o posterior resfriamento.

Figura 4.3: Diagrama esquemático ilustrando a típica variação das fases
durante a formação do clínquer de cimento Portland, em função da
temperatura (WOLTER apud TAYLOR, 1998).
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Quadro 4.2: Descrição das reações ao longo do sistema forno, em função do
intervalo de temperatura (LEA, 1970; TAYLOR, 1998).
Intervalo de
temperatura

Eventos

Desidroxilação dos argilominerais, associada a modificações e
transformações estruturais e aumento da atividade de superfície
Calcinação dos carbonatos.
Reação parcial do CaO liberado com óxido de alumínio e óxido de ferro,
700 a 900ºC formando aluminatos e ferroaluminatos cálcicos (C2AF e C12A7), e com a
parte ativa da sílica formando belita (C2S).
Conversão de quartzo β em cristobalita.
Combinação da sílica remanescente com CaO para a formação da belita.
900 a 1200ºC
Conversão dos aluminatos e ferroaluminatos em C3A e C4AF.
Fusão dos aluminatos e ferroaluminatos cálcicos.
1220 a 1350 ºC Início da cristalização de alita (C3S) a partir da belita (C2S) e CaO não
combinado.
Acima de Recristalização e desenvolvimento dos cristais de alita (C3S) na presença de
1350ºC
fase líquida
Até 700ºC

O conhecimento da composição potencial do clínquer pode ser empregado para
previsão das suas propriedades. A proporção dos constituintes do clínquer é obtida
por cálculo ponderal, feito a partir dos resultados da análise química dos
componentes presentes na matéria-prima utilizada na dosagem da farinha e, a partir
das proporções obtidas, pode-se prever as porcentagens referentes às fases
minerais presentes no clínquer, usando o cálculo potencial segundo BOGUE
(TAYLOR, 1998). Por ser baseada em cálculos, com algumas aproximações
assumidas por BOGUE, as proporções devem ser consideradas como uma
composição potencial e, portanto, não exata. Mesmo assim, esses resultados são
satisfatoriamente empregados na prática.
Quando se conhece a análise química do clínquer, os seguintes cuidados devem ser
tomados no cálculo da composição potencial de BOGUE:
● A porcentagem de anidrido silícico (SiO2) obtido na análise química do clínquer
inclui também o resíduo insolúvel (RI). Portanto, para o cálculo, o valor a ser
empregado é (SiO2 - RI);
● Quando não são dosados os óxidos de manganês, de titânio e de fósforo, estes
estão incluídos no teor de alumínio e, no cálculo, o valor do C3A é superestimado.
Para a classificação de um cimento Portland de alta resistência a sulfatos (ARS) ou
média resistência a sulfatos (MRS) pela NBR 5737:1992, é importante que o valor do
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C3A esteja correto. Neste caso, são obrigatórias as dosagens de Mn2O3, P2O5 e
TiO2;
● O teor de óxido de cálcio é o valor total, incluindo o óxido de cálcio combinado com
silicatos, aluminatos, sulfato de cálcio e cal livre. O valor a ser considerado para o
cálculo de BOGUE é o valor total de óxido de cálcio menos o teor presente como cal
livre;
● Quando o cimento possui pó calcário, o teor de óxido de cálcio total inclui a fração
combinada como CaCO3, e que também deve ser deduzida para o cálculo de
BOGUE.
Em resumo, para a relação Al2O3/Fe2O3 > 0,64, tem-se as seguintes equações de
BOGUE (1947):
%CaCO3  2,27 x %CO2

Equação 4.6

%CaSO4 = 1,7 x %SO3

Equação 4.7

%C4AF = 3,0432 x %Fe2O3

Equação 4.8

%C3A = (2,6504 x %Al2O3) – (1,6920 x %Fe2O3)

Equação 4.9

%C3S = (4,0710 x (%CaO total - %CaO livre)) – (7,6024 x %SiO2%RI) – (6,7187 x %Al2O3) – (1,4297 x %Fe2O3) – (2,85 x %SO3) –

Equação 4.10

(1,27 x %CO2)
%C2S = (2,87 x (%SiO2 - %RI)) – (0,754 x %C3S)

Equação 4.11

A fim de ilustrar melhor a composição química do clínquer Portland, ou seja, a
concentração aproximada de elementos maiores e menores, o Quadro 4.3 apresenta
alguns valores típicos, obtidos em algumas referências.
Os cimentos Portland, e, conseqüentemente, os clínqueres, podem requerer e ser
dosados para apresentar composições diferentes, em função das necessidades de
uso e das propriedades desejadas.
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Quadro

4.3:

Composição

química

aproximada

do

clínquer

Portland

(MARINGOLO, 2001)
Em óxidos de elementos
maiores e menores
(DUDA, 1985)

Por elemento

Em óxidos

(GHOSH e YADAV, 1996)

(BATTY, 1995)

Óxidos

Faixa, %

Elementos

Faixa, ppm

Óxidos

Faixa, ppm

CaO

58-67

Zn

280-590

Sr, BaO

900

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
Mn2O3
SO3
TiO2
K2O+Na2O
P2O5
Perda ao Fogo

16-26
4-8
2-5
1-5
0-3
0,1-2,5
0-0,5
0-1
0-1,5
0,5-3

Cr
Cd
As
V
Pb
Cu
Hg
Sb
F
Cl

24-100
1-28
17-25
24-33
81-174
70-180
119-148
24-36
340-440
30-80

Cr2O3
CdO
As2O3
V2O5
PbO
CuO
TiO2
-

103
0,5
56
100
16
55
0,3
-

4.1

Matérias-primas principais

As principais matérias-primas usadas na produção de cimento são os materiais
carbonáticos e os materiais argilosos, ou seja, calcário e argila, respectivamente. A
evolução do processo envolveu o uso de outros materiais, como bauxita e minério de
ferro, com a função de corrigir a composição do clínquer e manter os valores
característicos dos módulos. No mundo todo, a variedade de matérias-primas,
utilizadas nos diferentes países, é muito grande. As proporções usadas dependem
do tipo de cimento que se quer produzir.
Os componentes maiores do clínquer de cimento Portland (CaO, SiO2, Al2O3 e
Fe2O3) constituem, normalmente, 96 a 97% da composição química, e os teores
relativos desses quatro óxidos controlam as proporções dos quatro principais
minerais do clínquer, exercendo uma influência fundamental nas propriedades do
cimento. Porém, os componentes menores, que constituem os 3 a 4% restantes,
podem ter uma influência muito significativa no processo de produção de clínquer e
nas propriedades do cimento (MARINGOLO, 2001).
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4.1.1 Calcário
O calcário ou rocha carbonática, composta majoritariamente por CaCO3, trata-se de
rochas sedimentares (metamorfizadas ou não) constituídas essencialmente por
carbonato de cálcio e de magnésio. Inclui as formas quase puras de carbonato de
cálcio cristalizado (calcita, aragonita), as de teor mais elevado de carbonato de
magnésio (dolomita) e as de variável teor de impurezas (mármore, greda ou giz etc.)
Participa com cerca de 76 a 80% na composição da mistura de matérias-primas,
devendo ter um grau de pureza da ordem de 85% de óxido de cálcio (CaO).
Entretanto, tendo em vista: a dispersão da pesagem, a heterogeneidade da matériaprima e a da mistura de matérias-primas, e ainda da introdução das cinzas do carvão
mineral usado como combustível, é desejável utilizar o calcário com um grau de
pureza superior a 90% de CaO. Calcita e aragonita (CaCO3), e dolomita
(CaMg(CO3)2) são as formas mineralógicas mais comuns e utilizadas como fonte de
óxido de cálcio, contudo, o teor de MgO no calcário destinado à fabricação de
cimento deve ser reduzido, a fim de manter o teor de MgO no cimento a um nível
inferior a 5%. Além do MgO, deve ser determinado o teor de Na2O, K2O e P2O5, que
influenciam as reações de hidratação do cimento.
Preferencialmente, utiliza-se o calcário com granulometria fina para a fabricação de
cimento, por possuir boa atividade química e boa moabilidade, ao contrário dos
materiais calcários de granulometria grossa. Desta forma é preferível utilizar o
calcário ao mármore. O Quadro 4.4 ilustra alguns exemplos de calcários usados na
fabricação de cimento.
Quadro 4.4: Exemplos de calcários usados na fabricação de cimento (IPT,
1985)
Rocha
. Calcário
. Mármore

CaO (%)

MgO (%)

CaCO3 (%)

Local de origem

53,83
39,41
48,55
55,12

0,70
1,29
0,61
0,44

96,12
70,38
86,70
98,43

Japão
Brasil (antes lavagem)
Brasil (após lavagem)
USA

4.1.2 Argila
As argilas são materiais naturais, terrosos e de granulação fina, produzidos a partir

54
da alteração de rochas compostas principalmente de silicatos de metais alcalinos e
alcalino-terrosos, em particular dos feldspatos e micas, por ação de intemperismo
deutérico ou hidrotermal e depois transportadas (SANTOS, 1975). São constituídas
essencialmente por argilominerais (caulinita, montmorilonita, hidromicas, ilita, clorita,
etc.) compostos de silicatos de alumínio hidratados, contendo outros elementos, tais
como Mg, Fe, Ca, Na, K, Li e outros. As argilas podem conter minerais que não são
considerados argilominerais (calcita, dolomita, gibsita quartzo, aluminita, pirita e
outros).
A argila exerce uma grande influência na clinquerização, no preço do produto e na
produtividade. Portanto, a sua seleção exige diversos cuidados.
Como a argila, em geral, é constituída por argilominerais e minerais não argilosos de
dimensões minúsculas, para a definição da qualidade desse produto ou da
adaptabilidade da argila para uso em cimento é necessário determinar certas
características, tais como a composição química, minerais presentes, dimensões dos
grãos de quartzo e moabilidade.
Em resumo, uma boa argila para fabricação de cimento deve satisfazer os seguintes
quesitos:
● apresentar um teor de SiO2 entre 60 e 70%;
● ser bastante meteorizada, rica em argilominerais e com grãos de quartzo com
tamanhos menores ou iguais a 10µm;
● conter teor de Na2O menor que 1,0% e teor de K2O menor que 2,0%;
● componentes menores, tais como dióxido de titânio (TiO2), P2O5 e MnO2: entre 0,5
e 1,0%;
● teor de MgO menor ou igual a 1,5%;
● teor de Cl- menor ou igual a 100mg/kg de argila;
● teor de metais pesados menor ou igual a 60mg/kg de argila.
A moabilidade da argila será tanto melhor quanto mais a argila estiver meteorizada,
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quanto mais rica em argilominerais e pobre em quartzo e feldspato. Da mesma
forma, a queimabilidade da argila será melhor quanto mais pobre for de quartzo e
feldspato e quanto maior a sua finura.
Os métodos para estimar a qualidade da argila são: observação da argila a olho nu,
análise química, determinação do quartzo por DRX, determinação do teor de areia,
moabilidade, análise petrográfica e clinquerização em forno elétrico de laboratório.
Nesse clínquer obtido em laboratório, deve-se determinar o CaO livre, massa
unitária, massa específica, massa específica aparente e porosidade.
O módulo de sílica (MS) da argila tem uma relação profunda com o quartzo e os
álcalis (MS e quartzo variam no mesmo sentido, o mesmo ocorrendo com álcalis e
quartzo) e têm influência na clinquerização.
A quantidade de álcalis na argila depende do grau de meteorização ou da
composição de argilominerais. Em argilas formadas por erosão avançada,
normalmente o teor de álcalis é baixo.
Argilas contendo teor elevado de álcalis produzem clínqueres com teor elevado de
álcalis, fato que causa uma elevação da resistência do cimento nas primeiras idades
e diminui nas idades mais avançadas, aumenta a retração e favorece para a
ocorrência de reação álcali-agregado. Contudo, se a quantidade de álcalis que restar
for razoável, será benéfico aos minerais do clínquer.
4.2

Matérias-primas secundárias

Atualmente, a indústria de cimento evoluiu, de forma a incorporar novas tecnologias
ao processo fabril. Devido ao alto consumo específico de energia, a indústria de
cimento tem-se empenhado muito para reduzir os custos de produção por meio da
conservação de energia. Normalmente, no processo industrial de queima do
clínquer, utilizam-se matérias-primas e combustíveis de origem natural, tais como,
calcário (fonte de CaO), argila (fonte de SiO2, Al2O3 e Fe2O3), bauxita (fonte de
Al2O3), minério de ferro (fonte de Fe2O3), areia quartzosa (fonte de SiO2), e carvão,
óleo combustível ou gás natural.
Sempre que necessário, a farinha é corrigida com pequenas quantidades de

56
ingredientes para ajustar a composição da farinha no intervalo estabelecido.
Normalmente são utilizados materiais silicosos, lateritas, bauxitas, pirita, poeira de
chaminé ou areia, dependendo do oxido que esteja faltando e do material disponível
a baixo custo.
Já os modificadores são componentes menores, como, por exemplo, os fluxantes e
mineralizadores, que atuam na fase líquida e na fase líquido-sólida. Considerando
que os fluxos baixam a temperatura de aparecimento da fase liquida, os
mineralizadores aceleram a velocidade de clinquerização. O CaF2, Na2SiF6,
CaSO4.2H2O,

Ca3(PO4),

entre

outros,

são

exemplos

de

modificadores

freqüentemente usados em pequena quantidade na farinha.
Além destes, existem, ainda, os materiais residuais, oriundos de outros processos
industriais, que, sob determinadas condições, podem ser utilizados como
constituintes secundários. Apesar das implicações impostas pela legislação, que
regulamenta as atividades ligadas ao uso de materiais secundários na produção de
clínquer, essa possibilidade representa, para a indústria cimenteira, uma alternativa
para economizar matérias-primas naturais. No que se refere aos componentes
menores, as próprias matérias-primas e combustíveis usados na fabricação de
cimento constituem as fontes primárias destes componentes. São exemplos:
calcário, argilas/xistos argilosos e carvão. Podem-se originar, também, a partir de
matérias-primas secundárias usuais, tais como, escória de alto-forno, cinza volante,
areia silicosa, óxido de ferro, bauxita e outros.
Uma outra fonte de componentes menores, e muito importante, é a gama de
resíduos industriais que substitui, parcial ou totalmente, os combustíveis primários,
incluindo-se pneus usados, pó de serragem impregnado, óleos residuais,
lubrificantes, lodo de esgoto e solventes residuais (BHATTY, 1995).
Porém, a presença de componentes danosos à manufatura de cimento, ou que
podem causar prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública, faz com que o uso de
matérias-primas secundárias seja controlado, no que pese a preservação dos
recursos naturais e do meio ambiente.
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5 MÉTODOS

DE

CARACTERIZAÇÃO

E

ENSAIO
Naturalmente, a caracterização dos constituintes e da composição do clínquer
Portland baseia-se fundamentalmente na análise química dos elementos presentes
por meio de diversos métodos analíticos tradicionais qualitativos e quantitativos,
principalmente gravimétricos e titulométricos, os quais foram escolhidos e
progressivamente aprimorados a fim de se assegurar a obtenção de resultados
confiáveis. Com a industrialização do cimento Portland e seus produtos, e a
crescente necessidade de desenvolvimento, controle de qualidade e avaliação de
suas propriedades, o meio técnico-científico tem aplicado técnicas analíticas
instrumentais capazes de investigar a composição química, cristalográfica e
mineralógica do clínquer Portland.
A seguir estão apresentadas as técnicas atualmente utilizadas para a investigação
do clínquer e das matérias-primas utilizadas no estudo. Cabe ressaltar que as
técnicas serão abordadas com maior ênfase nas informações que melhor refletem
em termos de processo de clinquerização e de produção de cimento Portland,
identificação e quantificação das fases mineralógicas principais e secundárias,
objeto do presente estudo.
5.1

Caracterização química das matérias-primas

De uma maneira geral, as determinações químicas foram obtidas por meio de
técnicas de ensaios e análises que se utilizam na caracterização química de
matérias-primas, clínquer e cimento portland. Para isso, foram envolvidos os
Laboratórios: de Aço e Teste Mecânico da CST; de Metalurgia e Materiais
Cerâmicos (LMMC), do Centro de Tecnologia de Processos e Produtos; de Materiais
de Construção Civil (LMCC) do Centro de Tecnologia de Obras de Infra-Estrutura,
ambos do IPT.
Cabe ressaltar que as escórias de aciaria não-processadas (ENP) e processadas
(EP), relatadas, a seguir, são objeto de explicação dos itens 6.1 e 6.2 deste trabalho,
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respectivamente.
Os métodos de ensaios e análises empregados, os tipos de materiais ensaiados os
laboratórios executantes (entre parênteses) estão relacionados a seguir.

5.1.1 Escórias de aciaria não-processada (ENP) e processada (EP)
● Preparação das amostras (LMCC): as amostras foram moídas em almofariz de
porcelana até passarem totalmente em peneira ABNT N.º 100 (150µm). No caso da
escória de aciaria não-processada, a amostra foi quarteada e uma fração foi moída
em almofariz de ágata até passarem totalmente em peneira ABNT N.º 200 (75µm) e
encaminha para difração de raios-X.
● Anidrido silícico (SiO2) (LMCC): gravimetria, de acordo com diretrizes gerais da
NBR-NM 14:2004, item 3.1. O resultado significa a soma do anidrido silícico (SiO2) e
do resíduo insolúvel (RI). Por se tratar de um material contendo uma matriz
complexa e de difícil dissolução, o SiO2 foi determinado por fluorização do RI obtido
após o ataque da amostra com ácido clorídrico (HCl), seguido de insolubilização por
desidratação à 105ºC, nova solubilização com HCl e filtração, reservando o filtrado.
Após a fluorização (determinação gravimétrica do teor de SiO2), foi feita a fusão do
resíduo de fluorização com tetraborato de lítio (Li2B4O7) e solubilização com ácido
clorídrico (HCl), para adicioná-lo ao filtrado reservado, o qual foi utilizado para as
determinações de CaO, MgO, Fe2O3 e Al2O3.
● Óxido de ferro III (Fe2O3) (CST): calculado a partir do teor de ferro total (FeT),
descontando o ferro presente na forma de ferro metálico (FeM) e óxido de ferro II
(FeO).
● Óxido de ferro II (FeO) (CST): volumetria, por dissolução ácida do Fe2+ (e do FeM;
quando presente) em atmosfera isenta de oxigênio, e sua oxidação a Fe3+ com
dicromato de potássio.
● Ferro total (FeT) (CST): volumetria, por dissolução ácida e total do ferro, seguida
de redução do Fe3+ para Fe2+ com cloreto estanoso, e oxidação para Fe3+ com
dicromato de potássio.
● Ferro metálico (FeM) (CST): volumetria, por dissolução seletiva do FeM, sua
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oxidação a Fe2+ com sulfato de cobre e oxidação final a Fe3+ com dicromato de
potássio.
● Óxido de cálcio (CaO) (LMCC): titulação complexométrica, de acordo com a
NBR-NM 11-2: 2004, item 5.2.4.
● Óxido de alumínio (Al2O3), óxido de magnésio (MgO), óxido de manganês II
(MnO) e óxido de titânio (TiO2) (LMCC): espectrometria de absorção atômica de
chama.
● Pentóxido de fósforo (P2O5) (LMMC): espectrometria de emissão por plasma
(ICP).
● Fluoreto (F-) (LMCC): titulação potenciométrica com eletrodo de íons-seletivo de
fluoreto.
Óxido de cálcio livre (CaO) livre (LMCC): titulação visual com HCl após extração
com etileno glicol, de acordo com a NBR-NM 13: 2004.

