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Resumo

o presente trabalho visou entender o comportamento da distribuiçäo dos elementos
menores em alguns fornos de cimento no Brasil, através de rastreamento de elementos
nìenores nas matérias-primas, combustíveis, resíduos co-processados, emíssöes
gasosas e clínquer portland.

A importância deste estudo visa contribuir para um melhor entendimento do impacto no
processo e na qualidade ambiental, decorrente do acréscimo de elementos menores,
incluindo metais, no processo industrial de fabricação de clínquer poriland com a
utilização de co-processamento de resíduos.

o clínquer portland é o produto resultante da sinterização da farinha a
aproximadamente 1450oc. A sinterização é um processo onde ocorre uma série de
reaçöes químicas no estado sólido, na presença de uma fase líquida, dentro de um
ambiente oxidante com parâmetros termo<Jinâmicos controlados,

o co-processamento é um termo usado para a incineração de resíduos indusiriais em
fornos de cimento portland, permitindo a substituição de uma parte clo combustível
fóssil por resíduos com poder calorífico, tais como pneus, tintas, vernizes e solventes.
A combustão destes materiais pode implicar no aumento do nÍvel de elementos
menores no sistema forno, sendo que alguns deles de grande preocupação ambiental,
tais como os metais pesados de alta volatilidade como o chumbo e cádmio, por
exemplo.

A pesquisa foi realizada a partir de amostras de matéria primas, combustíveis, clínquer
portland e resíduos coletados em I plantas de cimento, instaladas em s estados
brasileiros, com foco na distribuição e concentração de elementos menores.

Paralelamente foram estudas as emissões de 4 plantas de cimento.

os estudos de balança de massa foram comprometidos por divergências e incertezas
decorrentes do procedimento de amostragem, da complexidade do mecanismo de
volatilizaçäo, precipitação e incorporação dos elementos e dispersäo analítica.
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o grau de volatilização dos elementos nìenores e a natureza dos combustíveis e
resíduos co-processados têm forte impacto no aporte de elementos menores na
composição, desernpenho e qualidade ambiental do clinquer. A diferente origem dos
materiais carbonáticos utifizados näo imprime características micro-químicas regionais
e geológicas especiais,



Abstract

The present study aims to understand the distribution of trace erements ¡n some
Brazilian portrand crinker kirns, based on chemical anarysis of raw materiars, fuers, co_
fired wastes, gaseous emissions and clinkers.

ïhis study is a contribution to the understanding of the impact of the trace erements
input in the production of portland clinker with co-firing of industrial wastes, with
emphasis on the environmental control of industrial processes.

Portland clinker results from the sinterization of the raw materials at aprox. 14sooc. ln
this process, severar sorid state reactions take prace in the presence of a riquid phase,
in a highly oxidative environment under thermodinamicaily controiled conditions.

The term "co-firing" refers to the incineration of industrial wastes ¡n porfland clinker kilns,
a process in which fossil fuels are in part substituted by wastes with some calorÍfic
potential, such as tires, paints and thinners. Burning of such materials ten<is to enhance
the levels of trace erements in the kirn system, whire some of these erements are
environmentally dangerous, such as the volatile heavy metals lead and cadmium.

We analysed samples of raw materials, fuels, clinkers and wastes from g cement plants,
in 5 Brasilian states, emphasizing trace erements concentrations. Additionaily, 4
samþles of gaseous emissions of cement plants have been analysed.

The attempts to carcurate a mass barance were hindered by uncertainties regarding
sampling procedures, complexity of voratirization, precipitation and incorporation
mechanisms, and analytical errors.

The degree of voratilization of the elements, together with the composition of fuers and
co-fired wastes strongly enhances the input of trace elements in the composition of the
clinker, therefore affecting its environmentar quarity. The different types and sources of
carbonates present in the raw meal do not affect the trace erement composition of the
clinker to such a large extent.



