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Resumo: Esta pesquisa aborda a viabilidade técnica do aproveitamento de resíduo proveniente do 
corte de granito para ajuste da composição química da escória de aciaria LD visando à fabricação de 
cimento. Para isso, foram realizadas a caracterização química dos resíduos e atingir a relação CaO/SiO2 de 
1,2 para escória de aciaria. Selecionaram-se amostras dos resíduos, misturadas, fundidas e resfriadas em 
água e no forno para proceder a análise no difratograma de raios-X com a finalidade de identificar a 
presença das fases mineralógicas ideias para a atividade hidráulica das escórias. O teor de ferro, 
considerado como um limitador na utilização destas escorias para a finalidade a que se destina esta 
pesquisa, foi removido por meio de separação magnética a seco. Depois de caracterizada toda a mistura, 
produziu-se o cimento contendo a mistura, submetendo-o à testes de expansibilidade e resistência 
mecânica a compressão para verificar as propriedades obtidas com o cimento confeccionado com a mistura 
dos resíduos. 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente estima-se que são 
gerados entre 300 e 350 kg de escória de alto-
forno e entre 100 a 120 kg de escória de 
aciaria por tonelada de aço produzido. Na 
produção de rochas graníticas estima-se que a 
geração de resíduos seja de 25% da 
produção. 
 Conforme afirma Geyer

(3)
, a escória de 

alto forno possui uma relação CaO/SiO2 
variando de 0,9 a 1,2. A utilização da escória 
de aciaria LD na fabricação de cimento e de 
concreto, ainda não é um processo 
consolidado, pois este apresenta relação 
CaO/SiO2 presente na composição da escória 
de aciaria LD em torno de 4, caracterizando a 
existência de quantidade considerável de CaO 
e MgO livre, que sofre expansão cuja 
estabilização é lenta, fazendo com que o 
concreto construído com esta escória sofra 
fragmentação

(4)
. Outro fator agravante é que a 

CaO livre diminui a vitrificação (fase amorfa) 
da escória, que é permitida  através do 
resfriamento brusco em água. Deve-se evitar a 
decomposição da alita (3CaO.SiO2) que é a 
principal fase do clínquer de cimento Portland.   
 Também ocorre na escória de alto-
forno após sua hidratação, a presença das 
fases mineralógicas Akermanita (Ca2Al2SiO7) e 
Gehlenita (Ca2Mg(Si2O7), que são 
consideradas como as fases ideais para a 
atividade hidráulica das misturas

(6)
. Entretanto, 

em estudos realizados
(4)

 na caracterização da 

escória de aciaria LD e do resíduo de granito, 
respectivamente, não foram identificados a 
presença das fases mineralógicas Akermanita 
e Gehlenita. Esta afirmativa determina que a 
mistura dos resíduo possibilitará a formação 
destas fases cuja presença é mais um 
indicativo da viabilidade de sua utilização na 
fabricação de cimento. 
 O resíduo de granito apresenta 
aproximadamente 60% de SiO2 e 4% CaO

(5)
. 

Assim o seu aproveitamento para ajuste da 
composição química da escória de aciaria LD 
para ser utilizada na fabricação de cimento 
mostra-se como um possível destino para este 
resíduo. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Utilizaram-se as seguintes matérias-
primas para a realização dos ensaios: Escória 
de Aciaria LD, fornecida pela ARCELOR 
MITTAL/TUBARÃO e resíduo de granito, 
fornecido pela BRASIGRAN. O clínquer, o 
calcário e o gesso utilizados na fabricação do 
cimento Portland, foram fornecidos pela 
Cimento MIZU, que também confeccionou o 
cimento.  

A retirada das amostras para 
caracterizá-las foi realizada através do 
processo denominado “Quarteamento“. Após 
serem homogeneizados, os materiais 
fornecidos foram quarteados, gerando 
amostras de 20 kg de cada resíduo, sendo 
que ambas foram submetido ao processo de 
amostragem em conformidade com a norma 



 

 

 

 

ABNT NBR 10007 de acordo com a figura 
abaixo. 