5.1.2 Cal virgem e calcário
● Preparação das amostras (LMCC): As amostras foram britadas em moinho de
mandíbula e moída em moinho de anéis, até passar totalmente na peneira ABNT N.º
200 (75µm).
● Umidade, perda ao fogo, óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO),
anidrido sulfúrico (SO3), anidrido carbônico (CO2) (LMCC): conforme NBR 6473:
2003.
● Anidrido silícico (SiO2) (LMCC): gravimetria, por fluorização do resíduo obtido
após o ataque da amostra com ácido clorídrico (HCl). O resíduo de fluorização foi
fundido com tetraborato de lítio (Li2B4O7) e solubilizado com ácido clorídrico (HCl),
para adicioná-lo ao filtrado reservado, o qual foi utilizado para as determinações de
Fe2O3 e Al2O3.
● Óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de alumínio (Al2O3) (LMCC): espectrometria de
absorção atômica de chama.
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● Óxido de sódio (Na2O), óxido de potássio (K2O), óxido de manganês II (MnO),
óxido de titânio (TiO2) e pentóxido de fósforo (P2O5) (LMMC): espectrometria de
fluorescência de raios-X.

5.1.3 Areia silicosa
● Preparação da amostra (LMCC): A amostra foi moída em moinho de anéis, até
passar totalmente na peneira ABNT N.º 200 (75µm).
● Anidrido silícico (SiO2) (LMCC): gravimetria, por fluorização do resíduo obtido
após o ataque da amostra com ácido clorídrico (HCl). O resíduo de fluorização foi
fundido com tetraborato de lítio (Li2B4O7) e solubilizado com ácido clorídrico (HCl),
para adicioná-lo ao filtrado reservado, o qual foi utilizado para as determinações de
Fe2O3 e Al2O3.
● Óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de alumínio (Al2O3) (LMCC): espectrometria de
absorção atômica de chama.
● Óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO), óxido de sódio (Na2O),
óxido de potássio (K2O), óxido de manganês II (MnO), óxido de titânio (TiO2) e
pentóxido de fósforo (P2O5) (LMMC): espectrometria de fluorescência de raios-X.

5.1.4 Bauxita
Utilizou-se bauxita cedida pelo Laboratório de Referências Metrológicas (LRM) do
IPT, com Certificado de Materiais de Referência IPT N.º 131, cujos dados de
composição química estão apresentados na Tabela 6.6.

5.1.5 Borra de alumínio
● Anidrido silícico (SiO2), alumínio total (Al), óxido de ferro (Fe2O3), óxido de
cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO), óxido de sódio (Na2O), óxido de
potássio (K2O), óxido de manganês II (MnO), óxido de titânio (TiO2) e pentóxido
de fósforo (P2O5) (LMMC): espectrometria de fluorescência de raios-X.
● Óxido de alumínio (Al2O3) (LMCC): calculado a partir do teor de alumínio total
(AlT), descontando o alumínio presente na forma de alumínio metálico (AlM),
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● Alumínio metálico (Alº) (LMCC): titulação complexométrica indireta e visual do
com alaranjado de xilenol e solução–padrão de sulfato de zinco, após dissolução
ácida do Alº e adição de EDTA.
5.2

Caracterização química do clínquer

Na caracterização química dos clínqueres estudados, aplicou-se os métodos de
análise química de cimento Portland comum, conforme a seguir:
● Preparação das amostras (LMCC): de cada lote de clínquer obtido foram
selecionadas algumas esferas íntegras para os ensaios de microscopia de luz
transmitida e refletida, enquanto que o restante das esferas foi moído em almofariz
de porcelana até passarem totalmente em peneira ABNT N.º 200 (75µm), compondo
a amostra a ser quarteada para a análise química, fluorescência de raios-X e
difração de raios-X.
● Perda ao fogo (LMCC): gravimetria, de acordo com a NBR-NM 18: 2004.
● Anidrido silícico (SiO2) (LMCC): Gravimetria, de acordo com a NBR-NM 14:
2004, item 3.1.
● Óxido férrico (Fe2O3), Óxido de alumínio (Al2O3), Óxido de cálcio (CaO) e
Óxido de magnésio (MgO) (LMCC): titulação complexométrica, de acordo com a
NBR-NM 11-2: 2004, item 5.2.4.
● Anidrido sulfúrico (SO3) (LMCC): gravimetria, de acordo com a NBR-NM 16:
2004.
● Óxido de sódio (Na2O) e óxido de potássio (K2O) (LMCC): fotometria de chama,
de acordo com a NBR-NM 17: 2004.
● Óxido de manganês II (MnO) e óxido de titânio (TiO2) (LMCC): espectrometria
de absorção atômica de chama.
● Pentóxido de fósforo (P2O5) (LMMC): espectrometria de emissão atômica por
plasma (ICP).
● Fluoreto (F-) (LMCC): titulação potenciométrica com eletrodo de íons-seletivo de
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fluoreto.
● Óxido de cálcio livre (CaO) livre (LMCC): titulação visual com HCl após extração
com etileno glicol, de acordo com a NBR-NM 13: 2004.
● Óxido de magnésio (MgO) livre (LMCC): extração e espectrometria de absorção
atômica de chama, segundo diretrizes gerais de ARJUNAN et al. (1994), baseado na
extração do MgO livre (periclásio) na forma de um duplo sal de amônio, por meio da
fervura da amostra em uma solução alcoólica de nitrato de amônio (NH4NO3), qual
seja:
MgO + 4NH4NO3

→
∆

Mg(NO3)2(NH4)2 + 2NH3 (g)↑ + H2O

Equação 5.1

● Resíduo Insolúvel (LMCC): gravimetria, de acordo com a NBR-NM 15: 2004.
● Anidrido carbônico (CO2) (LMCC): gasometria pelo método de Orsat modificado,
de acordo com a NBR-NM 20: 2004.
A seguir estão descritas, de forma resumida, algumas das técnicas adotadas para a
caracterização mineralógica dos clínqueres experimentais.
5.3

Caracterização mineralógica

5.3.1 Microscopia óptica de luz refletida
A microscopia óptica constitui uma técnica fundamental para o estudo das
microestruturas do clínquer, evidenciando características intrínsecas ao processo de
clinquerização, informações qualitativas e quantitativas das fases mineralógicas
principais e secundárias.
O estudo do clínquer Portland por microscopia ótica remonta ao século XIX, quando
foram aplicados os conhecimentos das técnicas petrográficas utilizadas em rochas
(IBRACON, 2005). Desde a primeira observação feita por Le Chatelier, 1882, os
estudos de microscopia do clínquer vem sendo aperfeiçoados, sendo que,
atualmente, é uma técnica utilizada com êxito na investigação e no controle
tecnológico e industrial do cimento Portland.
Em 1969, Yoshio Ono estabeleceu a aplicação tecnológica da microscopia do
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clínquer por luz refletida, definindo alguns parâmetros que possibilitaram a previsão
da resistência mecânica do cimento. No mesmo ano foram realizadas as primeiras
contribuições sistemáticas no campo da microscopia de clínquer no Brasil, tendo
como precursores os geólogos Yushiro Kihara e Antônio Gabriel Inglez, da
Associação Brasileira de Cimentos Portland – ABCP (IBRACON, 2005).
Diversos estudos têm demonstrado que a microscopia óptica do clínquer é uma
importante ferramenta no controle de qualidade nas fábricas de cimento, para a
reconstituição das condições de fabricação, a otimização do processo de queima e
também a otimização da moabilidade do clínquer. CENTURIONE (1993), por
exemplo, utilizou a técnica microscópica para estudos de influência das matériasprimas no processo de sinterização do clínquer. Posteriormente, o mesmo autor
utilizou essa técnica para o estudo do processo de mineralização do clínquer
(CENTURIONE,1999). Já MARINGOLO (2001) avaliou diversos clínqueres obtidos
com co-processamento de resíduos em fornos de cimento.
A observação microscópica do clínquer por luz refletida pode ser qualitativa,
referente à classificação, formação, natureza e distribuição dos constituintes, ou
quantitativa, relativa às medições por análise modal das fases presentes
(CENTURIONE, 1993).
Aspectos microestruturais, tais como forma de distribuição, morfologia e dimensão
dos cristais, polimorfismo, entre outros, exercem forte influência nas propriedades
físico-mecânicas do cimento e possibilitam efetuar considerações sobre o processo
de fabricação do clínquer. Por meio de tratamento químico das seções polidas por
reagentes químicos torna-se possível a avaliação qualitativa e diferenciação dos
compostos do clínquer, por meio de cores preferenciais e de contrastes de relevo
das fases.
Já a contagem de pontos constitui uma técnica tradicional e prática, em que se
verificam as proporções que cada fase do clínquer ocupa na superfície da seção
polida, as quais correspondem às proporções dessas fases em volume. A análise de
imagens constitui uma técnica mais recente conjugada com a microscopia, para a
quantificação dos principais compostos do clínquer Portland, através da utilização de
programas computacionais especialmente configurados para o estudo do clínquer

64
(GOBBO, 2003).
De acordo com estudos de MARCIANO et al. (1987), várias tendências são
observadas ao se comparar os resultados obtidos pela composição potencial de
BOGUE (método indireto) e análise quantitativa microscópica (método direto):
● os teores dos silicatos (C3S e C2S) determinados por microscopia são sempre
maiores que os obtidos a partir da composição potencial, pelo fato do cálculo
potencial de BOGUE considerar o C3S e C2S apenas estequiometricamente,
enquanto, na prática, o C3S e C2S incorporam outros elementos além do SiO2 e do
CaO, tais como Fe3+, Al3+, Mg2+, K+, Na+, Ba2+, Cr4+, Mn3+, P5+ e S6+. Esses
elementos incrementam sensivelmente os teores de C3S e C2S, em relação aos
compostos puros previstos pelo cálculo segundo BOGUE.
● os componentes da fase intersticial (C3A+C4AF), determinados pela técnica
microscópica, apresentam teores sempre inferiores aos calculados segundo o
método de BOGUE, principalmente o C3A, pelo fato de ocorrer a incorporação
parcial de Al2O3 e Fe2O3 nas estruturas do C3S e C2S.
● o teor de periclásio determinado ao microscópio é sempre inferior àquele obtido
pela análise química. Isso ocorre pelo fato da análise química analisar o teor de MgO
na forma de periclásio, incluindo o MgO combinado na matriz de C3S, C2S, C3A e
C4AF, enquanto na microscopia somente é estimado o MgO na forma de periclásio.
● os teores de CaO livre, obtidos por microscopia, são normalmente inferiores aos
obtidos

por

análises

químicas,

devido

à

dificuldade

de

se

determinar

microscopicamente a cal livre secundária decorrente da reconversão do C3S em
condições lentas de resfriamento.
CENTURIONE (1993) descreve a metodologia de preparação de amostra, os
procedimentos utilizados para o estudo microscópico qualitativo e quantitativo, e
apresenta uma listagem com os principais reagentes químicos utilizados no estudo
do clínquer Portland. A metodologia do estudo microscópico do clínquer é também
satisfatoriamente descrita por CAMPBELL (1999).
As microscopias óticas de luz refletida dos clínqueres foram realizadas por equipe do
Laboratório de Materiais de Construção Civil do IPT, utilizando um microscópio Carl
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Zeiss, da Área de Petrologia e Tecnologia de Rochas.
Para o reconhecimento das fases intersticiais foi feito ataque de 20 a 30 segundos
com solução de KOH em álcool etílico (0,1M), e para o reconhecimento das fases
silicáticas foi realizado um ataque de 5 a 10 segundos com solução de HNO3 em
álcool isopropílico (1,0%), sobrepondo ao primeiro (CAMPBELL, 1999).

5.3.2 Microscopia ótica de luz transmitida
A microscopia de luz transmitida é uma técnica útil para avaliar a qualidade do
clínquer por meio da observação das principais fases minerais responsáveis pela
resistência mecânica no clínquer, ou seja, o C3S e o C2S.
YOSHIO ONO, por meio de um estudo pormenorizado de diversas lâminas delgadas
contendo clínqueres pulverizados e imersos em um líquido com índice de refração
definido, estabeleceu correlação entre parâmetros obtidos por observação em
microscópio de luz transmitida, que possibilita estimar a resistência à compressão
dos cimentos aos 28 dias, utilizando a seguinte equação (ONO, 1995 apud
CAMPBELL, 1999):

Rc = 25.309 + (0,513 x AS) + (2,027 x AB) + (0,334 x BS) + (2,179 x BC)

Equação 5.2

(desvio-padrão = 1,67 MPa, para resistências à compressão entre 29,42 e 44,13
MPa).

Os valores dos parâmetros AS, AB, BS e BC, utilizados na equação e descritos no
Quadro 5.1, permitem mensurar a taxa de aquecimento, temperatura máxima, tempo
de residência na temperatura máxima e taxa de resfriamento, respectivamente.
Por exemplo, se uma amostra genérica de clínquer apresenta tamanho de alita (AS)
de 50µm (taxa de aquecimento lenta), birrefringência da alita (AB) de 0,0085
(temperatura máxima alta), tamanho de belita (BS) de 30µm (tempo de queima longo
na temperatura máxima) e cor da belita (BC) amarela (temperatura de resfriamento
moderadamente

rápida),

os

valores

de

parâmetros

seriam

1,4,4

e

3,
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respectivamente. Dessa foram, a resistência (Rc) estimado seria: R = 25.309 +
(0,513 x 1) + (2,027 x 4) + (0,334 x 4) + (2,179 x 3) = 41,18 MPa.
Apesar de questionado por alguns autores, historicamente o método foi utilizado na
rotina de controle de diversas fábricas de cimento por um longo período de tempo
(TAYLOR, 1998), por ser muito útil para a avaliação expedita de clínqueres
experimentais ou de produção industrial, por utilizar um instrumental acessível e por
apresentar preparação e análise relativamente simples e rápidas (cerca de 10
minutos por amostra), desde que se tenha a prática e a experiência necessária para
preparar as lâminas, identificar os cristais de C3S e C2S, bem como a dimensão, a
coloração e a birrefringência.
Quadro 5.1: Parâmetros do método ONO, para estimativa da resistência à
compressão (ONO, 1981 apud CAMPBELL, 1999; TAYLOR, 1998)
Parâmetros
. Taxa de aquecimento
AS (tamanho da alita, em µm)
. Temperatura máxima
AB (birrefringência da alita)
. Tempo de queima
BS (tamanho da belita, em µm)
. Taxa de resfriamento
BC (cor da belita)
BB (birrefringência da belita)
α-C2S (%)
Atividade hidráulica
Valor do parâmetro

Valores
Rápida
Lenta
↔
15-20
20-30
30-40
40-60
Alta
Baixa
↔
0,010-0,008 0,007-0,006 0,006-0,005 0,005-0,002
Longo
Curto
↔
25-40
20-25
15-20
5-10
Rápida
Lenta
↔
Ligeiramente
Clara
Amarela
Âmbar
amarela
0,012
0,015
0,017
0,018
40
20
10
0
Excelente
Boa
Média
Ruim
4
3
2
1

Esse trabalho é feito a partir da observação do tamanho e birrefringência da alita
(C3S) e do tamanho e cor da belita (C2S), e em função desses dados é possível
estimar as condições de queima e a resistência à compressão aos 28 dias.
Em linhas gerais, o clínquer de fábrica é constituído de: duas fases primárias, C3S e
C2S; duas fases intersticiais C3A e C4AF e; três constituintes menores, CaO livre,
MgO livre e (Ca, Na, K)SO4.
O tamanho do cristal de C3S presente no clínquer de fábrica se situa entre 10 e
120µm, e normalmente de 20µm a 40µm, dependendo, principalmente, da taxa de
aquecimento.
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Normalmente, o C3S no clínquer de fábrica é incolor, salvo exceções em que este
tem, na fase líquida, compostos refratários que contêm cromo. Neste caso, o C3S
pode apresentar cor verde ou azul. Se a matéria-prima do clínquer tiver minério de
ferro numa granulação mais grossa ou fragmentos de ferro, então o C3S pode
apresentar a cor marrom.
A birrefringência do C3S depende, principalmente, da temperatura de queima. A
forma de alta temperatura, trigonal, apresenta uma birrefringência elevada, entre
0,007 e 0,010. A forma monoclínica, imperfeitamente invertida, exibe a mesma
birrefringência; a forma triclínica, de baixa temperatura, possui birrefringência baixa,
entre 0,003 e 0,005; e a forma invertida de baixa temperatura tem birrefringência
entre 0,005 e 0,006.
O C2S, segundo ONO (1975), apresenta normalmente tamanho entre 15µm e 25µm,
mas pode variar de 5µm a 60µm.
Em temperaturas entre 1100 a 1200°C, os cristais de C2S de forma α’ são pequenos.
A cerca de 1400°C os cristais mudam para a forma α e apresentam considerável
crescimento, sendo que essa temperatura pode cair com a presença de impurezas.
Portanto, o tamanho do cristal de C2S depende, em primeiro lugar, do tempo
mantido acima da temperatura de queima.
Os cristais de C2S podem variar da cor clara a âmbar, de acordo com a taxa de
resfriamento. Se o clínquer for resfriado rapidamente, o C2S apresenta cor clara ou
amarela clara e, se resfriado lentamente, apresenta cor âmbar.
A birrefringência do C2S é observada, praticamente em função do teor de forma-β,
pelo fato das duas fases, forma-β e forma-α, estarem sobrepostas, e a
birrefringência da forma-α ser muito fraca.
Assim como a cor dos cristais de C2S, a birrefringência também varia de acordo com
a taxa de resfriamento, de 0,012 quando rápida até 0,018 quando mais lenta.
Em resumo, de acordo com o método, as condições e características ópticas que
favorecem a obtenção de um clínquer de qualidade são:
● taxa de queima rápida, com cristais de C3S de pequenas dimensões, ou seja,
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entre 15µm e 20µm;
● temperatura de queima alta, com cristais de C3S possuindo birrefringência entre
0,008 e 0,010;
● tempo de queima longo, com cristais de C2S bem desenvolvidos, ou seja, com
dimensões entre 25µm e 40µm;
● taxa rápida de 1º resfriamento, com cristais de C2S de coloração clara.
Obviamente todas estas condições não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo, mas
podem ser adaptadas às peculiaridades de cada forno. Apesar deste método se
tratar de uma técnica prática e permitir a estimativa da resistência à compressão aos
28 dias, segundo ONO o mesmo deve ser aceito e encarado como um método
qualitativo ou, na melhor hipótese como uma técnica semi-quantitativa (ABCP,
1984).
As microscopias óticas de luz transmitida dos clínqueres foram realizadas por equipe
do Laboratório de Materiais de Construção Civil do IPT, utilizando um microscópio
Nikon modelo OPTIPHOT POL.
As amostras foram preparadas a partir de esferas de clínqueres, primeiramente
trituradas em almofariz de porcelana, e em seguida, pulverizadas em almofariz de
ágata, até uma finura ligeiramente mais grossa que a do cimento Portland e sentida
pelo tato. Com o auxílio de uma espátula, uma pequena quantidade desse pó foi
colocado sobre uma lâmina, imersa em uma gota de óleo com índice de refração
entre 1,715 e 1,720 (mistura de 5,3mL iodeto de metileno e 29mL de mbromonaftaleno) e coberta por uma lamínula, de forma que o pó ficasse o mais
disperso possível, para permitir a identificação dos cristais de interesse.