1. lntrodução

A fabricaçäo de clínquer Por and é composta por uma série de etapas que se inicia
pela britagem e moagem de matérias-primas, resultando num produto de granulometria
fina' denominado farinha. O clinquer Portland é o produto resultante da sinterização da
farinha a aproximadamente 14s0oc. A sinterização é um processo onde ocorre uma
série de reaçöes qulmicas no estado sólido, na presença de uma fase líquida, dentro
de um ambiente oxidante com parâmetros termodinâmicos controrados.

Embora os principais constitulntes químicos do clínquer porfland sejam o cálcio,
alumínio, silício e ferro, os elementos menores, incluindo os metais pesados, podem
ser incorporados na estrutura das fases cristalinas do clínquer por and. Desta forma,
dependendo da quantidade, tipo de elemento, volatilidade e cond¡ções operacionais do
forno, os elementos menores podem ficar retidos no clínquer, influenciando nas
propriedades do cimento, ou podem sair do sistema forno através das emissöes
gasosas.

os elementos menores são introduzidos no forno pelas matérias-primas e
combustíveis. uma fonte secundária, porém importante, säo os resÍduos industriais
utilizados no co-processamento, pois não raro apresentam teores elevados de
elementos menores que ocorrem em concentrações muito baixas ou nuras nas
matérias-primas naturais convencionais,

o co-processamento é um termo usado para a incineração de resíduos industriais em
fornos de clínquer Portland, um procedimento que vem tendo utilização crescente na
indústria cimenteira. Esta técnica permite substituir parte do combustível fóssil por
residuos com poder calorífico, tais como pneus, tintas, vernizes e solventes. A
combustão destes materiais causa um aporte de elementos menores na composição

do clínquer, podendo alterar suas propriedades. Este processo já é uma realidade nas
indústrias cimenteiras do Brasil e estudos demonstram que os fornos de cimento são
equipamentos ideais para a destruição térmica de certos resíduos, agregando valores a
estes, diminuindo o uso de combustíveis fósseis, aumentando a vida útil de recursos



2

não renováveis, fazendo o uso da capacidade de captar e reter elementos de
preocupaçäo ambiental na microestrutura do clínquer.

As primeiras experiências com o co-processamento foram realizadas com sucesso na

década de 1970, no canadá. No Brasil, esta técnica começou a ser irnplantada na
década de 1990, no Estado de são Paulo, estendendo-se posteriorrnente para o Rio de
Janeiro, Ri<¡ Grande do Sul e Minas Gerais.

O co-processamento deve ser implantado de modo criterioso, avaliando as influências
que irá causar no produto final e na sustentab¡lidade ambiental das fábricas de cimento.

o presente trabalho tem como finalidade a avaliaçåo da tendência da distribuição de
elementos menores no sistema forno, baseada em coletas controladas de farinhas,
clínqueres e emissões em indústrias cimenteiras.

2. Objetivos

o presente estudo visou entender o comportamento da distribuição dos elementos
menores em alguns fornos de clínquer, através de um balanço de massa, que

considera a entrada e saída dos elementos no s¡stema forno, obtidos através de
amostragem de emissões, bem como por rastreamento de elementos menores nas

matérias-primas, combustíveis, resíduos co-processados, pós de eletrofiltros e

clínqueres Portland.

Foram realizadas coletas de materiais de entrada (farinha e combustível) e de saída
(clínquer, emissöes e pó de elekofiltro) de fornos rotativos de clinquer. para as análises
químicas dos materiais, foram utilizadas as técnicas de espectrometria de fluorescência

de raios-x e espectrofotometria de absorçáo atômica.

A importância deste estudo visou à compreensão do comportamento dos elementos
menores no processo industrial, contribuindo pafa um melhor entendimento do impacto



do co-processamento de resíduos em fornos de cimento e na qualidade ambiental do
clínquer Portland, decorrente do acréscimo de metais.

3. Metodologia

3.1. Amostragem

O objetivo da amostragem foi correlacionar os materiais de entrada e saída do sistema

forno no mesmo dia em que estava sendo realizada a coleta de emissäo da chaminé,

visando o cálculo do balanço de massa dos metais.