Figura 1. Pontos de retirada de amostras 

(ABNT, 2004). 

Uma alíquota de 100 g de cada um 
dos resíduos foi retirada para a realização de 
sua análise química. As análises químicas por 
via úmida dos resíduos foram realizadas 
separadamente, sendo cada uma 
respectivamente adequada para determinar 
um elemento presente. 

Tabela 1. Caracterização química da escoria 
de aciaria LD e do resíduo de granito 

 

Na determinação da Sílica foi por 
Gravimetria, para a determinação do CaO e 
MgO foi por Volumetria EDTA, na 
determinação da Alumina por Volumetria 
ZnSO4, na determinação do FeO foi utilizada a 
Volumetria KMnO4, para o MnO utilizou-se a 
Volumetria AsNaO2 e para a determinação do 
Carbono e Enxofre utilizou-se a Combustão 
Direta por Infravermelho. 

Para a fusão da mistura ajustada para 
a basicidade 1,2 foi utilizado um forno tubular 
de resistência de Dissiliceto de Molibdênio, 
sendo as misturas dos resíduos fundidas em 
cadinho de grafite e argila.  

As amostras foram fundidas na 
temperatura de 1500ºC por um tempo de 45 
minutos, para garantir a completa fusão da 
mistura. Então a mistura, foi vazada em um 
recipiente contendo 5 litros de água para 
garantir que a mistura ficasse amorfa. Outra 
amostra foi deixada para resfriar dentro do 
forno para verificar se as fases Akermanita e 
Gehlenita seriam formadas. 

Os cimentos foram submetidos aos 
testes de área específica, resistência a 
compressão e teste de expansibilidade 
segundo as Normas Brasileiras e também pela 
Associação Brasileira de Cimento Portland – 
ABCP. 

  Com a mistura, de escória e resíduo 
de granito, fundida e amorfa foram preparados 
três tipos de cimentos para os quais suas 
propriedades foram. Os cimentos produzidos 
foram:  

 Cimento SGC - é o cimento obtido 
com a mistura e submetido a moagem 
industrial normal feita na fabricação 
dos cimentos num tempo de  40  
minutos, tendo o calcário e o gesso 
como adição (Steel Slag and Sawing 
Granite Cement – SGC); 

 Cimento SC - é o cimento obtido 
apenas com a escória de aciaria LD 
adicionada ao clínquer sem o resíduo 
de granito, que foram submetidos à 
moagem especial num tempo de 58 
minutos (Steel Slag Cement – SC); 

 Cimento SDC - é o cimento com a 
mistura de escória de aciaria LD e 
resíduo de granito que foram 
submetidos à moagem especial num 
tempo de 58 minutos (Steel Slag and 
Sawing Drill Cement – SDC). 

 O Cimento BFSC que é o cimento que 
contém escória de alto forno denominado de 
CP III – 32-RS, utilizado como padrão, uma 
vez que o objetivo do trabalho é ajustar a 
composição química da escória de aciaria LD 
e resíduo de granito de modo a se obter uma 
mistura com propriedades cimentícias, o que 
já ocorre com a BFSC. 
 Durante a etapa de produção do 
cimento foram observadas algumas 
dificuldades para sua produção, o que ficou 
caracterizado pela necessidade de se produzir 
mais de um tipo de cimento quando o objetivo 
inicial era se produzir apenas o cimento SDC 
para verificar sua viabilidade técnica ou não. 
Com o cimento BFSC já tendo suas 
propriedades e características bastante 
conhecidas, produziu-se o cimento SGC cuja 
composição da mistura é apresentada na 
tabela 2. 

Tabela 2 . Composição do cimento 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  A tabela 3 demonstra a comparação 
das composições químicas da mistura dos 
resíduos, com a escória de alto forno. 