5.3.3 Difratometria de raios-X
A difratometria de raios-X (DRX) é realizada com vistas a identificar as fases
cristalinas e mineralógicas dos materiais. Nesse método instrumental, um feixe de
radiação monocromática é direcionado no material a ser analisado, observando-se a
reflexão e difração dos raios-X em vários ângulos, tendo como referência o feixe
primário. Isso se deve ao fato dos átomos estarem distribuídos nos planos dos
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cristais, segundo uma configuração regular característica. Portanto, a relação entre o
comprimento de onda (λ) do sinal de raios-X, o ângulo de difração (2θ), e a distância
entre cada conjunto de planos atômicos do retículo cristalino (d), segundo uma
ordem de difração (n), é dada pela seguinte equação de Bragg:
n x λ = 2 x d x senθ

Equação 5.3

A partir dessa equação é possível calcular as distâncias interplanares do composto
cristalino estudado. Cabe ressaltar que os espaçamentos interplanares dependem
somente da dimensão das células unitárias dos cristais, enquanto que as
intensidades dos raios difratados são função da localização dos átomos na célula
unitária. Com isso, o composto pode ser identificado comparando os espaçamentos
interplanares e as intensidades dos picos da amostra com um catálogo de padrões
de DRX.
Com essas informações é possível verificar em que forma cristalina os elementos
químicos estão dispostos na matriz da escória de aciaria, do clínquer e materiais
correlatos.
A DRX é uma técnica empregada usualmente pelos laboratórios de centros de
pesquisas e da indústria cimenteira para o controle de qualidade do cimento, por
meio da determinação qualitativa das fases cristalinas dos compostos minerais
presentes no clínquer. Os instrumentos tradicionais de medida são o difratômetro,
que utiliza o método do pó, e as câmaras de monocristais.
No estudo de compostos policristalinos, pelo método do pó, a amostra é pulverizada,
fixada em um porta-amostra por prensagem e/ou colagem e submetida a um feixe de
raios-X monocromático. Cada partícula contida na amostra analisada vai se
comportar como um pequeno cristal, com orientação aleatória, em relação ao feixe
de raios-X incidente.
A DRX possui inconvenientes devidos à sobreposição de reflexões dos
componentes, confundindo as informações referentes à intensidade dos picos, o que
dificulta a análise de um composto policristalino, como é o caso do clínquer. Apesar
disso, diversos métodos foram desenvolvidos para a análise quantitativa por meio de
DRX, entre os quais o método de Rietveld, aplicado satisfatoriamente em clínqueres
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e cimentos (FÜLLMANN et al., 2001, WESTPHAL et al., 2002; ARJUNAN et al.,
2003; GOBBO, 2003).
O método de Rietveld tem por base a simulação de todo o difratograma, ao contrário
dos outros métodos que utilizam a integração da intensidade de picos característicos
das fases, e permite refinar não só os parâmetros geométricos das fases presentes
(parâmetros de cela e de perfil), mas também considera as características
cristalográficas, dando ao método de pó aplicação semelhante a difração de
monocristal (GOBBO, 2003).
A aplicação desse método, bem como o seu refinamento por meio de parâmetros,
tais como fator de escala, linha de base (background), perfil de pico, cela, fator de
estrutura, deslocamento e orientação preferencial, é executado por meio de
programas computacionais, a partir do difratograma da amostra analisada.
A análise qualitativa por DRX da escória não-processada (ENP) foi realizada pelo
Laboratório de Análises Químicas (LAQ) do IPT, utilizando difratômetro RIGAKU
RINT-2000, com radiação de CuKα, com intensidade de corrente de 20mA e tensão
de 40 kV.
Pelo fato do equipamento supracitado não fornecer os arquivos eletrônico no
formato adequado ao tratamento de dados, os clínqueres foram analisados por DRX
para a quantificação das fases do clínquer por refinamento de Rietveld, utilizando
difratômetro de raios-X Philips MDD1880 – PW 1710, no LCT-EPUSP, com radiação
de CuKα, com intensidade de corrente de 40mA e tensão de 40 kV. Nesse caso,
utilizou-se um passo de 0,02º e tempo de 2s por passo, entre 10 e 70º. Utilizou-se
para tanto o programa “X-pert High Score v.1.0,” utilizando os padrões
difratométricos do JCPDS (GOBBO, 2003).
Para esses ensaios foram elaboradas pastilhas prensadas a partir das amostras
passantes totalmente em peneira ABNT N.º 200 (75µm).
Neste estudo limitou-se a quantificar as fases do clínquer por esse método por por
entender que o refinamento pelo método de Rietveld apresentou-se como uma
técnica de alta reprodutibilidade com vantagens de cunho técnico e logístico, em
comparação com o cálculo de Bogue, que se baseia em uma série de premissas e
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aproximações que tornam seus valores apenas indicativos, e com a microscopia,
que se trata de uma ferramenta importante para o controle do processo produtivo,
porém, que envolve considerável subjetividade do analista, de cuja experiência e
grau de conhecimento dependem a qualidade e reprodutibilidade dos resultados
(GOBBO, 2003).
5.4

Ensaio de resistência à compressão aos 7 e 28 dias, distribuição
granulométrica a laser e área específica Blaine

Para a caracterização da resistência à compressão, da distribuição granulométrica e
área específica Blaine de dois dos clínqueres experimentais estudados, aplicou-se a
preparação e os métodos de ensaio, conforme a seguir:
● Preparação das amostras: as amostras de clínquer foram cominuídas em
britador de mandíbulas. Após a britagem, cada uma das amostras pré-fragmentadas
foi processada em moinho de rolos até passarem totalmente na peneira ABNT N.º
25 (710µm). As amostras assim preparadas foram moídas em moinho de bolas até
totalmente passante em peneira ABNT N.º 200 (75µm).
● Resistência à compressão aos 7 e 28 dias: os ensaios foram executados de
acordo com a NBR 7215:1991, no Laboratório de Materiais de Construção Civil do
IPT. Após a moagem produziram-se os cimentos a partir da mistura de 95,7% de
clínquer e 4,3% de gipsita natural (CaSO4 . 2H2O), sendo posteriormente
homogeneizados manualmente por 20min. A quantidade de gesso foi estimada
procurando atribuir um teor de aproximadamente 2,5% de SO3 no cimento. Dos
cimentos assim produzidos foram moldados corpos-de-prova cilíndricos de 50 mm
de diâmetro por 100 mm de altura, utilizando-se relação água/cimento de 0,48. Após
a moldagem, os corpos-de-prova foram armazenados em câmara úmida, na
temperatura de (22±2ºC) e umidade relativa superior a 95%, até serem rompidos.
● Área específica Blaine: seguindo diretrizes da NBR-NM 76: 1998. Não foi
possível determinar a massa específica desses clínqueres, por limitação da
quantidade de material produzida. Portanto, para a determinação da área específica
adotou-se a massa específica de 3,00g/cm3, para os clínqueres ensaiados.
● Distribuição granulométrica por difração de raio laser: seguindo diretrizes
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gerais da ISO 13320-1:1999(E), utilizando-se amostragem direta. Os ensaios foram
executados no Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas
(LPQTP), por meio de um medidor de tamanho de partículas Malvern Martersizer E.

73

6 PROGRAMA EXPERIMENTAL
O presente trabalho foi executado como parte de um projeto de pesquisa do
IPT, em parceria com a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e a FINEP –
Financiadora de Estudos e Projetos.
As matérias-primas utilizadas no estudo foram fornecidas pela própria
siderúrgica, com exceção da bauxita e da areia, adquiridas pelo IPT.
Com base na pesquisa bibliográfica realizada, observou-se que os principais
objetivos a serem alcançados, tanto em relação ao processo de produção de
aço na aciaria quanto ao processo de produção de cimento nas cimenteiras,
são:
● redução do consumo de energia;
● redução do custo de produção;
● redução do consumo de recursos naturais;
● redução da emissão de CO2 para a atmosfera e de resíduos sólidos para o
meio ambiente;
● transformação dos resíduos sólidos em um subproduto técnica e
economicamente viável, entre outros.
Além desse enfoque, a decisão para a utilização da escória de aciaria na
fabricação de cimento, também depende de outros aspectos, dentre os quais:
● a extensão da disponibilidade do resíduo;
● a compatibilidade química do resíduo com as matérias-primas;
● o tipo de processo empregado e a capacidade de produção;
● infra-estrutura e condições adequadas para o manuseio e a estocagem dos
materiais residuais.
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Uma vez que os principais elementos químicos encontrados na composição da
escória de aciaria (Si, Al, Fe e Ca) são os mesmos que compõem o clínquer
Portland, vislumbra-se a possibilidade do seu aproveitamento na fabricação de
cimento. Todavia, o fato dos teores desses elementos na escória serem muito
diferenciados aos do clínquer, principalmente com relação ao teor de ferro, este
passa a representar um dos fatores limitantes ao seu emprego.
Nos diversos processos e estudos avaliados na revisão bibliográfica, o
emprego da escória se limita até na ordem de 13,5% na farinha, podendo-se
ampliá-lo caso a escória utilizada possua um teor de ferro total menor do que o
usualmente apresentado. O teor elevado de ferro dificulta o uso da escória por
ser uma concentração muito elevada, quando comparado ao teor presente nas
matérias-primas principais do clínquer Portland, além de prejudicar a moagem.
Portanto, havendo a pretensão de se utilizarem volumes maiores de escória de
aciaria na produção de clínquer, depreende-se a necessidade de corrigir-se a
composição da escória de aciaria, visando principalmente à redução da
quantidade de Fe existente.
Com base no levantamento bibliográfico, no Quadro 6.1 foram segregados e
descritos os principais parâmetros de processo e de composição passíveis de
subsidiar o planejamento e fornecer uma rota experimental viável e atrativa,
para avaliar a utilização da escória, direta ou indiretamente, na fabricação de
clínquer. A apresentação deste quadro teve como objetivo facilitar a
observação e comparação dos processos de adequação e respectivas adições
entre si.
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Quadro 6.1: Parâmetros de processo e composição
Processo de adequação
Redução da escória líquida e
separação da fração metálica
Redução da escória líquida,
separação da fração metálica e
oxidação da fração não metálica.
Redução da escória líquida por
reação aluminotérmica e
resfriamento e separação da
fração metálica

Correção da composição da
escória líquida e resfriamento

Correção da composição da
escória líquida, resfriamento lento
até 1200ºC e resfriamento brusco
por granulação
Redução da escória líquida e
separação da fração metálica
Redução da escória líquida e
separação da fração metálica

Adições

Referência

Redutores exotérmicos,
FITTERER et al. in
tais como ferro-silício,
alumínio ou resíduos da US 2,471,562 (1946)
indústria do alumínio
Fundentes e corretivos
Resíduo de fusão de
alumínio e escama de
alumínio na escória ainda
dentro do forno, seguido
de cal virgem e/ou calcário
Rocha silicática, calamina
(mineral formado por
silicato de zinco), vidro
residual, areia residual de
fundição, sobras de tijolos,
lama vermelha, lava
vulcânica, escória de altoforno e óxido de ferro
Escória de alto-forno
líquida e cal virgem

SUZUKI et al. in
US 4,124,404 (1977)
MATSUNO et al. in
US 4,396,422 (1982)

TORMARI et al. in
US 4,652,310 (1985)

EDLINGER e REY in
US 5,516,357 (1994)

Redutores exotérmicos
FITTERER et al. in
(silício e alumínio) e
US 2,471,562 (1946),
endotérmico (carbono)
Redutores metalotérmicos
(silício, alumínio e borra de CRUZ et al. (1999);
alumínio) e carbotérmico CRUZ et al. (2000)
(carbono)

Para atender ao objetivo da pesquisa, de forma otimizada e viável, foram
elaborados experimentos laboratoriais de pequeno porte para a redução da
escória de aciaria estudada, com vistas a produzir escórias de aciaria com
composições químicas mais adequadas para a utilização como matéria-prima
para a fabricação de clínquer, e procurando recuperar o ferro remanescente,
que está na escória sob a forma de ferro metálico, ferro (II) e ferro (III).
Dessa forma, traçou-se as seguintes etapas para a execução dos
experimentos:
● coleta da escória não-processada nas instalações da siderúrgica (CST);
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● seleção das matérias-primas a serem utilizadas na produção dos clínqueres
experimentais;
● caracterização química e mineralógica da escória não-processada;
● caracterização química das matérias-primas;
● definição do procedimento para redução da escória de aciaria nãoprocessada em escala de laboratório, utilizando-se borra de alumínio em
diferentes proporções;
● britagem, separação magnética e moagem das escórias reduzidas (frações
não metálicas)
● caracterização química e mineralógica das escórias processadas;
● dosagem e preparação de farinhas para clinquerização, utilizando-se as
escórias não-processada e processadas;
● clinquerização das farinhas em forno estático de alta temperatura;
● caracterização química, mineralógica e física dos clínqueres experimentais
obtidos.
Para a execução dessas etapas foram admitidas as seguintes condições
experimentais:
● Com relação ao redutor a ser utilizado: adotou-se a borra de alumínio, por ser
um produto encontrado comumente nas siderúrgicas, por promover reação
exotérmica fornecendo calor ao sistema e, ainda, por possuir elementos
químicos comuns ao cimento Portland.
Além disso, FITTERER (1946), utilizando uma escória com 9,65% de FeO e
4,01% de Fe2O3 em seu estudo, apontou a possibilidade de utilização de
93,6kg de alumínio/t de escória para a redução do FeO e Fe2O3 para Feº, a ser
separado no processo.
Da mesma forma, CRUZ et al. (2000) utilizaram 37,7% de borra de alumínio
para reduzir uma escória de aciaria a oxigênio em um forno de indução dotado
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de cadinho de grafite. Como produto obtiveram uma escória com baixo Fe,
porém, alto Al2O3.
MATSUNO et al. (1982), semelhantemente, apresentam um processo no qual
ocorre uma reação exotérmica entre o alumínio metálico, presente na borra de
alumínio, e o óxido de ferro, presente na escória de aciaria utilizada. Durante a
reação aluminotérmica, o óxido de ferro é reduzido, enquanto que o alumínio
metálico é oxidado, produzindo conseqüentemente o ferro metálico e uma
escória refratária e rica em Al2O3. Pelo fato da reação ser enérgica e perigosa,
os autores restringem a reação pela adição de cal virgem e/ou calcário no
processo.
Outro redutor passível de ser consumido indiretamente seria o carbono, pelo
fato das reduções, na presente fase laboratorial, só poderem ser feitas em
cadinho de grafite, devido a massa reduzida de material a ser tratado, que não
permitia que o processo fosse realizado em condições autógenas. SUZUKI et
al. (1977) cita que, quando se reduz a escória de aciaria com carbono é
desejável que se mantenha a redução até o início de formação de carbeto de
cálcio (CaC2). A presença de pequenas quantidades de carbeto na escória
indica um elevado nível de redução da escória, favorece a diminuição dos
teores de P e Mn e facilita a posterior oxidação da escória, necessária para a
sua completa estabilização.
A composição do redutor (borra de alumínio) utilizado na presente pesquisa,
está apresentada na Tabela 6.1.
Tabela 6.1: Composição do redutor (borra de alumínio)
Componentes

SiO2 Al º

AlT Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O MnO TiO2 P2O5

Resultados, em% 11,2 45,7 55,0 17,6 3,5

5,0

3,3

3,2

1,7 0,22 2,1 0,14

Uma das varáveis adotadas para este estudo foi alterar a quantidade de borra
de alumínio utilizada, com o objetivo de otimizar o processo de redução e
permitir que parte do Fe existente na composição química da escória de aciaria
permaneça. Isso se faz necessário pelo fato das análises químicas das
escórias reduzidas com Alº, obtidas nos diversos estudos, apontarem a