Foram coletadas amostras de farinhas, combustíveis e clínqueres porfland de B

(unidades) plantas de cimento, instaladas em s estados brasileiros, sendo 1 da paraíba

(PB), 3 de Säo Paulo (SP), 2 de Minas Gerais (t\lc), 1 do Rio de Janeiro (RJ) e 1 de

Mato Grosso do Sul (MS).

A tabela 1 apresenta a relação de amostras coletadas com as devidas localizaçoes.

Tabela I - coletadas

A MG

MS

MG

SP

Não cl¡nquer, pó de eletrofiltro

B

c
D

E

F
G (r)
G (2)

H

SP

RJ
PB
PB
SP

Näo

Não

Não

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Farinha, clínquer, pó de eletrof¡ltro e
emissões
Farinha, clínquer e emissões
Farinha, clínquer, pó de eletrofiltro e
emissões
Farinha, clínquer, pó de eletrofiltro e
emissões
Clínquer
Farinha, clinquer, pó de eletrofiltro
Farinha, clínquer, pó de elekofilko
Clínquer

(1) Tesle quetma - pneu: ( querma



3.1.1. Farinhas, Combustíveis, Resíduos e Clínqueres Portland

As amostras de farinha representam a amostra diária da alimentaçäo do forno de

clínquer. A cada 2 horas são coletados cerca de 5 Kg de amostra, a qual é
homogeneizada e quarteada. No fechamento da produção diária, as 12 arnostras

obtidas são homogeneizadas e quarteadas gerando uma alíquota que representa

quimicamente a amostra de farinha alimentada no dia. Considerando que a

alimentação de farinha é, em média, de 5.600 toneladas/dia, e que a fábrica possui um

silo de armazenamento de 40.000 toneladas, pode-se dizer que as amostras de farinha

náo possuem variaçöes composicionais significativas, tendo em vista a razão entre o
volume armazenado e o volume alimentado, pilhas de pré-homogeneizaçäo de

matérias-primas e silo de armazenamento com circuito de homogeneização da farinha.

Os combustíveis, assim como os resíduos, são analisados por lote de recebimento e os

resultados analíticos utilizados neste trabalho representam a amostra que estava sendo

utilizada no dia da coleia de dados de emissäo gasosa.

A amostragem de clínqueres seguiu os mesmos procedimentos utilizados na coleta de

farinha, na qual foi gerada uma aliquota que representa a produção diária.

3.1.2. Emissões de Gases e Particulados

As emissöes de gases e de material particulado foram coletadas na chaminé do forno

de clínquer das fábricas B, C, D e E, util¡zando equipamentos e procedimentos de

acordo com as normas da CEIESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento

Ambiental e da USEPA - United States Environmental Protection Agency.

O método utilizado para coleta de material particulado foi o descrito na norma CETESB

19,225 (Dutos e chaminés de fontes estácionárias - Determinação de material

particulado), que é equivalente ao USEPA - Method 5 (Determination of particulate

emissions from stationary sources).
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De acordo com o método, a amostragem do material particulado é feita

isocineticamente, ou seja, o fluxo de gás na entrada do equipamento de amostragem

deve ter a mesma velocidade que o fluxo de gás da chaminé. para a calibração do

fluxo isocinético, utiliza-se uma boquilha (peça acoplada na ponta da sonda de

amostragem), a qual possui diferentes diâmetros de abertura. o material é retido em

um filtro especial, feito de fibra de vidro, livre de compostos orgânicos, apresentando

pelo menos 99,95% de eficiência para retençäo de particulados de até 0,3 pm. A
concentraçáo de material particulado é determinada gravimetricamente a partir dos
valores da massa de material retido nos filtros e da massa de material particulado

removida da sonda de lavagem. Simultaneamente, é determinado o volume do gás

amostrado. A concentração de material particulado é obtida pela relação entre ambos e

é expressa em miligramas por normal metro cúbico (mg/Nm3). o tempo de coleta é de
2 horas.