 

 

 

 

Observa-se que o ajuste da composição 
química da escória LD com o resíduo de 
granito ajustou as concentrações dos 
elementos para a faixa dos valores 
apresentados na escória de alto forno. 

Tabela 3. Análise Química 

 

 Para a caracterização mineralógica da 
amostra fundida e resfriada em água, é 
apresentando na Figura 2 o difratograma, 
onde nota-se que a mistura apresentou uma 
estrutura amorfa.  

  
Figura 2. Difratograma da amostra resfriada 

em água. 

 A figura 3 indica o difratograma 
correspondente a amostras resfriada ao forno 
onde se que observa as fases mineralógicas 
Akermanita e Gehlenita foram formadas. 
 

 
Figura 3. Difratograma da amostra resfriada 

ao forno. 

 A tabela 4 apresenta a relação entre a 
área especifica do cimento BFSC com os 
cimentos produzidos para realização dos 
testes de viabilidade. 

 

Tabela 4 - Valores da área específica para 
cada cimento preparado 

 

O cimento SGC apresentou uma área 
específica abaixo do estipulado pela norma 

(8)
 

que deve estar compreendido na faixa de 300 
a 450 m

2
/kg. O aço presente na escória não é 

facilmente reduzido em sua granulometria, 
acarretando em compactação inadequada do 
material, comprometendo os valores da 
resistência a compressão, que neste caso foi 
6,4 MPa para idade de 3 dias, enquanto a 
norma

(9)
 pede no mínimo 12 MPa. Este 

cimento teve valores de resistência a 
compressão menor que o estabelecido pela 
norma para todas as idades, conforme 
mostrado na figura 4. 

 
Figura 4. Comparação da resistência à 

compressão dos cimentos. 

Para o cimento SC utilizou-se um 
tempo maior de moagem. Assim o cimento 
atingiu a área específica determinada pela 
norma, como mostra a tabela 4. Os valores 
obtidos para a resistência a compressão para 
todas as idades estavam de acordo com a 
norma, como mostra a figura 4.  

Com o aumento do tempo de moagem 
ocorreu um aumento de 50% no consumo dos 
corpos moedores e consequente aumento do 
consumo de energia. 

O cimento SDC alcançou a área 
específica exigida pela norma, porém com um 
valor maior que o do cimento produzido 
somente com a escória. Estando todos os 
valores de resistência à compressão de 
acordo com a norma 

(9)
. 

Com relação à expansibilidade
(13)

 dos 
cimentos ensaiados, a Tabela 5 apresenta os 
valores encontrados. 

Tabela 5. Valores da área específica para 
cada cimento preparado. 

 
* Segundo NBR 11.582 

(13)
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CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos foram condizentes com 
as condições estabelecidas no presente 
trabalho, pode-se concluir que: 

 As misturas dos resíduos que foram 
resfriadas em água apresentaram uma 
estrutura amorfa; 

 As misturas dos resíduos que resfriou 
lentamente no forno, formaram os 
compostos Akermanita e Gehlenita, 
fases mineralógicas ideais para a 
atividade hidráulica das escórias. 
Confirmando que a mistura pode ser 
utilizada na indústria do cimento; 

 As partículas de aço presente na escoria 
de aciaria LD reduzem a área 
específica do cimento fabricado, 
diminuindo também a resistência a 
compressão;  

 A adequação dos valores de superfície 
específica do cimento para os 
estabelecidos pela norma faz com que 
a resistência a compressão também 
atinja os valores determinados pela 
norma. Determinando a superfície 
especifica como o principal fator que 
influência na resistência a 
compressão; 

 O ajuste da composição química da 
escória de aciaria através da adição 
de resíduo de granito mostrou-se 
eficiente, indicando a sua viabilidade 
técnica na adição do clínquer de 
cimento Portland. 
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