78
necessidade de se adicionar quantidade muito elevada de corretivos de Fe2O3
na farinha, caso fossem adotadas como matéria-prima para a produção de
clínquer.
● Com relação ao processo pirometalúrgico de redução da escória de aciaria
"in natura": adotou-se como metodologia para a obtenção das escórias
processadas ou reduzidas os estudos e parâmetros citados por CRUZ et al.
(2000) pelo fato de utilizarmos as mesmas instalações e recursos adotados por
esses pesquisadores.
● Com relação à matéria-prima fonte de SiO2: para possibilitar uma avaliação
quanto à utilização de matérias-primas alternativas adotou-se a utilização de
areia quartzosa como fonte de SiO2, em substituição à argila. Segundo
interesses da pesquisa realizada, a substituição da argila por areia quartzosa
se deve ao fato da argila possuir consideráveis teores de Fe2O3 e Al2O3, que
dificultariam a utilização das escórias em elevada quantidade. Outrossim, o fato
da escória de aciaria contribuir para o abaixamento da temperatura necessária
para a clinquerização, já possuir CaO livre e favorecer a formação da fase
líquida estimularam a adoção da areia quartzosa. Este procedimento não
invalida, porém, a utilização da argila, tradicionalmente utilizada na indústria
cimenteira e já utilizada com sucesso em conjunto com escórias de aciaria a
oxigênio (YU-JI & GONG-XIN, 1980; LEVERT et al., 1980; SERSALE et al.,
1980; BAOXUN & YONGHAO, 1985; GORE et al., 1992).
● Com relação à matéria-prima fonte de Fe2O3, a ser utilizada como corretivo:
adotou-se a própria escória de aciaria a oxigênio não-processada, haja vista
que no caso da aplicação de um processo industrial para a produção de
escórias reduzidas, a escória de aciaria não-processada seria um corretivo de
Fe2O3 mais viável que a utilização de minério de ferro, por exemplo.
● Com relação à matéria-prima fonte de CaO: adotou-se o calcário,
tradicionalmente utilizado pela indústria cimenteira.
Paralelamente foram executadas dosagens utilizando-se cal virgem para
avaliar a possibilidade de fabricação de clínquer na própria siderúrgica, a partir
de materiais residuais contendo altas concentrações de CaO. Logicamente,
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essa utilização, conjuntamente com a da areia quartzosa, tem caráter
exploratório e visa obter resultados promissores e que estimulem o
investimento e a canalização de recursos por parte das indústrias siderúrgicas,
para a produção de cimentos alternativos.
A seguir estão detalhadas as atividades planejadas, sendo a caracterização
química, mineralógica e física dos clínqueres experimentais obtidos detalhados
no Capítulo 7.
6.1

Escória de aciaria não-processada

A partir de uma visita prévia às instalações da aciaria produtora da escória a
ser utilizada no estudo, a amostragem de escória de aciaria foi estabelecida
numa quantidade suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos em escala
laboratorial e piloto, de modo a representar de maneira razoavelmente
fidedigna, o material produzido rotineiramente pela siderúrgica, em termos de
composição química.
Além disso, entre outras atividades da visita, acompanhou-se a produção de
uma corrida de aço bruto e, simultaneamente, o descarte da escória de aciaria,
desde o vazamento da escória para o interior de um pote de ferro fundido até
seu derramamento em uma baia, a fim de ser resfriada. A partir da observação
desta etapa e com base nas informações fornecidas pelos técnicos da CST,
bem como no conhecimento adquirido na pesquisa bibliográfica, estabeleceuse a sistemática a seguir, para a execução da amostragem da escória de
aciaria.
A amostra principal foi composta a partir da somatória das escórias oriundas de
diversos ciclos de refino de um convertedor, o qual foi adotado por possuir um
menor tempo de campanha, ou seja, cujo refratário havia sido substituído
recentemente. Esse critério foi adotado para se garantir uma escória originada
de um processo de redução onde se utilizasse uma menor quantidade de
calcário dolomítico, acarretando menor incorporação de óxido de magnésio
(MgO) à escória.
A escória resultante, recolhida em um único pote (Foto 6.1, à esquerda), foi
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transportada e vertida em uma das baias do pátio de resfriamento de escórias
(Foto 6.1, à direita), para serem resfriadas, conforme o procedimento
rotineiramente executado pela empresa. O local foi previamente limpo, de
forma a possibilitar uma melhor seleção da amostra.

Foto 6.1: Vazamento da escória de aciaria do convertedor no pote de
escória (esquerda) e vista do pote, no momento do vazamento da
escória no pátio de resfriamento (direita)
Após o devido resfriamento, uma porção da escória contida na baia foi retirada
com uma escavadeira e transportada para uma planta de britagem, separação
magnética e classificação granulométrica de escória, a fim de obter três frações
granulométricas distintas e de fácil transporte até as dependências do IPT. De
forma a avaliar a amostragem adotada, julgou-se oportuno coletar, a cada
15min, amostras de no mínimo 20kg de cada fração granulométrica produzida
durante o processamento da escória (Foto 6.2), no intuito de analisá-las
quimicamente e comparar os teores encontrados entre si, para os diversos
elementos químicos presentes. O Quadro 6.2 mostra o montante das frações
processadas, que originaram a amostra, e o respectivo quarteamento, para se
obter as quantidades reduzidas de cada fração granulométrica, enviadas ao
IPT, posteriormente.
Após a avaliação e comparação dos resultados encontrados para os diversos
elementos químicos nas diversas amostras obtidas durante a coleta de
amostras na siderúrgica (vide tratamento estatístico no Anexo), admitiu-se que,
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para fins práticos dos ensaios de redução, os lotes amostrados podiam ser
considerados homogêneos em relação à variação de composição química ao
longo do tempo. Observou-se, entretanto, diferenças de composição química
em função do tamanho de partícula.
Quadro 6.2: Quantidade de material gerado para formação da amostra
principal
Fração

Quantidade processada,
em t

Quantidade quarteada, a
compor a amostra principal,
em t

0 a 19,0 mm

27

4

19,0 a 31,7 mm

17

2

31,7 a 76,2 mm

56

7

Foto 6.2: Coleta de amostra de uma das frações de escória britada,
separada

magneticamente

e

classificada,

durante

as

paradas

programadas
As três frações granulométricas foram misturadas de acordo com o mesmo
proporcionamento obtido no quarteamento volumétrico.
A caracterização química e a análise qualitativa por difração de raios-X,
apresentadas na Tabela 6.2, ilustram a composição química e mineralógica da
escória não-processada utilizada, doravante designada ENP.
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Tabela 6.2: Composição química e mineralógica da escória de aciaria
não-processada

(ENP),

obtida

após

mistura

das

três

frações

granulométricas
Resultados

Determinações

%
10,6
1,65
15,5
16,0
0,51
40,3
9,22
5,11
4,43
0,35
4,74
0,18

. Anidrido silícico (SiO2)
. Óxido de alumínio (Al2O3)
. Óxido férrico (Fe2O3)
. Óxido ferroso (FeO)
. Ferro metálico (Feo)
. Óxido de cálcio (CaO)
. Óxido de magnésio (MgO)
. Óxido de cálcio (CaO) livre
. Óxido de manganês II (MnO)
. Óxido de titânio (TiO2)
. Pentóxido de fósforo (P2O5)
. Fluoreto (F-)

6.2

Composição mineralógica
- Wüstita (FeO);
- Larnita (2CaO.SiO2);
- Srebrodolskita (2CaO.Fe2O3);
- Magnetita (Fe2O3.FeO);
- Hematita (Fe2O3);
- Calcita (CaCO3);
- Portlandita (Ca(OH)2);
- Óxido de cálcio (CaO);
- Dolomita (CaMg(CO3)2);
- Bixbyita (Mn2O3).

Escórias de aciaria processadas

Em prosseguimento ao plano experimental foram realizadas reduções no
Laboratório de Metalurgia e Materiais Cerâmicos (LMMC) do IPT, utilizando-se
cadinhos de grafite com capacidade aproximada de 1kg de escória, colocados
em um forno de indução, sob argônio. A composição das misturas foi
executada conforme a Tabela 6.3.
Tabela 6.3: Dosagem das misturas para a redução em forno de grafite
Misturas
EP-0
EP-10
EP-15

Quantidades utilizadas nas misturas, % em
massa
Escória de aciaria nãoBorra de alumínio
processada (ENP)
100
0
90
10
85
15

Primeiramente, a massa de escória foi introduzida no cadinho de grafite, que
posteriormente foi inserido dentro da bobina de indução do forno. Quando a
escória se encontrava fundida, adicionou-se a massa adequada de borra de
alumínio, que reagiu com a escória provocando a redução do ferro e de outros
elementos.
TAKAI et al. (1977) cita que o processo de granulação de escórias de aciaria é
muito perigoso e pode provocar explosões, pois quando o ferro metálico, em
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alta temperatura, entra em contato com a água fria gera gás hidrogênio, que
reage de forma explosiva com o oxigênio do ar. Com base nisso e pelo fato da
escória reduzida ser destinada ao uso como matéria-prima para a produção de
clínquer, cessada a reação, o cadinho de grafite foi retirado do forno e o seu
conteúdo vertido em uma lingoteira, para o devido resfriamento ao ar.
As respectivas porções metálicas visíveis das escórias reduzidas foram
separadas visual e manualmente (catação) e as porções não metálicas foram
britadas em moinho de mandíbulas até uma granulometria aproximada de
2mm, sendo a maior parte das partículas metálicas separadas magneticamente
a posteriori. Os materiais não magnéticos obtidos foram cominuídos novamente
em moinho de anéis até totalmente passantes em peneira ABNT N.º 200
(75µm), a fim de serem analisados para dosagens das farinhas experimentais e
utilizados nos ensaios de clinquerização.
Objetivando ilustrar uma das vantagens de se realizar o tratamento prévio da
escória de aciaria, estimou-se o rendimento de recuperação da fração metálica
bruta. A Tabela 6.4 apresenta as quantidades de metal bruto obtidas no
processo de catação e separação magnética, após o tratamento de redução no
cadinho de grafite. Para conhecer o comportamento do processo, também foi
realizado o procedimento de redução sem a adição de borra de alumínio.
Tabela 6.4: Proporções de ferro metálico bruto recuperado nas reduções
Identificação

Borra de Al
consumida (%)

EP-0
EP-10
EP-15

0,0
9,1
13,0

Escória de
aciaria
Ferro metálico bruto
recuperado (%)
processada ou
reduzida (%)
55
18
66
18
68
17

Perda
(%)
27
16
15

Dessa forma, após o processo parte das misturas resultaram em escórias de
aciaria processadas ou reduzidas, identificadas pela mesma sigla das
respectivas misturas.
6.3

Matérias-primas para a produção dos clínqueres

Com base no conhecimento da composição química da escória de aciaria nãoprocessada e estimando as composições químicas das escórias de aciaria
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processadas

adotou-se

algumas

das

matérias-primas

utilizadas

nas

cimenteiras e siderúrgicas. A Tabela 6.5 e Tabela 6.6 apresentam a
composição química das escórias e matérias-primas aplicadas na dosagem.
Tabela 6.5: Composição química das escórias utilizadas como matériaprima
Constituintes (%)
. Anidrido silícico (SiO2)
. Óxido férrico (Fe2O3)
. Óxido ferroso (FeO)
. Ferro metálico (Feo)
. Óxido de alumínio (Al2O3)
. Óxido de cálcio (CaO)
. Óxido de magnésio (MgO)
. Óxido de manganês II (MnO)
. Óxido de titânio (TiO2)
. Pentóxido de fósforo (P2O5)
. Fluoreto (F-)
. Óxido de cálcio (CaO) livre

ENP

EP-0

EP-10

EP-15

10,6
15,5
16,0
0,51
1,65
40,3
9,22
4,43
0,35
4,74
0,18
5,11

13,4
3,63
9,25
4,77
5,76
48,5
11,2
5,93
0,49
< 0,01
< 0,01
6,29

13,5
1,45
3,84
1,51
19,4
47,7
10,2
5,39
0,54
< 0,01
< 0,01
0,44

13,6
1,27
2,29
0,80
20,8
46,6
9,53
4,97
0,53
1,46
< 0,01
0,37

Tabela 6.6: Composição das matérias-primas complementares
Constituintes (%)
. Umidade
. Perda ao Fogo
. Anidrido silícico (SiO2)
. Óxido férrico (Fe2O3)
. Óxido de alumínio (Al2O3)
. Óxido de cálcio (CaO)
. Óxido de magnésio (MgO)
. Anidrido sulfúrico (SO3)
. Anidrido carbônico (CO2)
. Óxido de sódio (Na2O)
. Óxido de potássio (K2O)
. Óxido de manganês II (MnO)
. Óxido de titânio (TiO2)
. Pentóxido de fósforo (P2O5)
n.d.: não detectado; n.a.: não analisado.

Calcário
calcítico

Cal virgem

Bauxita

Areia
silicosa

0,00
43,8
0,46
0,04
< 0,01
55,5
0,28
0,09
40,9
n.d.
0,01
0,11
n.d.
0,11

0,00
7,67
0,73
0,10
0,01
90,4
0,55
0,12
4,80
n.d.
0,03
0,03
n.d.
0,03

n.a
30,0
0,78
11,5
54,1
< 0,01
< 0,01
0,07
n.a.
n.a.
0,02
0,31
1,77
0,15

n.a.
n.a.
95,0
1,43
0,11
0,06
0,70
n.a.
n.a.
0,13
2,9
0,06
2,0
0,10
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6.4

Definição dos parâmetros de dosagem e queima dos clínqueres
experimentais

6.4.1 Dosagem das farinhas e preparação para calcinação
A partir da composição química das escórias de aciaria não-processada e
processada, bem como das matérias-primas disponíveis para a elaboração das
farinhas, foram confeccionados lotes de clínqueres experimentais, procurando
reproduzir o mais fielmente possível as etapas relativas ao processo industrial
de fabricação do clínquer Portland. Por tratar-se de calcinação em forno
estático, o procedimento para a homogeneização, pré-calcinação das farinhas,
sinterização e resfriamento foi adaptado às condições de laboratório, de forma
a tornar o processo seguro e ao mesmo tempo eficiente e adequado ao tipo de
material em estudo.
Para facilitar a dosagem das farinhas foi elaborada uma planilha eletrônica de
cálculo em programa EXCEL, inferindo os módulos e índices tradicionalmente
utilizados para a elaboração de clínquer, bem como o cálculo potencial de
BOGUE para estimar a composição mineralógica final dos clínqueres assim
obtidos.
Apesar do cálculo de BOGUE ser utilizado vastamente, devido à sua
praticidade, rapidez de aplicação e por permitir uma estimativa dos teores de
C3S, C2S, C3A e C4AF potenciais de uma determinada farinha, apresenta
limitações quando aplicado em clínqueres comerciais. Isso se deve ao fato do
cálculo de BOGUE considerar um clínquer "ideal", ou seja, cuja composição foi
obtida a partir de uma calcinação e resfriamento que possibilite uma perfeita
combinação dos óxidos, com conseqüente equilíbrio entre o C3S, o C2S e a
fase líquida, a fim de se obter compostos C3S, C2S, C3A e C4AF na forma pura,
e desprezando os elementos menores presentes (P2O5, TiO2, MgO, Mn2O3,
K2O, Na2O e outros). Além disto, as variações inerentes aos intervalos de
confiança dos teores de CaO, SiO2, Al2O3 e de Fe2O3 da farinha ou do clínquer
podem causar erros nos cálculos da composição potencial.
A partir da experiência acumulada e por análises químicas exploratórias de
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clínqueres experimentais executados informalmente foram apontados os
seguintes cuidados para a dosagem de farinhas:
● Com relação ao uso da cal virgem: constatou-se no experimento que o teor
de CaO obtido no clínquer foi menor que o esperado, prejudicando a formação
do C3S. Este fato se deve à incorporação de voláteis (hidratação e/ou
carbonatação) que ocorreu na cal virgem ao longo do processo de moagem e
de estocagem. Portanto, decidiu-se corrigir a análise química da cal virgem, a
partir do valor de perda ao fogo realizada pouco tempo antes da dosagem.
● Com relação aos limites adotados para os módulos: Observou-se a
necessidade de readequar os limites dos módulos, mantendo-os dentro dos
valores citados por KIHARA et al. (1983).
● Com relação à gama de misturas possíveis de serem utilizadas: Pelo fato de
existirem diversas alternativas de dosagem para cada escória de aciaria, optouse por adotar a seguinte sistemática:
- Fixou-se o proporcionamento da escória de aciaria em estudo na base 100).
Este valor foi adotado de forma a simular que a composição da mistura iniciava
contendo somente a escória de aciaria.
- Balanceou-se o proporcionamento do corretivo de Fe2O3 (escória nãoprocessada) ou de Al2O3 (bauxita) até o MA próximo de 1,4.
- Balanceou-se a areia até que o MS próximo de 2,0.
- Balanceou-se a proporção de cal virgem ou calcário na dosagem até obter um
teor de C3S potencial de 60% na composição do clínquer esperada (Equação
4.10).
- Recalcularam-se as proporções das escórias de aciaria e matérias-primas em
relação a 100% da mistura.
O critério adotado baseou-se na premissa de adicionar a maior quantidade de
escória de aciaria possível (matéria-prima responsável pelo controle do MA) e
utilizando o mínimo de areia (matéria-prima controladora do MS) e de cal
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virgem (matéria-prima controladora do FSC) permitida pelos módulos e pelo
teor de C3S estabecidos.
● Com relação ao resfriamento dos clínqueres logo após a saída do forno:
julgou-se oportuno aumentar a taxa de resfriamento das clínqueres utilizando
ventilador, procurando assemelhar o experimento com o processo de
resfriamento da fábrica de cimento.
A Tabela 6.7 e Tabela 6.8 apresentam os proporcionamentos das matériasprimas das farinhas utilizando-se cal virgem (ENP-CV, EP-10-CV e EP-15-CV)
e farinhas utilizando calcário (ENP-C, EP-10-C e EP-15-C) como fonte de CaO,
bem como os módulos e as respectivas composições mineralógicas esperadas
para os clínqueres. Cabe ressaltar que todas as matérias-primas utilizadas nas
dosagens, inclusive as escórias, foram moídas até passarem totalmente em
peneira ABNT N.º 200 (75µm), antes de serem pesadas.
Tabela 6.7: Proporção das farinhas e parâmetros esperados, utilizandose cal virgem como fonte de CaO
Matérias-primas