Para a determ¡naçäo de metais nas emissões gasosas, foi realizado o procedimento

conforme o método da UsEPA - Method 2g (Determination of metals emissions from

stationary sources).

De acordo com este método, o gás deve ser aspirado isocineticamente por uma sonda

aquecida que impede a condensaçäo dos vapores presentes no gás aspirado. Em

seguida, o gás passa por um elemento filtrante que retém o material particulado. Este

filtro está localizado no interior de uma caixa mantida à 12ooc, impedindo, assim, que

os vapores se condensem no dispositivo de filtragem. Após passar pelo filtro, o gás

segue para um conjunto de "impingers" (cilindros onde os condensáveis ficam reiidos

em soluçöes aquosas de peróxido de hidrogênio (5o/o) / ácido nítrico (10%) e de

permanganato de potássio (4%) I ácido sulfúrico (10%)), imersos numa caixa com água

e gelo (Foto 2).



Foto I - Sonda utilizada em coleta de gases em chaminé do fomo de clínquer

Foto 2 - Caixa com filtro e "impingers" (cilindros à direita da foto)



3.2. Análise Química

As análises químicas foram realizadas no laboratório químico da ABCp (Associação

Brasileira de cimento Portland). Para a quantificaçåo dos elementos maiores foi

utilizada a técnica de espectrometria de fluorescência de Raios-X (FRX) e para os

elementos menores utilizou-se a espectrofotometria de absorçäo atômica (AAS).

3.2.1. EspectrometÌ¡a de Fluorescência de Raios-X

A técnica de espectrometria de fluorescência de Raios-X utiliza-se do princípio da

absorçäo da radiação X, cuja energia provocará a remoção total de elétrons no material

irradiado, que por sua vez se rearranjará e emitirá a radiação secundária denominada

fluorescente. Nesta radiação fluorescente não aparece o espectro contínuo, apenas

apareceräo as linhas do característico da substância irradiada (RATTI, 2002).

A captação da rad¡ação fluorescente emitidas pelas substâncias irradiadas com Raios-

X pode ser feita quanto ao conrprimento de onda emitido (WDS=Wavelengh

Dispersion) ou quanto à energia envolvida (EDS=Energy dispersion), o que indicará os

elementos químicos presentes. A intensidade da radiação também pode ser medida, o
que implica nas quantidades existentes, e é a base da análise quantitativa (RATTI,

2002)

A separação das radiações características dos diversos elementos é muito mais

eficiente no wDS e, por isso, este método é o mais utilizado quando se trata de análise

de amostras com grande quantidade de elementos, ou análise de elementos que

possuam energia característica muito próxima (e.g. MARINGOLO, 2OOl ).

A preparação das amostras para a confecçäo das pastilhas fundidas para a análise de

fluorescêncía de Raios-X segue o procedimento Cfaisse, fabricante da máquina de

fusäo FLUXY.
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As amostras såo primeiramente pulveiizadas a uma granulometria inferior a 200 mesh.

Parâ a determinação de perda ao fogo, 2,5 gramas de amostra sáo calcinados a

1000"C, durante t hora em mufla. Após o resfriamento, adicionam-se 1,35 gramas da

massa calcinada a 6,4125 gramas de tetraborato de lítio e a 0,3375 gramas de fluoreto

de lítio calcinado. A amostra e o fundente são homogeneizados e transferidos para um

cadinho de Pt/Au (95 PVs Au), acrescentando 3 gotas de brometo de lítio em solução a

5%. O molde e o cadinho com a amostra são acomodados na rnáquina de fusåo. As

pastilhas fundidas foram confeccionadas de acordo com o programa para cimentos

elaborado pelo fabricante (MARINGOLO, 2001).

O equipamento utilizado para a análise foi um espectrômetro de fluorescência de raios-

X Rigaku, modelo RIX 2000, com tubo de Rh. As condiçoes de medição para os

elementos maiores encontram-se na tabela 2.

