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Resumo: O estudo realizado visa reaproveitar os resíduos de mármore e o mineral caulim, a fim de 
aplica-los a um processo siderúrgico como materiais dessulfurantes; já que o mármore é rico em 
CaCO3, MgCO3 e o caulim rico em SiO2 e Al2O3 (óxidos que são usados na preparação de escórias 
sintéticas dessulfurantes). Nestes materiais, foram realizadas análises químicas na qual obteve-se um 
resultado bastante satisfatório; apresentando valores muito próximos dos que geralmente são 
encontrados nas literaturas. Pela análise granulométrica do resíduo de mármore pode-se observar 
que a maior parte do resíduo possuía uma granulometria equivalente a 0,075 mm e o caulim 
apresentava uma variação que está compreendida entre particulados com 0,30mm a 0,075mm. 
Devido a este tamanho de partícula, os resíduos adicionados são dissolvidos rapidamente pelo banho 
metálico, o que favorece a cinética das reações acelerando o processo de dessulfuração. 
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INTRODUÇÃO 
 
De forma mais freqüente o enxofre é 
considerado um elemento indesejável no aço 
por ser prejudicial às propriedades mecânicas. 
São bastante conhecidas as conseqüências 
negativas da presença de teores inadequados 
de enxofre no aço como a redução da 
resistência ao choque (Tenacidade); a 
diminuição da aceitação ao dobramento; a 
baixa estampabilidade e a fragilidade a 
quente. Estas conseqüências seriam alguns 
dos sérios problemas que os produtores de 
aço teriam que enfrentar caso os teores de 
enxofre estivessem acima daqueles limites 
previamente definidos como adequados a 
cada aplicação 

[1]
.  

A utilização de escórias sintéticas como 
agentes dessulfurantes tem sido uma das 
responsáveis pelos bons resultados obtidos 
nas diversas operações de refino. De uma 
maneira geral podemos dizer que o óxido 
utilizado como agente dessulfurante deve ser 
instável e o sulfeto formado o mais estável 
possível, mantendo também um ambiente 
redutor com baixo potencial de oxigênio com 
intuito de obter valores mais baixos de enxofre 
[1]

. 
O presente trabalho estuda a possibilidade de 
se utilizar o resíduo gerado a partir do corte de 
mármore e o mineral caulim como agentes 
dessuslfurantes. O mármore e o Caulim 
possuem óxidos que são usados na 
preparação de escórias sintéticas 
dessulfurantes. Sendo o mármore formado de 
CaCO3 e MgCO3 na maior parte de sua 

composição; e o Caulim formado de Al2O3 e 
SiO2. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Primeiramente realizou-se as análises 
granulométricas dos materiais utilizados. Nas 
tabelas apresentadas logo abaixo, pode-se 
observar então as faixas granulométricas dos 
materiais utilizados. 
 
Tabela 1 – Análise granulométrica do mármore 
 

Peneiras 
(mm) 

Peso 
(gramas) 

Porcentagem 
retida simples 

(%) 

>1.2 0.00g 0.00% 

1.2mm 0.5052g 0.05052% 

0,6mm 1.1241g 0.11241% 

0,3mm 4.8273g 0.48273% 

0.15mm 4.594g 0.4594% 

0.075mm 972.80g 97.8% 

Massa Total 
Utilizada 

1000g  

Perda de 
material no 
processo 

1,6g  

 
Através dos resultados da análise 
granulométrica, pode-se observar que a maior 
parte do resíduo ficou retida na peneira de 
0,075 mm, o que significa que a reação 
poderá acontecer de forma mais rápida devido 
ao tamanho das partículas. 



 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 57 

IV Jornada de Iniciação Científica do Ifes 
II Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ifes 21-22/10/2009 

 
Tabela 2: Análise granulométrica do caulim 
 

Peneiras 
(mm) 

Peso 
(gramas) 

Porcentagem 
retida 

simples (%) 

>1.2 53.0g 5.30% 

1.2mm 42.35g 4,26% 

0,6mm 111.7g 11.17% 

0,3mm 150.85g 15.085% 

0.15mm 162.1g 16.21% 

0.075mm 448.71g 44.87% 

Massa Total 
Utilizada 

1000g  

Perda de 
material no 
processo 

31.29g  

 
De acordo com os dados apresentados vê-se 
que o caulim também apresenta uma boa 
granulometria para tal utilização     
(Dessulfuração). 
Também foram realizadas análises químicas 
dos mesmos, na qual estão representados os 
resultados nas tabelas abaixo. 
 

Tabela 3 – Análise química do caulim 
 

Caulim 

SiO2 30,66% Na2O 0,01% 

MgO 0,01% TiO 0,03% 

Al2O3 48,66% K2O 0,09% 

CaO 0,08% P2O5 0,03% 

MnO 0,04% Fe2O3 0,012% 

 
Tabela 4 – Análise química do mármore 
 

Mármore 
SiO2 CaO MgO Al2O3 
3,2% 56% 25% 8,6% 

 
Tabela 5 – Composição do gusa

[2]
. 

 

Composição do gusa 

S C P Si Mn 

0,03% 4,2% 0,08% 0,35% 0,4% 

 
Para a realização dos experimentos, utilizou-
se um gusa fornecido pela Arcelor Mittal 
Cariacica. Com este gusa realizou-se  ensaios 
a fim de se obter valores baixos de enxofre, no 

qual obteve-se os seguintes resultados 
apresentados no gráfico abaixo: 

 
Figura 1 – Relação enxofre X Materiais 
adicionados 
 
O melhor resultado foi obtido quando se 
adicionou o resíduo de mármore com a fluorita 
(CaF2). Acredita-se que o insucesso seja 
decorrente a alguns fatores que podem ser 
explicados como: 
 

• Grande quantidade de silica (SiO2) contindo 
no mineral caulim que favoreceu uma grande 
formação do Orto-silicato de Calcio no qual 
impediu a formação do sulfeto de calcio (CaS).  

• Não agitação do banho metálico que fez com 
que não houvesse uma homogeneização para 
uma boa dessulfuração; 
 

CONCLUSÃO 
 
Desta forma o presente trabalho estudou a 
possibilidade de se utilizar o resíduo de 
mármore e o mineral caulim como materias 
dessulfurantes .  
Através de ensaios experimentais verificou-se  
que a melhor dessulfuração foi obtida quando 
o resíduo de mármore foi adicionado 
juntamente com a fluorita. 
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