Farinhas
EP-10-CV

ENP-CV
EP-15-CV
Dosagem (%)
Escória processada
0,0
27,1
24,8
Cal virgem
66,2
54,0
53,8
Areia
17,4
14,5
14,4
Escória não-processada
7,0
4,3
6,9
Bauxita
9,4
0,0
0,0
Módulos (adimensional)
. Fator de saturação da cal (FSC)
95,3
95,6
96,1
. Módulo de sílica (MS)
2,0
2,0
2,0
. Módulo de alumínio (MA)
1,4
1,4
1,4
Composição mineralógica potencial, em % (calculado segundo BOGUE)
. Silicato tricálcico (C3S)
60,0
60,0
60,
. Silicato dicálcico (C2S)
14,8
13,2
12,6
. Aluminato tricálcico (C3A)
8,8
8,6
8,5
. Ferroaluminato tetracálcico (C4AF)
13,3
12,9
12,8
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Tabela 6.8: Proporção das farinhas e parâmetros esperados, utilizandose calcário como fonte de CaO
Farinhas
ENP-C
EP-10-C
EP-15-C
Dosagem (%)
Escória processada
0,0
21,9
20,1
Calcário
73,8
62,7
62,6
Areia
13,5
11,8
11,7
Escória não-processada
5,5
3,5
5,6
Bauxita
7,2
0,0
0,0
Módulos (adimensional)
. Fator de saturação da cal (FSC)
95,1
95,8
96,0
. Módulo de sílica (MS)
2,0
2,0
2,0
. Módulo de alumínio (MA)
1,4
1,4
1,4
Composição mineralógica potencial, em % (calculado segundo BOGUE)
. Silicato tricálcico (C3S)
60,0
60,1
60,1
. Silicato dicálcico (C2S)
15,2
13,5
12,8
. Aluminato tricálcico (C3A)
8,9
8,7
8,6
. Ferroaluminato tetracálcico (C4AF)
13,3
12,8
12,8
Matérias-primas

A partir dos proporcionamentos supracitados foram calculadas as composições
químicas

das

farinhas,

estimando-se

as

composições

prováveis

dos

respectivos clínqueres esperados, a partir do cálculo das composições
químicas na base não volátil, ou seja, descontando os respectivos teores de
perda ao fogo (Tabela 6.9 e Tabela 6.10).
Tabela 6.9: Composição química calculada das farinhas e respectivos
clínqueres esperados, utilizando-se cal virgem como fonte de CaO
Determinações (%)
. Perda ao fogo
. Anidrido silícico (SiO2)
. Óxido de alumínio (Al2O3)
. Óxido férrico (Fe2O3)
. Óxido ferroso (FeO)
. Ferro metálico (Feo)
. Óxido de cálcio (CaO)
. Óxido de magnésio (MgO)

ENP-CV
Farinha

15,1
17,8
5,19
2,33
1,12
0,08
55,6
0,97

EP-10-CV

EP-15-CV

Clínquer
Clínquer
Farinha
Farinha
esperado
esperado

nihil
21,0
6,12
4,36
0,00
0,00
65,5
1,14

10,0
18,4
5,35
1,23
1,73
0,46
57,7
3,42

nihil
20,4
5,95
4,23
0,00
0,00
64,1
3,80

10,0
18,2
5,30
1,51
1,68
0,28
57,3
3,26

Clínquer
esperado

nihil
20,2
5,89
4,20
0,00
0,00
63,6
3,62
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Tabela 6.10: Composição química calculada das farinhas e respectivos
clínqueres esperados, utilizando-se calcário como fonte de CaO
Determinações (%)
. Perda ao fogo
. Anidrido silícico (SiO2)
. Óxido de alumínio (Al2O3)
. Óxido férrico (Fe2O3)
. Óxido ferroso (FeO)
. Ferro metálico (Feo)
. Óxido de cálcio (CaO)
. Óxido de magnésio (MgO)

ENP-C

EP-10-C

EP-15-C

Clínquer
Clínquer
Farinha
Farinha
Farinha
esperado
esperado

34,5
13,8
4,02
1,80
0,88
0,06
43,1
0,71

nihil
21,1
6,14
4,37
0,00
0,00
65,8
1,09

27,5
14,87
4,33
0,98
1,40
0,37
46,7
2,74

nihil
20,5
5,97
4,22
0,00
0,00
64,4
3,78

27,4
14,73
4,29
1,21
1,36
0,23
46,4
2,61

Clínquer
esperado

nihil
20,3
5,91
4,20
0,00
0,00
63,9
3,60

A queimabilidade é influenciada pela composição química da farinha, e
principalmente, pelo MS e pelo FSC. A homogeneidade e finura também
exercem um papel importante para garantir uma maior superfície de contato e
melhor distribuição entre as partículas e permitir, conseqüentemente, que os
constituintes das materiais-primas da farinha possam reagir adequadamente.
De forma a tentar amenizar essa influência, as matérias-primas foram moídas
até passarem totalmente em peneira ABNT N.º 200 (75µm) e misturadas em
agitador rotativo, após a pesagem das devidas proporções de matérias-primas,
conforme a Tabela 6.7 e a Tabela 6.8.
As farinhas foram armazenadas em recipientes de vidro, posteriormente
homogeneizadas por aproximadamente 10 minutos em agitador rotatório de
frascos, e pelotizadas na forma de esferas de 1 a 1,5cm de diâmetro,
misturando-se a farinha com um mínimo de água, a fim de possibilitar a
moldagem manual. As esferas assim obtidas foram mantidas em estufa a
105ºC até o momento da calcinação.

6.4.2 Clinquerização
Para definir o regime de calcinação das farinhas foram realizados alguns
experimentos iniciais, com base na experiência adquirida em trabalhos
realizados pelo IPT (1985), variando a temperatura de clinquerização. Essa
avaliação teve por objetivo adotar uma condição de queima mais otimizada
para o material de estudo. SANTOS (1997) estudou a influência do flúor nas
propriedades do cimento em clínqueres obtidos em escala laboratorial com
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base nesta mesma experiência. No trabalho realizado pelo IPT (1985),
utilizando-se matérias-primas convencionais da indústria cimenteira, foram
adotados os parâmetros citados no Tabela 6.3, com base na experiência da
indústria japonesa.
Quadro 6.3: Parâmetros anteriormente utilizados para calcinações em
forno estático de laboratório (IPT, 1985).
Velocidade
Velocidade de Temperatura Tempo de
de
Temperatura
Temperatura
aquecimento de patamar
patamar
resfriamento de saída (ºC)
inicial (ºC)
(ºC/min)
(ºC)
(min)
(ºC/min)
900

20

1550

5
10
15
20

30

1300

Avaliando os resultados obtidos nos clínqueres produzidos nessas condições,
assumiu-se que o tempo de patamar de 15 minutos seja suficiente, por
apresentar resultados de CaO livre satisfatórios e por representar o tempo
aproximado de permanência do clínquer na zona de queima de um forno
rotativo convencional. Além disso, segundo ONO (1975) o processo de
calcinação que possui condições favoráveis de queima do clínquer procura
aplicar taxa de queima rápida, temperatura de queima alta, tempo de queima
longo e taxa rápida de 1º resfriamento.
Por outro lado, neste estudo não pode ser desconsiderado que o clínquer
incorpora uma matéria-prima não convencional. Conforme BAOXUN &
YONGHAO (1985), a utilização da escória de aciaria tende a reduzir o
consumo de energia e a temperatura necessária para a decomposição do
carbonato de cálcio do calcário durante o processo de calcinação. Isto porque a
escória de aciaria possui óxido de ferro II (FeO), que auxilia a decomposição do
CaCO3 a uma temperatura 100ºC mais baixa do que no processo convencional
de clinquerização, além de acelerar as reações da fase líquida e formação de
C2S e pelo fato da escória fornecer CaO já dissociado do CO2, dispensando a
descarbonatação dessa parcela.
Por outro lado, as temperaturas mais elevadas que aquelas adequadas para a
clinquerização, apesar de possibilitarem um incremento no conteúdo de C3S
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conduzem à diminuição da resistência do cimento, devido ao aumento do
tamanho dos cristais de C3S (SANTOS, 1997).
Por esse motivo realizaram-se diversas calcinações a partir de 1250ºC, para
avaliar a possibilidade de executar clinquerizações em temperaturas abaixo
daquelas praticadas na indústria cimenteira, sem extrapolar as temperaturas
usuais (em torno de 1450ºC). Com isso, esperava-se obter condições de
queima mais otimizadas ao utilizar as escórias não-processadas e processadas
como matéria-prima para a elaboração da farinha.
As calcinações foram executadas inicialmente sobre uma base cerâmica, de
forma a evitar que a farinha contendo a escória de aciaria pudesse danificar os
cadinhos de platina-ouro. Como não ocorreram anormalidades nas primeiras
calcinações, optou-se por calcinar as amostras nos cadinhos propriamente
ditos.
A melhor condição foi monitorada por meio de ensaios de CaO livre e MgO
livre, além de uma prévia inspeção visual. A Tabela 6.11 ilustra os dados
utilizados na calcinação de uma farinha produzida utilizando escória de aciaria,
cal virgem (fonte de CaO) e areia (fonte de SiO2), bem como os resultados de
CaO e MgO livre e as observações realizadas para a escolha do critério mais
adequado.
Tabela 6.11: Parâmetros utilizados na pré-calcinação, bem como os
resultados e as observações realizadas para a escolha do critério mais
adequado.
Temperatura de
patamar (ºC)
1250
1300
1350
1400

Tempo de
patamar (min)
15

Aspecto do
clínquer
Friável
Friável
Coeso
Vítreo

CaO livre (%) MgO livre (%)
10,2
1,34
0,38
-

0,08
0,20
0,04
0,16

Em função desses resultados, percebeu-se que o tempo de patamar de 15
minutos mostrou-se suficiente e propício à formação das fases do clínquer,
tendo em vista que os resultados de CaO livre foram dava vez mais reduzidos ,
em função do aumento de temperatura. Com relação à temperatura de
patamar, as pré-calcinações sinalizaram que as calcinações poderiam ser
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realizadas a partir de 1350ºC, pelo fato dos resultados de CaO livre, abaixo
dessa temperatura, terem sido elevados e as esferas apresentarem friabilidade,
quando pressionadas manualmente. Por outro lado, não houve interesse em
executar

calcinações

acima

de

1450ºC,

por

ser

economicamente

desinteressante para a indústria cimenteira.
Como as fábricas de cimento modernas utilizam pré-aquecedores para elevar a
temperatura do material até aproximadamente 900ºC, adotou-se a inserção dos
clínqueres no forno a uma temperatura inicial semelhante.
O C3S, principal fase mineral do clínquer, torna-se instável quando resfriado
lentamente, a partir de 1200ºC. Para evitar essa ocorrência, para o
resfriamento adotou-se a retirada dos clínqueres à 1300ºC, seguido de
resfriamento brusco utilizando-se ventilação forçada, de forma a favorecer a
formação estável e reativa do C3S e das outras fases minerais presentes no
clínquer.
As farinhas foram armazenadas em recipientes de vidro, sendo posteriormente
homogeneizadas em agitador em ciclos de aproximadamente 10 minutos, em
agitador rotatório de frascos, até obter um material visualmente homogêneo.
Em seguida, cada uma foi misturada com uma quantidade de água capaz de
produzir uma pasta trabalhável, possibilitando a moldagem manual de esferas
com diâmetro de 10 a 15 mm. As esferas assim produzidas foram secas em
estufa a 105ºC e aí permanecendo até o momento da clinquerização.
Portanto, as esferas, preparadas conforme descrito no item anterior, foram
calcinadas no forno estático de alta temperatura (Foto 6.3), inseridas
individualmente no forno a 900º, aquecidas até a temperatura de patamar a
uma taxa de aquecimento de 20ºC.min-1 e mantidas a essa temperatura por
15min, sendo posteriormente resfriadas até 1300ºC pela perda de temperatura
do próprio forno (taxa de aproximadamente 30ºC), para a retirada do clínquer
resultante (Foto 6.3), o qual foi submetido ao resfriamento por ventilação
forçada, sobre uma base de tijolo refratário, e posteriormente armazenadas em
dessecador com sílica-gel.
O regime de calcinação foi monitorado por meio de um computador com um
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programa desenvolvido pelo IPT, capaz de controlar a temperatura do forno,
em função do tempo e com base em uma taxa de aquecimento e de patamar
pré-estabelecidos.
A Figura 6.1 ilustra um dos gráficos de controle do forno estático, onde a linha
vermelha (1) representa o regime de calcinação programado, a linha verde (2)
o regime de calcinação real e a linha vertical (3) o ponto final de calcinação e
de retirada do clínquer para o resfriamento brusco.

Foto

6.3:

Forno

estático

de

alta

temperatura,

acoplado

ao

microcomputador, utilizado para o monitoramento e controle de queima
(esquerda); farinha pelotizada para clinquerização e o respectivo
clínquer resultante, recém calcinado e incandescente (direita)

1

3
2

Figura 6.1: Gráfico de temperatura de queima vs tempo, para o regime de
calcinação com temperatura de patamar de 1.350ºC

94
Nota-se que no momento das aberturas do forno, para colocação da farinha e
para verificação durante a calcinação, a temperatura da câmara caiu em torno
de 100ºC, porém, retornou rapidamente ao regime de aquecimento
programado, devido à elevada capacidade de aquecimento e modulação de
potência do forno, que evita perdas de temperatura consideráveis.
A partir das farinhas preparadas conforme o item anterior foram obtidas as
amostras clinquerizadas utilizando os parâmetros de calcinação citados na
Tabela 6.11, porém, com os seguintes patamares de temperatura:
● farinha utilizando cal virgem (ENP-CV): 1350ºC, 1375ºC, 1400ºC e
1425ºC;
● farinha utilizando calcário (ENP-C): 1400ºC, 1425ºC e 1450ºC.
Após a calcinação notou-se uma acentuada redução dimensional das esferas,
devido às reações químicas, tais como a perda de voláteis oriunda da
descarbonatação e/ou desidratação dos minerais presentes na farinha. Todos
os clínqueres produzidos foram submetidos a ensaios químicos para
determinação de CaO e MgO livres e ensaios de microscopia ótica de luz
transmitida.
Quanto à análise química utilizou-se o critério de executar somente a análise
química completa dos clínqueres utilizando cal virgem e calcinados na
temperatura de patamar de 1375ºC e dos clínqueres utilizando calcário e
calcinados a 1450ºC. Admitindo-se que as composições químicas de
clínqueres executados com a mesma farinha não diferem significativamente
entre si, apesar da alteração da temperatura de patamar, adotou-se a
composição química encontrada para a série de clínqueres de uma mesma
farinha, com exceção da CaO e do MgO livre.
Pelo fato da quantidade de clínquer obtido no forno estático de alta temperatura
ser pequena, inicialmente descartou-se a execução de ensaios físicomecânicos nos clínqueres experimentais.
Contudo, como a caracterização físico-mecânica fornece subsídios importantes
para a avaliação do desempenho do cimento Portland, optou-se por executar a
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determinação de resistência à compressão aos 7 e 28 dias (NBR 7215: 1996),
distribuição granulométrica por difração de raio laser e área específica Blaine
(NBR-NM 76: 1998) em pelo menos dois dos clínqueres obtidos, a fim de
comparar com os resultados de previsão da resistência à compressão aos 28
dias, pelo método ONO.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo apresentam-se os resultados de caracterização química,
mineralógica e de resistência à compressão de clínqueres obtidos no estudo.
Cabe inicialmente analisar os resultados obtidos nas reduções, dosagens das
farinhas e calcinações para a obtenção dos clínqueres, de forma a
complementar e auxiliar na interpretação dos demais resultados de ensaio.
7.1

Composição química das escórias não-processada e processadas

Quanto à composição química das escórias obtidas no processo de redução
aluminotérmica, observa-se que houve uma redução significativa do teor de FeT
nas escórias reduzidas, sendo maior com o aumento da quantidade de redutor
usada (Figura 7.1). Consequentemente houve um aumento do teor de Al2O3,
devido à incorporação da borra de alumínio na escória, durante o processo de
redução.
60

Constituintes, %

50

SiO2
CaO

40

Fe total
Al2O3

30

CaO livre

20

MgO livre

10
0
ENP

EP-0

EP-10

EP-15

Escórias

Figura 7.1: Comparação da composição química das escórias nãoprocessada e processadas
Quanto aos teores de CaO, MgO e SiO2 e MnO, ocorreu uma proporcional
elevação devido ao efeito de concentração desses elementos pela redução e
separação de ferro, porém, no caso do teor de CaO livre ocorreu uma redução
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significativa, devido à combinação de parte do CaO com o SiO2 e o Al2O3
(CRUZ et al., 2000), formando sílico-aluminatos de cálcio.
7.2

Proporcionamento das matérias-primas nas farinhas

Para avaliar comparativamente os teores das matérias-primas presentes nas
farinhas estudadas, optou-se em calcular o proporciomento de uma farinha
genérica industrial, a partir das matérias-primas convencionais e adotando-se o
teor de C3S potencial de 60,0%, MS de 2,0 e MA de 1,4 (similar às farinhas
estudadas).
Em se tratando das farinhas obtidas nas dosagens, observa-se na Figura 7.2 e
Figura 7.3 que as farinhas que utilizaram as escórias EP-10 e EP-15
consumiram teores de cal virgem e de calcário menores que uma farinha
genérica produzida com os mesmos FSC, MA e MS, ou mesmo em relação às
farinhas com escória ENP. Além da cal virgem e do calcário, observou-se que o
uso das escórias também contribuíram para a redução do consumo de fonte de
Al2O3 (bauxita) e de SiO2 (areia).
No caso da farinha genérica calculou-se a cal virgem a partir do calcário na
base não volátil, apenas para efeito de comparação com os demais clínqueres
(Figura 7.3).
80
70
EP