Tabela 2 - Condiçöes instrumentais do espectrômetro de fluorescência de Raios-X Rigaku,
mod. 2ooo (MARINGOLO, 2001)

Elemento kV mA Cristal analisador Detector * Tempo (seg.)
Fe 50 50 LIF 220 FS 60
Mn 50 50 LIF 22O SC 60
Ti 50 50 LtF 220 SC 50
Ca 50 50 PET SC 60
K 50 50 LtF 220 SC 40
P 50 50 LtF 220 SC 80

50 50 FL 60
50 50 FS 60

Ms 50 50 RX 3s jq 80
* FL: contador de fluxo; SC= contador de cint¡lações; FS=FL+SC

3.2.2. Espectrofotometr¡a de Absorção Atômica

A absorçåo atômica é um processo que envolve a absorção de enei'gia pelos átomos

livres a um comprimento de onda específico, meio através do qual se pode medir a

concentração dos metais. Para a geração de átomos livres é necessário fornecer

energia, seja térmica, química, eletromagnética ou elétrica, para quebrar as ligaçÕes

químicas entre os átomos de uma molécula. A radiação é emitida pela lâmpada de

cátodo oco e a quantidade de energia absorvida pelos átomos no estado fundamental

Si
AI
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medida pelo espectrômetro é expressa como A=log le/l, onde A é a absorbância, 16 é a

intensidade da radiação emitida pela fonte, e l, a intensidade da radiação transmitida

pela soluçäo. Quanto maior for a concentração do elemento na solução analisada,

menor será a quantidade de energia transmitida (e.g. MARINGOLO, 2001)

Foram utilizados os três métodos de se produzir átomos livres: chama, gerador de

hidretos e forno de grafite, seguindo a metodologia constante nos procedimentos do

laboraiório da ABCP: PO - GT - 60211602216023.

Na espectrometria de absorção atômica com utilização de chama, a soluçäo é aspirada

através de um atomizador para chama de alta temperatura, em que o solvente é

evaporado, as partículas sólidas, vaporizadas e as espécies moleculares decompostas

em átomos neutros. As chamas utilizadas foram as de arlacetileno e óxido

nitroso/acetileno que atingem temperaturas máximas de 2300"C e 1950oC,

respectivamente.

O gerador de hidretos utiliza a propriedade que alguns elementos possuem de formar

hidretos gasosos pouco estáveis a altas temperaturas. Os hidretos são entåo

decompostos em vapor atômico na chama. Os elementos que formam hidretos voláteis

são: antimônio (Sb), arsênio (As), bismuto (Bi), germânio (Ge), chumbo (Pb), selênio

(Se), telúrio (Te) e estanho (Sn). As vantagens da utilização desta técnica são a

obtenção de limites de detecção baixos (partes por bilhão) e menos interferências.

O agente redutor usado foi boro-hidreto de sódio, o qual, ao reagir com a amostra

acidificada, forma o hidreto gasoso do elemento e é arrastado por meio de um fluxo de

gás inerte ao atomizador, que é um tul¡o de sílica em formato de T. Alguns elementos

devem ser reduzidos antes da reação com o boro-hidreto, uma vez que a resposta

variará de acordo com o seu estado de valência. O hidreto do elemento é então

decomposto e medido da maneira convencional. Exemplo de geração de hidretos:

Seo* 1"q¡ + BH-¿ (aq) + H* -> H2Se 1s¡ + H2 (s) + HsBOs
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Outra técnica utilizada foi o forno de grafite, em que a atomização é realizada em um

pequeno tubo cilíndrico de grafite que pode ser aquecido a altas temperaturas pela

passagem de corrente muito alta. A atomizaçäo é realizada em uma atmosfera inerte

em d¡versas etapas programadas de tempo e temperatura. A primeira etapa é a

secagem durante a qual a amostra é dessolvatada; a segunda, a calcinaçäo, que

decompöe o elemento em análise, e a terceira, a atomização, durante a qual o

composto do metal é vaporizado e então dissociado em átomos neutros capazes de

absorver a radiação emitida pela fonte.

A análise química por espectrometria de absorção atômica, principalmente as técnicas

com utilização de chama e forno de grafite, requer a passagem da amosira ao estado

líquido, e, para tanto, é necessário dissolvê-la antes da medida. No caso do clínquer,

utilizam-se fusäo para análise por chama e digestäo em forno microondas para a

análise por gerador de hidretos e forno de grafite.

Os ácidos mais comumente utilizados na digestão ácida são o clorídrico, nítrico,

perclórico, fluorídrico, sulfúrico e água régia (mistura de HCI e HNO3 na proporção de

1:3), cuja escolha depende do tipo de amostra a ser analisada. Por exemplo, os ácidos

clorídrico e níkico dissolverão a maioria dos metais, e HF dissolverá amostras de

silicatos,

Na fusäo, a amostra é misturada com um fundente apropr¡ado e a mistura, aquecida,

sendo a massa fundida posteriormente dissolvida em água, ácido ou soluçóes

alcalinas. A dissolução das amostras com a utilização de digestor microondas é uma

técnica mais rápida e segura e utiliza uma combinação de ácido, temperatura e

pressão.

Os teores de elementos traços foram determinados de forma elementar, em partes por

milhåo (ppm) ou partes por bilhão (ppb), até o limite de detecção do equipamento, com

espectrômetro de absorção atômica marca Unicam, modelo 939.



4. Processo de Fabricação de Clínquer Portland

4.1. A lndústria de Cimento

O Brasil aparece na 12o colocação entre os maiores produtores mundiais de cimento

em 2003 (Tabela 3). É significativa a queda da produção brasileira nos últimos anos,

em felação aos demais paises. Entre 1998 e 2000, o Brasil era o 6o maior produtor

mundial, Caiu para 80 em 2001, 10o em 2002 e 120 em 2003. Em 2004' o México e a

Alemanha já ameaçam a posição brasileira (SNlC, 2004).

Tabela 3 - Maiores produtores mundia¡s (2003)

Pais Produção (mil t)

813.190

125.629

92.100

73.803

60.268

44.758

43.511

39.636

38.136

35.613

34.913

34.010

33.968

33.409

28,600

1. China

2. lndia

3. Estados Unidos

4. Japåo

5. Coréia do Sul

6. Espanha

7. ttátia

8. Rússia

9. Turquia

10. Tailând¡a

11, lndonésia

12. Brasil

13. México

14. Alemanha

15. Egito

com relação aos maiores consumidores mundiais de cimento, o Brasil caiu para a 90

posiçäo em 2003 (Tabela 4). Os dados preliminares indicam que o consumo mund¡al

per capita de cimento em 2003 elevou-se para mais de 300 kg/hab. Neste mesmo ano

o consumo brasileiro foi de apenas 191 kg/hab (SNlC, 2004).



Tabela 4 - Maiores consumidores mundiais (2003)

Consumo (mil tl
1. China

2. lndia

3. Estados Unidos

4. Japâo

5. Coré¡a do Sul

6. Espanha

7. ltália

8, Rússia

9. Brasil
'10. México

I 1 . lndonésia

12. Alemanha

13. Turqu¡a

800,000

116.424

1 13.830

60. 125

58.297

46.224

43.282

40.200

33.785

29.200

29.016

28.896

28.106
Fonte: SNIC (2004)

Atualmente o Brasil possui 57 fábricas de cimento, sendo a maioria concentrada na

região sudeste. A figura I mostra a distribuição das fábricas no País.