Proporção, %

60

Cal virgem

50

Areia

40

ENP

30

Bauxita

20

Argila
Hematita

10
0
ENP-CV

EP-10-CV

EP-15-CV

Genérica

Farinhas

Figura 7.2: Proporção das matérias-primas utilizadas nas dosagens das
farinhas utilizando-se cal virgem como fonte de CaO
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EP-15-C
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Figura 7.3: Proporção das matérias-primas utilizadas nas dosagens das
farinhas utilizando-se calcário como fonte de CaO
O balanço da quantidade de borra de alumínio, redutor e fonte de Al2O3, para
obter uma escória com MA próximo ao desejado não é uma prática simples de
ser executada industrialmente, haja vista que o processo pirometalúrgico
envolve uma complexidade de reações que dependem da capacidade
aluminotérmica do redutor utilizado, das condições de operação do forno, da
composição química da escória de aciaria empregada e de outras variáveis,
tais como adição ou não de agentes fluxantes, fornecimento de calor externo,
entre outros.
Por outro lado, as proporções de farinha obtidas demonstram que a variação
da composição química das escórias reduzidas, provocadas pela adoção de
maiores ou menores quantidades de borra de alumínio, pode ser facilmente
compensada quando se utiliza corretivos do teor de Fe2O3, tais como minério
de ferro ou mesmo a própria escória ENP.
Do mesmo modo, observa-se que as farinhas EP-10 e EP-15 consumiram
quantidades muito maiores de escória (entre 25 e 35%) do que as farinhas
ENP, demonstrando o grande potencial de utilização das escórias EP e ENP
como matérias-primas para a fabricação de cimento, com relação ao quesito de
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otimização das matérias-primas oriundas de recursos naturais.
Além disso, verifica-se que as farinhas EP-15 consumiram menores
quantidades de escória reduzidas e maiores quantidades de escória "in natura"
do que as farinhas EP-10, demonstrando que quanto mais a escória de aciaria
é reduzida maior é a quantidade de escória 'in natura" necessária para corrigir
a composição de uma farinha.
7.3

Avaliação dos clínqueres quanto ao processo de calcinação

Com relação à etapa de clinquerização, observa-se, por meio dos resultados
de CaO e de MgO livres (Tabela 6.2) que o procedimento de queima adotado
permitiu a obtenção de clínqueres com CaO livre reduzidos.
Um fato observado durante as queimas foi à formação de depósito
esbranquiçado em torno das resistências elétricas. Provavelmente esse
fenômeno ocorreu devido à volatilização de compostos ricos em Na2O, K2O,
SO3 e Cl-.
Tabela 7.1: Resultados da determinação de CaO e MgO livres dos
clínqueres, em função das temperaturas máximas de queima
Patamar (ºC)
1350
1375
1400
1425
1450
Patamar (ºC)
1350
1375
1400
1425
1450

CaO livre (%)
ENP-CV EP-10-CV EP-15-CV ENP-C
0,77
3,73
2,07
0,46
1,08
0,33
0,25
0,27
0,31
0,37
0,29
0,26
0,26
0,20
0,36
MgO livre (%)
ENP-CV EP-10-CV EP-15-CV ENP-C
0,24
0,50
0,51
0,18
0,76
0,83
0,18
0,81
0,83
0,15
0,21
0,72
0,82
0,22
0,16

EP-10-C
0,43
0,34
0,39

EP-15-C
0,34
0,33
0,31

EP-10-C
0,73
0,70
0,92

EP-15-C
0,96
0,90
1,18

7.3.1 Ensaios de CaO livre
LUDWIG

&

RUCKENSTEINER

(1973)

apud

CHRISTENSEN

(1979)

consideraram a queimabilidade como o período de queima necessário para se
conseguir reduzir o teor de CaO livre para 2% a 1350ºC, porém, como a
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variável é o patamar de temperatura máxima em função de um tempo de
patamar de 15 minutos, o parâmetro adotado para avaliar se o clínquer foi bem
queimado é o teor máximo de 0,6% de CaO livre (ONO, 1995 apud
CAMPBELL, 1999).
Dessa forma, observando a Tabela 7.1 e a Figura 7.4 pode-se dizer que as
queimas das farinhas ENP-CV, EP-10-CV e EP-15-CV não foram bem
sucedidas na temperatura de patamar de 1350ºC, pois os teores de CaO livre
superaram 0,6%, significando que essa temperatura de queima foi insuficiente.
Já na temperatura de patamar de 1375ºC, apenas a farinha EP-10-CV não
satisfez o critério supracitado. Essas farinhas, quando queimados a 1400ºC e
1425ºC, apresentaram teores de CaO livre inferiores a 0,6%, permitindo
concluir que os clínqueres assim obtidos foram bem queimados.
Quanto aos clínqueres obtido a partir das farinhas ENP-C, EP-10-C e EP-15-C,
queimadas a 1400ºC, 1425ºC e 1450ºC, apresentaram teores de CaO livre
abaixo de 0,6%, podendo ser considerados bem queimados.
4
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EP-10-CV
EP-15-CV

CaO livre, %

3

ENP-C
EP-10-C
EP-15-C

2,5
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0,5
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1325

1375

1425

1475

Temperatura (ºC)

Figura 7.4: Teores de CaO livre, em função da temperatura máxima de
queima
Comparando os resultados de CaO livre entre si, observa-se certa influência da
presença da escória de aciaria nas misturas, principalmente, pelo fato das
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matérias-primas não serem exatamente as convencionais. Com a introdução
da escória de aciaria, foi possível produzir clínquer com teor de CaO livre
inferior a 0,6% em patamares de temperatura iguais ou inferiores a 1450ºC,
sinalizando a possibilidade de abaixamento da temperatura de queima, num
processo normal.
Além disso, em todos os clínqueres já se percebe certa influência das escórias
estudadas atuando como fundentes nas misturas. A presença de silicatos,
FeO, P2O5 e F- presentes na escória aumenta a reatividade da farinha, acelera
a reação da fase sólida e o processo de formação do clínquer e promove
inclusive a formação de C2S e C3S a temperaturas menores do que ocorre nas
farinhas convencionais da indústria cimenteira (BAOXUN; YONGHAO,1985).
Este efeito, por conseguinte, sinaliza a possibilidade de abaixamento da
temperatura de queima, num processo normal utilizando-se matérias-primas
convencionais como calcário e argila.

7.3.2 Ensaios de MgO livre
A presença do MgO, em pequenas quantidades, melhora a queimabilidade do
clínquer (CHRISTENSEN, 1979). A ação do MgO na formação do clínquer
depende, primeiramente, da taxa de resfriamento. Quando o clínquer é
queimado a alta temperatura (> 1500ºC) e rapidamente resfriado, o MgO fica
retido nas fases aluminato e ferrita, e em menor quantidade no C3S. Sob
condições de resfriamento lento, apenas 1,5% do MgO é retido na solução
sólida e o restante se cristaliza na forma de periclásio (BHATTY, 1995).
Normalmente o MgO no cimento é limitado a 5%, pois o que excede 2% pode
ocorrer como periclásio (TAYLOR, 1990 apud BHATTY, 1995). A presença de
grandes cristais de periclásio no cimento propiciam reações lentas com a água
para formar Mg(OH)2, levando o concreto à degradação por fenômeno de
expansão volumétrica.
De qualquer forma, o teor de MgO total em todas as amostras se situou abaixo
do limite de 6,5%, especificado para os cimentos Portland brasileiros, não
devendo comprometer a qualidade dos prováveis cimentos que serão
produzidos a partir de qualquer um desses clínqueres.
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Para avaliar os teores de MgO livre, obtidos nos ensaios realizados conforme
ARJUNAN et al. (1994), é importante considerar primeiramente os teores de
MgO total nas amostras. Como pode ser visto na Tabela 7.2, logo adiante, nos
clínqueres ENP-CV, EP-10-CV e EP-15-CV, o MgO total situa-se entre 0,65% e
4,07% e nos clínqueres ENP-C, EP-10-C e EP-15-C, entre 0,90% e 3,47%.
Na Tabela 7.1 e Figura 7.5 observa-se que os valores obtidos para os teores
de MgO livre de todos os clínqueres apresentam-se com uma diferença
elevada com relação ao respectivos teores de MgO total. Provavelmente esse
fenômeno ocorre pela incorporação de parte do MgO nas principais fases do
clínquer e pela seletividade do método de determinação de MgO livre, proposto
por ARJUNAN et al. (1994), que extrai e quantifica somente o MgO não
combinado ou não inserido na estrutura cristalina dos silicatos.
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Figura 7.5: Teores de MgO livre, em função da temperatura máxima de
queima
Outro fato observado foi a tendência de aumento dos teores de MgO livre em
função do aumento de temperatura, para os clínqueres EP-10-CV, EP-15-CV,
EP-10-C e EP-15-C. Este fenômeno indica a possibilidade de que houve
crescimento dos cristais de periclásio que se formaram, em função de uma
maior permanência do clínquer em temperaturas elevadas. Segundo TAYLOR
(1998), o MgO, em temperaturas abaixo de 1450ºC, é cada vez menos reativo
com a fase líquida, permitindo que cristais de periclásio remanescentes
cresçam quando mantidos em temperaturas elevadas.
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7.3.3 Análise química
De acordo com a análise química dos clínqueres (Tabela 7.2) observa-se que
as composições químicas situaram–se, em geral, próximas aos valores
esperados, mostrando serem válidos os critérios usuais de dosagem, que
impõem módulos hidráulicos e teores limites de componentes, dentro de
parâmetros usuais na indústria produtora de cimento Portland. Todavia, nota-se
nitidamente que os teores de Al2O3 e, por conseguinte, do C3A calculado por
BOGUE, apresentaram-se um pouco acima dos estimados, com exceção das
amostras EP-10-CV e EP-10-C.
Tabela 7.2: Resultados da análise química dos clínqueres, e respectivas
composições minerais, calculadas segundo BOGUE
Resultados (%)
Constituintes

ENP- EP-10- EP-15- ENP- EP-10- EP-15CV
CV
CV
C
C
C
1375ºC

Componentes maiores
. Perda ao fogo (PF)
0,25 0,35
. Anidrido silícico (SiO2)
20,4 20,0
. Óxido de alumínio (Al2O3)
7,16 5,90
. Óxido férrico (Fe2O3)
4,29 4,23
. Óxido de cálcio (CaO)
65,7 63,7
. Óxido de magnésio (MgO)
0,65 4,07
. Anidrido sulfúrico (SO3)
0,05 0,07
. Óxido de sódio (Na2O)
0,03 0,04
. Óxido de potássio (K2O)
0,25 0,20
. Trióxido de manganês (Mn2O3)
0,53 2,10
. Óxido de titânio (TiO2)
0,39 0,35
. Fluoreto (F-)
0,12 0,11
. Pentóxido de fósforo (P2O5)
0,10 0,52
. Equivalente alcalino (em Na2O)
0,21 0,17

1450ºC
0,16
19,7
6,70
4,19
63,2
3,82
0,09
0,05
0,19
2,01
0,34
0,13
0,46
0,18

0,05
20,4
7,11
4,63
65,3
0,90
0,08
0,03
0,24
0,58
0,44
0,11
0,09
0,19

0,22 0,22
20,10 19,80
5,39 6,41
4,35 4,43
64,70 63,60
3,12 3,47
0,10 0,07
0,04 0,04
0,15 0,17
2,09 2,00
0,38 0,38
0,10 0,11
0,48 0,41
0,14 0,15

Determinações em separado
. Resíduo insolúvel (RI)
0,78 1,27 0,79
. Anidrido carbônico (CO2)
0,03 0,00 0,00

0,83
0,07

0,92
0,02

1,03
0,00

Composição mineralógica potencial, calculada segundo BOGUE
. Silicato tricálcico (C3S)
58,0 61,2 56,6 55,9 67,9
. Silicato dicálcico (C2S)
14,8 11,2 13,7 16,4
6,2
. Aluminato tricálcico (C3A)
11,7
8,5
10,7 11,0
6,9
. Ferroaluminato tetracálcico (C4AF)
13,1 12,9 12,8 14,1 13,3

59,1
12,1
9,5
13,5

Por outro lado, esse comportamento, em conjunto com pequenas variações

104
ocorridas em outros constituintes, mostra que a analogia entre a dosagem, a
farinha e os respectivos clínqueres não é perfeita, devido a heterogeneidades
das matérias-primas, somatória de erros devido a contaminações e perdas
durante a preparação das matérias-primas, farinhas e clínqueres, bem como as
variações devido ao comportamento das reações químicas e de movimentação
dos voláteis que ocorrem dentro do forno.
Em relação aos constituintes menores, nota-se que os teores de Mn2O3, TiO2,
P2O5, SO3, K2O e Na2O estão presentes em quantidades aceitáveis, porém,
percebeu-se que a presença de Mn pode ter ocasionado alterações na cor do
clínquer moído, tendendo para o marrom. Como exemplo tem-se que os
componentes menores nos clínqueres Portland variam conforme a seguir:
Mn2O3: entre 0 e 3%; TiO2: entre 0 e 0,5%; P2O5: entre 0 e 1,15%; SO3: entre
0,1 e 2,5%; K2O+Na2O: entre 0 e 1% (DUDA,1985).

7.3.4 Microscopia óptica de luz transmitida
A avaliação por microscopia de luz transmitida para a determinação de alguns
parâmetros ópticos, tais como tamanho do cristal, cor e birrefringência dos
cristais de C3S e C2S possibilitou a avaliação das condições de queima que
originaram os clínqueres, tendo sido estimado o potencial, em termos de
resistência à compressão aos 28 dias, como preconiza o método ONO
(CAMPBELL, 1999). Os resultados constam na Tabela 7.3 e Tabela 7.4.
O tamanho do cristal de C3S, presente no clínquer de fábrica, situa-se entre
10µm e 120µm, e normalmente de 20µm a 40µm, dependendo, principalmente,
da taxa de aquecimento.
De uma maneira geral, os tamanhos médios dos cristais de C3S dos clínqueres
ENP-CV, EP-10-CV e EP-15-CV situaram-se entre 20,6µm e 34,7µm, ou seja,
muito próximos da faixa de 20µm e 40µm, considerada normal para clínqueres
oriundos da indústria, conforme estabelecido por ONO (1975).
Para cada temperatura, estabeleceu-se uma faixa de tamanho do cristal de
alita a partir das medidas obtidas de cada amostra.

Tabela 7.3: Resultados da análise microscópica dos clínqueres obtidos das farinhas com cal virgem e calcário
Características dos cristais
Alita
Identificação

Temperatura
Tamanho
de queima
médio (µm)
(°C)

Ocorrência
Belita

(componentes menores)

Birrefringência

Tamanho
médio (µm)

Birrefringência

Cor

CaO livre

Sulfatos
alcalinos

Periclásio
(MgO)

Previsão da
Rc aos 28
dias (MPa)

1350

25,0

-

16,6

0,011

Claro

-

-

-

-

ENP-CV-1375ºC

1375

27,5

0,009

21,3

0,010

Claro

-

-

-

43,2

ENP-CV-1400ºC

1400

26,9

0,007

16,9

0,010

Claro

-

-

-

41,3

ENP-CV-1425ºC

1425

34,7

0,007

17,8

0,009

Claro

-

-

-

40,6

EP-10-CV-1350ºC

1350

20,6

-

14,4

0,012

Amarelo claro

+

-

-

-

EP-10-CV-1375ºC

1375

21,1

0,003

22,5

0,008

Claro

+

-

-

36,9

EP-10-CV-1400ºC

1400

35,0

0,006

19,2

0,009

Claro

+

-

-

39,0

EP-10-CV-1425ºC

1425

33,1

0,008

21,3

0,010

Amarelo claro

+

+

-

42,1

EP15-CV-1350ºC

1350

27,5

-

19,0

0,010

Claro

+

-

-

-

EP15-CV-1375ºC

1375

27,5

0,006

22,0

0,013

Amarelo claro

-

-

-

39,6

EP15-CV-1400ºC

1400

25,0

0,006

23,0

0,009

Amarelo claro

-

-

-

40,3

EP15-CV-1425ºC

1425

24,0

0,009

17,5

0,011

Amarelo claro

-

-

-

42,8

ENP-C-1400ºC
ENP-C-1425ºC
ENP-C-1450ºC
EP-10-C-1400ºC

1400
1425
1450
1400

25,5
24,5
26,9
25,0

0,009
0,010
0,009
0,008

16,3
16,0
22,0
15,5

0,010
0,010
0,008
0,010

Amarelo claro
Amarelo claro
Amarelo claro
Amarelo claro

-

+

-

43,1
43,7
42,7
42,3

EP-10-C-1425ºC

1425

25,5

0,008

20,5

0,008

Claro

-

+

+

41,9

EP-10-C-1450ºC
EP-15-C-1400ºC
EP-15-C-1425ºC

1450
1400
1425

37,5
26,3
28,1

0,008
0,009
0,010

24,0
20,5
23,5

0,010
0,010
0,010

Claro
Amarelo claro
Amarelo claro

+
-

+
+
+

-

41,7
42,7
44,2

EP-15-C-1450ºC

1450

25,0

0,008

20,5

0,011

Claro

-

-

-

42,2
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ENP-CV-1350ºC
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Tabela 7.4: Estimativa das condições de queima, segundo ONO
Parâmetros de processo
Identificação

Temperatura de
queima (ºC)

ENP-CV-1350ºC

1350

ENP-CV-1375ºC

1375

ENP-CV-1400ºC

1400

ENP-CV-1425ºC

1425

EP-10-CV-1350ºC

1350

EP-10-CV-1375ºC

1375

EP-10-CV-1400ºC

1400

EP-10-CV-1425ºC

1425

EP-15-CV-1350ºC

1350

EP-15-CV-1375ºC

1375

EP-15-CV-1400ºC

1400

EP-15-CV-1425ºC

1425

ENP-C-1400ºC

1400

ENP-CV-1425ºC

1425

ENP-C-1500ºC

1450

EP-10-C-1400ºC

1400

EP-10-C-1425ºC

1425

EP-10-C-1500ºC

1450

EP-15-C-1400ºC

1400

EP-15-C-1425ºC

1425

EP-15-C-1500ºC

1450

Taxa de
aquecimento

Temperatura
máxima

Tempo de
queima

Taxa de
resfriamento

Indicações do método ONO
Parâmetros

Valores

. Taxa de aquecimento

Rápida

↔

AS (tamanho da alita, em µm)

15-20

20-30

. Temperatura máxima

Alta

↔

AB (birrefringência da alita)

0,008-0,010

0,006-0,007

. Tempo de queima

Longo

↔

BS (tamanho da belita, em µm)

25-40

20-25

. Taxa de resfriamento

Rápida

↔

BC (cor da belita)

Clara

Ligeiramente
amarela

Amarela

Âmbar

BB (birrefringência da belita)

0,012

0,015

0,017

0,018

α-C2S (%)

40

20

10

0

Atividade hidráulica

Excelente

Boa

Média

Ruim

Valor do parâmetro BC

4

3

2

1

Cor adotada para identificação

Lenta
30-40

40-60
Baixa

0,005-0,006

0,002-0,005
Curto

15-20

5-10
Lenta
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Assim, por exemplo, as faixas 20,6µm a 27,5µm; 21,1µm a 27,5µm; 25,0µm a
35,0µm e 24,0µm a 34,7µm foram geradas pelas temperaturas 1350ºC,
1375ºC, 1400ºC e 1425ºC, respectivamente, o que permite perceber uma leve
tendência de crescimento do tamanho do cristal de C3S em função da
temperatura de patamar. A Foto 7.1 e a Foto 7.2 ilustram duas micrografias,
obtidas por luz transmitida. Em alguns casos é possível distinguir o formato dos
cristais de C3S e C2S, porém, nesse estudo a observação deteve-se nos
parâmetros sugeridos pelo método ONO.

A
A

I
B

Foto 7.1: Micrografia do clínquer EP-15-CV-1375ºC, evidenciando cristais
de C3S (A) eqüidimensionais e cristais de C2S (B) arredondados.
Ampliação: 400X. Nicóis cruzados e compensador.

I
B

A

Foto 7.2: Micrografia do clínquer EP-15-C-1425ºC, ilustrando um cristal
de C3S (A) alongado com inclusões de C2S (B) e fase intersticial (I)
interligada. Ampliação: 400X. Nicóis cruzados e compensador.
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As amostras queimadas a 1350ºC apresentaram muita dificuldade na
determinação da birrefringência do C3S, tendo sido desprezados os resultados
pela sua elevada incerteza. A baixa temperatura de queima, principalmente
para os clínqueres com farinhas EP-10-CV e EP-15-CV, pode ter sida a causa,
pelo fato da birrefringência do C3S depender desse parâmetro. De acordo com
a literatura, as amostras queimadas a 1375ºC e 1400ºC, se oriundas da
indústria, deveriam apresentar birrefringência do C3S na faixa de 0,005 a 0,010.
De fato, praticamente todos os valores se situaram nessa faixa, com exceção
dos clínqueres queimados a 1350ºC e do clínquer EP-10-CV-1375ºC. Nos
grupos de clínqueres com cal virgem calcário percebeu-se um discreto
aumento da birrefringência com o aumento da temperatura de queima.
A taxa de resfriamento do clínquer é indicada pela cor e birrefringência dos
cristais de C2S. Todas as amostras analisadas foram resfriadas sob as
mesmas condições, e os cristais de C2S apresentaram coloração entre amarelo
claro e claro ou incolor, e valores médios de birrefringência variando de 0,008 a
0,013, o que denotou resfriamento moderado a rápido. O tamanho da C2S
medido nas amostras se situou entre 11,5µm e 23,0µm, significando que o
tempo de queima foi moderado (nem longo e nem curto).
Com relação à resistência à compressão aos 28 dias, os valores estimados
mostraram-se promissores (entre 36,9 MPa e 43,2 MPa), devendo, porém,
serem verificados por meio de ensaios físico-mecânicos, conforme preconizam
as normas de qualidade para cimento Portland.
No grupo de clínqueres ENP-C, EP-10-C e EP-15-C, o tamanho dos cristais de
C3S situou-se entre 24,5µm e 37,5µm, ou seja, praticamente na mesma faixa
dos clínqueres com cal virgem, porem, é possível observar uma tendência de
aumento, o que implica uma taxa de queima moderada. Também, para esse
grupo de amostras, foi possível estabelecer uma faixa de tamanho médio do
cristal de alita a partir das medidas obtidas. Assim, as faixas entre 25,0µm a
26,3µm; 24,5µm a 28,1µm; e 25,0µm a 37,5µm foram geradas pelas
temperaturas 1400ºC, 1425ºC e 1450ºC, respectivamente, o que permite
perceber um leve aumento do tamanho do cristal de C3S, em função da
temperatura.
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Os cristais de C3S dos clínqueres com calcário apresentaram valores de
birrefringência maiores que dos clínqueres com cal virgem, variando de 0,008 a
0,011 para todas as temperaturas de queima. Como tais clínqueres
apresentaram valores bastante variáveis, não foi possível detectar uma
tendência de aumento ou diminuição em função da temperatura. Esses valores
indicam que as amostras preparadas com calcário alcançaram melhores
condições de queima, mesmo na temperatura de 1400ºC.
Neste grupo de amostras a cor da C2S variou do amarelo claro ao incolor,
comprovando que o resfriamento foi de moderado a rápido. Quanto à
birrefringência (entre 0,008 e 0,011), os resultados também denotaram
resfriamento rápido. O tamanho médio dos cristais de C2S desse lote se situou
entre 13,7µm e 24,0µm, indicando tempo de queima moderado.
Quanto à previsão das resistências à compressão, os resultados foram
bastante promissores (entre 44,2MPa e 41,7MPa), como nos clínqueres
produzidos com cal virgem.

7.3.5 Resistência à compressão aos 7 e 28 dias, área específica
Blaine e distribuição granulométrica por difração de raio laser
Neste caso foram calcinadas quantidades maiores dos clínqueres ENP-C e EP15-C, na temperatura de patamar de 1450ºC, para avaliar a resistência à
compressão aos 7 e 28 dias, de acordo com a NBR 7215:1996. A Tabela 7.5
mostra as características dos clínqueres ensaiados, quanto à sua área
específica e distribuição granulométrica.
Tabela 7.5: Área específica Blaine e parâmetros granulométricos
Clínquer
ENP-C-1450ºC
EP-15-C-1450ºC
CP-I-25 e CP-I-32 *
CP-I-40 *

Área específica
Diâmetro
Blaine (cm2/g) médio (µm) **
3090
2310
≥ 2400
≥ 2400

Partículas
maiores do
que 75µm (%)

17,65
25,42
-

*: Limites da NBR 5732: 1991; **: Distribuição volumétrica.

1,8
6,3
≤ 12
≤ 10

90% das
partículas
menores do
que (µm)
40,4
58,7
-

110

120

Passante, %

100
80

ENP-C-1450ºC
EP-15-C-1450ºC

60
40
20
0
0,1

1

10

100

Diâmetro de partículas, µm

Figura 7.6: Distribuição granulométrica (% passante) dos clínqueres
Apesar de ambos os clínqueres terem sido preparados pelos mesmos critérios
e

equipamentos

de moagem,

percebe-se

nitidamente na distribuição

granulométrica por difração de raio laser que o clínquer ENP-C-1450ºC é mais
fino e possui uma área específica Blaine maior do que o clínquer EP-15-C1450ºC (Figura 7.6). Essas propriedades afetam diretamente os resultados de
resistência à compressão (Figura 7.7), ou seja, a resistência à compressão aos
7 e 28 dias do clínquer ENP-C-1450ºC foi maior que a do clínquer EP-15-C1450ºC. A diferença de granulometria também pode estar diretamente
relacionada com a diferença de dureza dos clínqueres ensaiados. Não foi
possível moer novamente o clínquer EP-15-C-1450ºC com o objetivo de obter
uma área específica maior, pelo fato da quantidade de clínquer obtida estar
reservada somente para o ensaio de resistência à compressão.
De um modo geral, os resultados mostram uma resistência à compressão
satisfatória para os clínqueres escolhidos, em comparação com os limites de
norma para o cimento Portland comum (CP-I), além de demonstrarem a
analogia entre os valores de resistência estimados pelo método ONO e os
encontrados nos ensaios físico-mecânicos. Portanto, é possível dizer que os
valores de resistência à compressão estimados pelo método ONO são
coerentes e permitem avaliar comparativamente os clínqueres obtidos entre si.
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Além disso, o fato da área específica do clínquer EP-15-C-1450ºC estar abaixo
do limite estabelecido para o cimento CP-I, o resultado mostra que a
resistência à compressão desse clínquer pode ser melhorada pelo aumento da

Resistência à compressão
(NBR 7215:1996), MPa

finura durante a moagem, até atingir a área específica recomendada.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ENP-C- EP-15-CCP-I 25
1450ºC 1450ºC

CP-I 32

CP-I 40

07 dias

18,5

11,8

15

20

25

28 dias

43,1

36,5

25

32

40

28, previsão por
ONO

42,7

41,7

Identificação das amostras e limites mínimos para o cimento
comum CP-I (NBR 5732:1991)

Figura 7.7: Resistência à compressão aos 7 e 28 dias, em comparação
com os respectivos valores estimados por ONO e limites do CP-I pela
NBR 5732:1991

7.3.6 Microscopia óptica de luz refletida
O estudo qualitativo por microscopia de luz refletida de alguns dos clínqueres
permitiu identificar e caracterizar as diferentes fases mineralógicas e as feições
texturais e estruturais do clínquer, bem como estimar detalhes a respeito das
condições de produção dos clínqueres experimentais. A Tabela 7.6 apresenta
os resultados de microscopia, executada em alguns dos clínqueres obtidos (a
presença de cada característica avaliada está evidenciada com tarja escura).
Os clínqueres analisados por microscopia de luz refletida, de um modo geral,
apresentaram ausência de zonas regulares de C2S e CaO livre (Foto 7.3),
indicando que o procedimento de moagem das matérias-primas foi adequado,
tendo como resultado uma melhor aptidão à clinquerização. Todavia, a
presença de zonas de C2S e cristais dispersos de CaO livre acusaram
deficiência na homogeneização da farinha, após a pesagem e mistura das
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matérias-primas moídas. Essa deficiência pode ter sido causada pelo tempo
adotado para a homogeneização.
Tabela 7.6: Análise qualitativa por microscopia de luz refletida
Clínqueres
ENP-C-

ENP-CV-

ENP-CV-

ENP-CV-

EP15-C-

EP15-CV-

EP15-CV-

1425ºC

1350ºC

1375ºC

1425ºC

1425ºC

1375ºC

1425ºC

Condições de moagem

N

N

N

N

N

N

D

Grau de homogeneização

D

D

D

D

-

-

D

clinquerização

E

E

E

E

E

N

E

Tempo de clinquerização

N

N

N

N

N

N

N-C

Le

N

N

N

Le

N

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Alita

cristais

alongados
equidimensionais
idiomórficos
sub-idiomórficos
xenomórficos

corroída

cristais
distribuição

arredondados

z. irregulares

distribuição cristais

CaO

subretilínea

In. de digitação

Fase intersticial

belita

borda

retilínea

digitados
dispersos
z. regulares
vítrea
semi-cristalizada
cristalizada
C3A cúbico
C3A Ortorrômbico
arredondados
Irregulares
dispersos
z. irregulares
z. regulares
MgO

Material arredondados e

Condições de produção

amebóides não identificado

Temperatura de

1º Resfriamento (1450ºC1250ºC)
2º Resfriamento (1250ºC50ºC)

Legenda: In.: início; z.: zona; N: normal; D: Deficiente; E: elevada; Le: Lenta; N-C: normal para
curto.
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B
P
B

I
P

Foto 7.3: Aspecto geral do clínquer ENP-C-1425ºC, evidenciando a
ocorrência de zonas irregulares de C2S (B), que por sua vez apresenta
formato arredondado. Porosidade relativamente elevada (P), com
quantidade relativamente normal de fase intersticial (I). Ampliação: 16x.
Ataque químico: KOH (0,1M em álcool etílico) e HNO3 (1% em álcool
isopropílico).
Em relação às condições de queima, nota-se que o tempo de calcinação foi
considerado normal, por terem sido encontrados cristais de C3S com
dimensões médias entre 24µm e 35µm nos clínqueres ensaiados, porém
constatou-se que a temperatura de clinquerização foi elevada, com exceção do
clínquer EP-15-CV-1375ºC (Foto 7.4), pelo fato dos cristais de C3S
apresentarem formatos alongados (Foto 7.5). Esse fato denota a possibilidade
de abaixamento da temperatura de clinquerização no processo, associado à
otimização do tempo de clinquerização.
Quanto ao 1º resfriamento (entre 1450ºC e 1250ºC) nota-se que em alguns
clínqueres foi rápido e em outros não. Isso ocorre pela dificuldade de melhorar
o processo de resfriamento, haja vista que os clínqueres somente são retirados
do forno quando o mesmo baixa até a temperatura até 1300ºC, por dissipação
natural de calor. Por isso, nos casos onde a temperatura de clinquerização são
as mais baixas, o resfriamento mostrou-se satisfatório, porque o tempo de
residência no forno, durante o resfriamento, foi menor.
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B
A

Foto

7.4:

ocorrência

Feição
de

do

cristais

clínquer

EP-15-CV-1375ºC,

arredondados

de

C2S

evidenciando
(B)

e

a

cristais

eqüidimensionais de C3S (A). Ampliação: 40x. Ataque químico: KOH
(0,1M em álcool etílico) e HNO3 (1,0% em álcool isopropílico).

C

A

Foto 7.5: Feição do clínquer ENP-C-1425ºC, evidenciando a ocorrência
de cristais alongados de C3S (A) e cristais de CaO livre (C) à direita.
Ampliação: 40x. Ataque químico: KOH (0,1M em álcool etílico) e HNO3
(1,0% em álcool isopropílico).
O segundo resfriamento (entre 1250ºC a 50ºC) foi considerado lento, pela
ocorrência de fase intersticial cristalizada (Foto 7.6), mesmo mediante a
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utilização de ventilação forçada.
Apesar da deficiência de resfriamento observada nos clínqueres estudados não
observou-se a ocorrência de pulverização, típico da formação de polimorfo γ
C2S.
Notou-se que nos clínqueres contendo a escória EP-15 (EP-15-C-1425ºC, EP15-CV-1375ºC e EP-15-CV-1425ºC) existem materiais arredondados e
amebóides não identificados e que não sofrem ataque de KOH ou HNO3 (Foto
7.7). Nesse caso seria salutar uma investigação posterior por meio de
microscopia eletrônica de varredura (MEV) dotada de espectrômetro por
energia dispersiva (EDS) para tentar identificar os elementos químicos que
compõem o material, por meio de análise qualitativa.

D

E
Foto 7.6: Feição do clínquer EP-15-CV-1425ºC, ilustrando a ocorrência
de fase intersticial cristalizada, característica de um 2º resfriamento
lento. Nota-se a diferença entre o C3A (D) e o C4AF (E.). Ampliação: 40x.
Ataque químico: KOH (0,1M em álcool etílico).
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F

Foto 7.7: Feição do clínquer EP-15-CV-1425ºC, ilustrando a ocorrência
de material não identificado nos interstícios (F). Ampliação: 40x. Ataque
químico: KOH (0,1M em álcool etílico) e HNO3 (1,0% em álcool
isopropílico).

7.3.7 Difração de raios-X (DRX) com quantificação das fases
mineralógicas pelo método de Rietveld
A análise mineralógica qualitativa e semi-quantitativa por DRX foi realizada em
quatro clínqueres, respectivamente, ou seja: ENP-CV-1400°C (Figura 7.8 e
Figura 7.9), EP-10-CV-1375°C (Figura 7.10 e Figura 7.11), ENP-C-1425ºC
(Figura 7.12 e Figura 7.13) e EP-10-C-1450ºC (Figura 7.14 e Figura 7.15).
Esses clínqueres foram escolhidos em função dos menores teores de CaO e
MgO livres, encontrados nos ensaios químicos (Tabela 7.1).
Na Tabela 7.7 e Tabela 7.8 observa-se que os valores dos compostos
mineralógicos principais encontrados no clínquer (C3S, C2S, C3A e C4AF) e
estimados pelo refinamento de Rietveld apresentaram diferenças, em relação
aos valores calculados por BOGUE.

Figura 7.8: Difratograma do clínquer ENP-CV-1400ºC, ilustrando qualitativamente as principais
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fases minerais presentes

Figura 7.9: Difratograma do clínquer ENP-CV-1400ºC, utilizado no refinamento pelo método de
Rietveld, e as principais fases minerais presentes
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Figura 7.10: Difratograma do clínquer EP-10-CV-1375ºC, ilustrando qualitativamente as
119

principais fases minerais presentes

Figura 7.11: Difratograma do clínquer EP-10-CV-1375ºC, utilizado no refinamento pelo
120

método de Rietveld, e as principais fases minerais presentes

Figura 7.12: Difratograma do clínquer ENP-C-1425ºC, ilustrando qualitativamente
121

as principais fases minerais presentes

Figura 7.13: Difratograma do clínquer ENP-C-1425ºC, utilizado no refinamento pelo
método de Rietveld, e as principais fases minerais presentes
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Figura 7.14: Difratograma do clínquer EP-10-C-1450ºC, ilustrando qualitativamente as
123

principais fases minerais presentes

Figura 7.15: Difratograma do clínquer EP-10-C-1450ºC, utilizado no refinamento pelo
método de Rietveld, e as principais fases minerais presentes
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Tabela 7.7: Composições mineralógicas potenciais dos clínqueres ENPCV-1400ºC e ENP-C- 1425ºC, previstas por BOGUE e determinadas por
refinamento de Rietveld.
ENP-CV-1400ºC
Fases minerais, %

ENP-C-1425ºC

Hipótese Bogue
Hipótese Bogue
Estimativa
Estimativa
de
(análise
de
(análise
- Rietveld
- Rietveld
dosagem química)
dosagem química)

.Silicato tricálcico ou
60,0
58,0
65,4
alita (C3S)
.Silicato dicálcico ou
14,8
14,8
8,9
belita (C2S)
.Aluminato tricálcico
8,8
11,7
14,8
(C3A)
.Ferroaluminato
tetracálcico ou
13,3
13,1
10,4
brownmillerita (C4AF)
. Óxido de cálcio
0,25
0,2
(CaO) livre
. Óxido de magnésio
(MgO) livre ou
0,18*
0,3
periclásio
* Determinação feita conforme ARJUNAN et al. (1994).

60,0

55,9

63,0

15,2

16,4

9,7

8,9

11,0

16,6

13,3

14,1

10,3

-

0,36

0,2

-

0,16*

0,1

Tabela 7.8: Composições mineralógicas potenciais dos clínqueres EP10-CV-1375ºC e EP-10-C-1450ºC, previstas por BOGUE e determinadas
por refinamento de Rietveld.
EP-10-CV-1375ºC
Fases minerais, %

EP-10-C-1450ºC

Hipótese Bogue
Hipótese Bogue
Estimativa
Estimativa
de
(análise
de
(análise
- Rietveld
- Rietveld
dosagem química)
dosagem química)

.Silicato tricálcico ou
60,0
61,2
59,7
alita (C3S)
.Silicato dicálcico ou
13,2
11,2
14,9
belita (C2S)
.Aluminato tricálcico
8,6
8,5
4,6
(C3A)
.Ferroaluminato
tetracálcico ou
12,9
12,9
17,9
brownmillerita (C4AF)
. Óxido de cálcio
1,08
0,6
(CaO) livre
. Óxido de magnésio
(MgO) livre ou
0,76*
2,3
periclásio
* Determinação feita conforme ARJUNAN et al. (1994).

60,1

67,9

61,7

13,5

6,2

13,8

8,7

6,9

6,8

12,8

13,3

15,3

-

0,36

0,2

-

0,92*

2,1
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Comparando-se os clínqueres parece existir uma tendência de aumento do
C3S e diminuição do C2S para os clínqueres contendo somente escória ENP e
o inverso para os clínqueres contendo ENP e EP (Figura 7.16). De forma
semelhante, houve um aumento do C3A e uma diminuição do C4AF para os
clínqueres contendo somente escória ENP, em relação aos clínqueres
contendo ENP e EP. A ocorrência de maiores concentrações de Mg2+, P5+ e
Mn3+ e menores concentrações de Al3+ nos clínqueres com as escórias ENP e
EP podem ter influenciado na menor formação de C3S e C3A e maior formação
de C2S e C4AF, pela redução da temperatura de formação da fase líquida
(MOIR & GLASSER, 1992). Por outro lado, a presença desses elementos
favorecem a estabilização de polimorfos de maior temperatura durante o
resfriamento do clínquer, os quais são desejáveis por possuírem maior
reatividade (HAHN et al., 1969 apud TAYLOR, 1998).
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Fases minerais, %

60
50
C3S
C2S
C3A
C4AF
CaO livre
MgO livre

40
30
20
10
0
ENP-CV-1400ºC

EP-10-CV1375ºC

ENP-C-1425ºC

EP-10-C1450ºC

Clínqueres

Figura 7.16: Comparação entre as fases minerais, determinadas por
refinamento de Rietveld
Uma peculiaridade encontrada nos difratogramas analisados pelo método de
Rietveld foi a presença de C3A somente na forma cúbica nos clínqueres ENPCV-1400°C (Figura 7.9) e EP-10-CV-1375°C (Figura 7.11), e de C3A cúbico e
ortorrômbico nos clínqueres ENP-C-1425ºC (Figura 7.13) e EP-10-C-1450ºC
(Figura 7.15).

127
Além disso, REHSI & MAJUMDAR (1969) apud REHSI (1983), em um estudo
sintetizando várias composições diferindo consideravelmente nas relações
Al2O3/Fe2O3, demonstraram que com o aumento do teor de Fe2O3 na
composição do clínquer, a quantidade de MgO não combinado diminuiu, além
de abaixar a relação C3A/C4AF.
Com relação aos teores de CaO livres, observa-se que não houveram
diferenças significativas entre os valores determinados na análise química e
estimados pelo método de Rietveld.
Contudo, confrontando os teores de MgO livre pelos ensaios químicos com os
teores de periclásio por DRX e refinamento de Rietveld, observa-se que estes
últimos apresentam tendência a serem superestimados, principalmente nas
amostras EP-10-CV-1375ºC e EP-10-C-1450ºC (Tabela 7.8) provavelmente
devido a diferenças das técnicas analíticas, com possíveis limitações para
clínqueres utilizando matérias-primas não usuais.
Apesar dessas diferenças, observa-se que os teores são todos relativamente
baixos para ambas as determinações e que o maior valor observado (2,3%,
pelo refinamento de Rietveld) requereria cuidados para tamanhos de grãos de
periclásio superiores a 5µm (REHSI, 1983).
Cabe ressaltar, como informação qualitativa, que os grãos de periclásio
observados na microscopia por luz transmitida dos clínqueres EP-10-CV1375ºC e EP-10-C-1450ºC apresentavam tamanhos muito menores que os dos
cristais de C3S. Portanto, pode-se supor que os tamanhos de periclásio estão
dentro de uma faixa considerada aceitável.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A

análise

dos

resultados

obtidos

demonstra

que

o

processamento

aluminotérmico de redução da escória de aciaria a oxigênio possibilita a
obtenção de escórias com composições químicas mais vantajosas e atrativas
para a produção de clínqueres alternativos. Além disso, a redução da escória
permite a recuperação de uma fração metálica considerável e com
possibilidades de aproveitamento na própria siderúrgica.
Em relação à sistemática de utilização das escórias processadas como
matéria-prima para fabricação de cimento, percebe-se que é possível utilizá-las
quando se adotam teores variáveis de redutor no processo de recuperação de
ferro.
Acredita-se que é possível utilizar a escória processada juntamente com outros
corretivos de ferro, tais como hematita, pirita, entre outros, contudo, cabe uma
avaliação preliminar para tal.
O estudo apontou a possibilidade de utilizar cal virgem e areia quartzosa, para
a produção de clínqueres com composição química dentro das especificações
recomendadas pela literatura, para o cimento Portland. Contudo, o uso de cal
virgem como fonte de CaO e da areia como fonte de SiO2 deve ser visto como
indicativo para outros estudos, envolvendo materiais residuais de composições
químicas semelhantes e/ou para a obtenção de clínqueres em plantas
industriais que não possuem calcários e argilas como matérias-primas para a
fabricação de cimento.
Prevê-se que a aplicação das escórias estudadas utilizando-se argila como
fonte de SiO2 é possível, por tratar-se de uma matéria-prima mais reativa no
processo de clinquerização do que a areia.
Quanto aos resultados experimentais, o estudo apontou que os clínqueres
ENP-CV-1375ºC, EP-10-CV-1425ºC e EP-15-CV-1425ºC apresentaram os
melhores resultados quanto ao teor de CaO livre, análise mineralógica e de
previsão de resistência à compressão aos 28 dias. No caso dos clínqueres
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utilizando calcário, todos apresentaram resultados satisfatórios e aplicáveis.
O uso do calcário ainda é visto como a melhor alternativa, não somente por ter
apresentado os resultados mais satisfatórios em relação ao processo de
queima, mas também por apresentar comportamento químico e mineralógico
previsíveis. Outro motivo é o fato da cal virgem ser uma matéria-prima de difícil
manipulação, preparo e armazenamento para esse fim, além de ser também
proveniente de um processo de calcinação similar ao do cimento, consumindo
energia e emitindo poluentes para o meio ambiente.
Em se tratando da presença de escória de aciaria a oxigênio, não-processada
e/ou processada nos clínqueres experimentais, foi possível notar que houve
uma influência positiva no comportamento das farinhas durante as calcinações,
apesar

das

limitações

e

deficiências

constatadas

no

processo

de

homogeneização das farinhas e de resfriamento dos clínqueres em forno
estático de laboratório. Esses e outros detalhes do procedimento de obtenção
de clínqueres experimentais deverão ser estudados e aperfeiçoados à medida
que forem aplicados em futuros estudos.
A incorporação de teores de escória de aciaria entre 20 e 35% na farinha, o
efeito de abaixamento da temperatura de clinquerização provocado pela
presença de escória, em relação aos processos usuais, a presença das
principais fases mineralógicas do clínquer (C3S, C2S, C3A e C4AF) em torno
dos teores esperados e o comportamento satisfatório da resistência à
compressão aos 28 dias sugerem o prosseguimento desse estudo em escala
piloto ou semi-industrial, visando obter quantidades de materiais suficientes
para estudos envolvendo o desempenho e a durabilidade desses clínqueres.
A aplicação da escória de aciaria em escala industrial também depende de
outros estudos envolvendo a análise de custos de processo e de viabilidade
econômica, associado à avaliação do impacto ambiental referente à indústria
cimenteira, além da inserção, caso necessário, dessa particular classe de
cimentos na normalização nacional.
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ANEXO
Tratamento estatístico da escória de aciaria não-processada (ENP)
coletada e utilizada na etapa de redução

A determinados intervalos de tempo foram amostrados simultaneamente três
lotes de tamanhos de partículas diferentes. A metodologia de amostragem está
apresentada na Tabela 1-A.
Tabela A-1: Metodologia de amostragem de escória de aciaria no pátio de
beneficiamento de escórias da CST.
Amostra

Lote*

Hora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
09:05

09:55

10:32

10:55

11:15

11:35

11:55

*A: 0 a 19 mm; B: 19 a 32 mm; C: 32 a 76 mm

Alíquotas de cada amostra foram encaminhadas ao laboratório da CST e foram
analisadas quanto a sua composição química por técnicas de fluorescência de
raios-X (FR-X). A partir dos dados de ferro total (Fet), ferro metálico (Fem) e
óxido de ferro II (FeO), calculou-se o teor de Fe2O3 conforme a relação:
%Fe2O3 = 1,43 (%Fet – %Fem) – 1,11 %FeO

Equação A.1

Corrigindo-se a composição resultante para a base 100% calculou-se a
composição química das amostras de escória bruta. Os resultados médios.
Estes resultados estão apresentados na Tabela A-2.
Para fins de tratamento estatístico, os resultados foram agrupados de acordo
com o tamanho de partícula e de acordo com o tempo da amostragem. Foi feita
uma análise de variância para dois fatores sem repetição para determinar-se se
o tempo da amostragem e avaliar se o tamanho de partícula interfeririam nos
resultados de análise química.
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Tabela A-2: Composição química das amostras de escória de aciaria colhidas
na CST.
Nº

Fe2O3

FeO

FeM

Al2O3

SiO2

CaO

MgO

MnO

P2O5

C

S

1

16,0

12,8

2,2

1,7

10,9

42,2

7,2

5,2

1,5

0,21

0,05

2

14,9

14,7

1,1

1,8

11,1

42,2

7,2

5,2

1,6

0,13

0,04

3

12,1

17,4

1,0

1,6

11,2

42,3

7,2

5,3

1,6

0,13

0,04

4

15,9

14,4

1,1

1,8

11,0

41,9

6,9

5,2

1,6

0,20

0,05

5

13,1

16,6

1,0

1,8

11,3

42,2

7,0

5,2

1,6

0,16

0,05

6

14,2

15,9

1,2

1,6

11,4

41,7

7,1

5,1

1,6

0,08

0,05

7

18,9

12,4

1,1

1,8

10,6

41,4

6,9

5,0

1,5

0,17

0,05

8

15,3

14,9

1,3

1,7

10,8

42,2

7,0

5,1

1,6

0,10

0,05

9

17,9

12,4

1,3

1,7

11,1

41,8

7,0

5,1

1,6

0,06

0,04

10

14,9

17,3

1,2

1,8

10,4

40,9

6,7

5,0

1,5

0,12

0,05

11

14,7

15,8

1,3

1,8

10,8

41,9

6,9

5,2

1,6

0,10

0,05

12

13,0

17,4

1,2

1,7

10,7

42,0

7,0

5,2

1,6

0,09

0,05

13

19,9

10,4

1,5

1,8

10,7

41,9

7,0

5,1

1,5

0,10

0,05

14

13,1

16,3

1,6

1,8

11,0

42,3

7,1

5,2

1,6

0,06

0,05

15

12,5

18,1

1,1

1,7

10,8

42,3

6,8

5,1

1,6

0,06

0,05

16

16,9

13,6

1,4

2,0

10,8

41,7

6,8

5,1

1,5

0,14

0,05

17

12,7

16,4

1,3

1,9

11,2

42,4

7,2

5,2

1,6

0,08

0,05

18

13,2

16,7

1,3

1,6

11,4

41,8

7,1

5,2

1,6

0,05

0,05

19

19,7

11,4

1,6

1,8

10,6

41,3

6,8

5,0

1,5

0,17

0,05

20

14,7

15,2

1,1

1,8

11,1

42,4

6,8

5,2

1,6

0,09

0,05

21

12,8

16,7

1,4

1,7

11,4

42,0

7,1

5,2

1,6

0,08

0,05
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A Tabela A-3 apresenta os valores de F de Snedocor para cada caso.
Tabela A-3:Análise de variância para contabilização do efeito do tamanho de
partícula (Fp) e do tempo da amostragem (Ft). Os valores críticos são,
respectivamente, 3,89 e 3,00 para intervalo de confiança de 95%. Em vermelho
destacam-se os valores acima do crítico.
Fe2O3 FeO FeM Al2O3 SiO2

CaO

MgO MnO P2O5

C

S

Fp 12,04 7,13 1,30 8,57 21,94 10,49 1,88

6,81 52,22 27,91 0,55

Ft

1,90

1,63

1,34 0,60 1,18

9,15

1,97

2,37

2,58

6,36

2,94

De acordo com a Tabela A-3 pode-se afirmar, com 95% de certeza, que os
teores de Fe2O3, FeO, Al2O3, CaO, MnO e P2O5 variam com o tamanho de
partícula. Da mesma forma, os teores SiO2 e C variam com o tamanho de
partícula e com o tempo da amostragem. Foram feitas comparações de médias
par a par, teste-T, para cada um dos casos em que foi indicado o efeito das
variáveis. A Tabela A-4 mostra os resultados para o efeito do tamanho de
partícula e a Tabela A-5 mostra os resultados para o efeito do tempo da
amostragem.
Tabela A-4: Teste-T para contabilização do efeito do tamanho de partícula
com intervalo de confiança de 95%. O valor crítico de T é 2,45. Em vermelho
destacam-se os valores acima do crítico.
Fe2O3

FeO

Al2O3

SiO2

CaO

MnO

P2O5

C

AB

3,97

-2,94

1,03

-6,33 -4,40

-4,51

-8,50

6,47

AC

3,97

-2,93

3,36

-5,26 -2,46

-2,24

-8,28

6,33

BC

0,55

-1,01

3,62

-1,91

0,55

-2,80

2,09

2,18

*A: 0 a 19 mm; B: 19 a 32 mm; C: 32 a 76 mm

A Tabela A-4 mostra que as maiores variações acontecem na fração de menor
tamanho de partícula (0 a 19 mm). Nesta fração existe, com 95% de certeza,
aumento dos teores de Fe2O3 e de carbono; e diminuição dos teores de FeO,
SiO2, CaO, MnO. Por outro lado, na fração de maior tamanho de partícula (32 a
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76 mm), existe, com 95% de certeza, diminuição da concentração de Al2O3. O
P2O5 apresentou diferenças significativas, com 95% de certeza, em todos os
três tamanhos de partícula, mostrando tendência a concentrar-se mais nas
partículas maiores.
Já a Tabela A-5 mostra que as maiores variações acontecem nas amostras
colhidas às 10:55 para SiO2, e 09:05 para carbono. Na amostra das 10:55
existe, com 95% de certeza, diminuição do teor de SiO2. Na amostra das 09:05
existe, com 95% de certeza, aumento da concentração de carbono. As figuras
19 e 20 mostram a variação dos teores médios de cada uma das espécies em
função do tempo da amostragem.
Tabela A-5: Teste-T para contabilização do efeito do tamanho de partícula
com intervalo de confiança de 95%. O valor crítico de T é 4,30. Em vermelho
destacam-se os valores acima do crítico.
SiO2

C

SiO2

C

09:05-09:55

-3,55

0,45

10:32-10:55

2,34

0,35

09:05-10:32

3,59

4,41

10:32-11:15

0,26

2,06

09:05-10:55

6,31

2,91

10:32-11:35

-4,26

3,49

09:05-11:15

2,53

6,48

10:32-11:55

-1,66 -0,49

09:05-11:35

-0,86

7,88

10:55-11:15

-2,64

5,32

09:05-11:55

0,44 20,18

10:55-11:35

-8,62

0,69

09:55-10:32

7,34

2,49

10:55-11:55

-2,94 -0,63

09:55-10:55

14,57 1,53

11:15-11:35

-2,58 -1,44

09:55-11:15

4,12

2,72

11:15-11:55

-0,98 -3,10

09:55-11:35

2,36

3,41

11:35-11:55

2,05

09:55-11:55

2,32

1,42

-3,54

Não é possível a separação dos lotes de escória pelo tempo de coleta.
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Entretanto, a variação devida ao tempo de amostragem foi restrita aos teores
de SiO2 e C, e em níveis aceitáveis (apenas em uma amostra das sete
efetuadas). Dessa forma, para fins práticos, admite-se que os lotes amostrados
são homogêneos em relação à variação de composição química ao longo do
tempo. Observou-se, entretanto, diferenças de composição química em função
do tamanho de partícula. A variação da composição química em função do
tamanho de partícula está apresentada na Tabela A-6.
Tabela A-6: Composição química das amostras de escória de aciaria, em %
em peso, colhidas na CST, agrupadas por tamanho de partícula. Apresentamse os dados das médias e dos respectivos desvios-padrão.
TAMANHO DE PARTÍCULA
0 a 19 mm

19 a 32 mm

32 a 76 mm

Fe2O3

17,5 ± 2,0

14,1 ± 1,1

13,7 ± 2,0

FeO

13,2 ± 2,3

15,7 ± 0,8

16,4 ± 1,9

FeM

1,45 ± 0,39

1,26 ± 0,20

1,22 ± 0,12

Al2O3

1,81 ± 0,09

1,78 ± 0,06

1,67 ± 0,05

SiO2

10,7 ± 0,2

11,0 ± 0,2

11,1 ± 0,3

CaO

41,6 ± 0,4

42,2 ± 0,2

42,0 ± 0,2

MgO

6,91 ± 0,14

7,02 ± 0,15

7,03 ± 0,14

MnO

5,09 ± 0,08

5,19 ± 0,04

5,18 ± 0,07

P2O5

1,52 ± 0,02

1,58 ± 0,01

1,60 ± 0,02

C

0,16 ± 0,04

0,10 ± 0,03

0,08 ± 0,03

S

0,049 ± 0,001

0,049 ± 0,001

0,048 ± 0,004