Camargo Corrèa
Camargo Conêa - Apiai - SP
Camargo Corrêa - Bodoquena - MS
Camargo Conêa - Pedro Leoppoldo - MG
Camargo Corrêa - Santana do Paraiso - MG
Camargo Corrèa - ljaci - MG

Cimpor
Cimpor - Campo Formoso - BA
Cimpor-Cezarina-GO
Cimpor - João Pessoa - PB
Cimpor-Candiota-RS
Cimpor - Nova Santa Rita - RS
Cimpor-Cajat¡ -SP
Cimpor - São M dos Campos - AL
Cimpor-Brumado-BA

CP Cimento
CP Cimento - Volta Redonda - RJ

CP Cimento - Moji das Cruzes - SP
CP Cimento - Ribeirão Grande - SP
CP Cimento - Carandaí - MG

Ciplan
Ciplan-Sobradinho-DF

Itambé
Itambé - Balsa Nova - PR

Lafarge
Lafarge-Arcos-MG
Lafarge - Matozinhos - MG
Lafarge - Montes Claros - MG

Lafarge-Uberaba-MG
Lafaçe-Cantragalo-RJ
Lafarge-ltapeva-SP

RO

Figura I - Localizaçåo das fábricas de cimento no Brasil. Fonte: SNIC (2004)

Nassau
Itaulinga-Manaus-AM

lbacip-Barbalha-CE
Itabira - C. de ltapemirim - ES

Itap¡curu-Codó-MA
Cibresâ-Capanema-PA
Itapessoca-Goiana-PE

Itap¡ssuma - Fronteiras - Pl
Itapetinga - Mossoró - RN

Itaguassu - N. Sra. do Socono - SE

Þr ' 'PB :
PE.

AL¡
Oa

a

DF
oo

GO

CE

MS

oRH

¡oESt 
.ttlt .'sP a 'ooot^T. "'a. o

aa

Holcim
Holcim-Serra-ES

Holc¡m-Banoso-MG
Holcim - Pedro Leopoldo - MG

Holcim-Cantagab-RJ
Holcim-Sorocaba-SP

Soeicom
Soeicom - Vespasiano - MG8A

a

MGO

a

sca
Rs a'
aa

Votorantim
Poty-Sobral -CÊ

Tocantins - Sobradinho - DF
Itaú - ltaú de Minas - MG

Itaú-Corumbá-MS
Tocanbns-Nobres-MT

Poty-Caaporã-PB
Rio Branco - Rio Branco do Sul - PR

Rio Branco - Cantagalo - RJ

Rio Branco - Rio de Janeim - RJ
Rio Branco - Volta Redonda - RJ

Rio Branco - Esteio - RS
Rio Branco - Pinheiro Machado - RS

Rio Branco - ltaiaÍ - SC
Cimesa - Laranjeiras - SE

Rio Branco - Votorantim - SP
Rio Branco - Satto de Pirapora - SP

Rio Branco - Cubatäo - SP

.J
G)
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4.2. Tipos de Cimento Portland

O cimento Portland comum é um aglomerante hidráulico obtido pela moagem de

clínquer Portland em conjunto com uma ou mais formas de sulfato de cálcio, em

proporçöes entre 3 e 5% em massa. Outros tipos de cimento Portland säo fabricados e

diferem quanto aos teores e ao tipo cle adição (Tabela 5). A fabricação dos diferentes

tipos de cimentos Portland é controlada de acordo com especificaçoes da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Tabela 5 - Tipos de cimentos Portland produzidos no Brasil (KIHARA & MARCIANO, 199f )

I II'U5 UE UIMEN I 9
PORTLAND

CODIGO DE
IDENTIFICACÃO

NUMtsKU UA N(JKMA
DA ABNT

COMPONENTES

Comum

cPt
EB-1

100%clínoueÍeoesso

cPil-s
1 a 5'k de mateflal
carbonático, escória de
âlt^-f^rñ^ â ññ7^lânâ

Composto

cP -E

EB - 2138

94 a 56Yo de clinquer e
gesso; 6 a34%de
escór¡a de alto-forno até
10% de material

cP -Z
94 a 76% de cl¡nquer e
gesso; 6 a14%de
pozolana até 10% de
mãteriel cärbonåtico

cP -F
94 a 90o/. de clfnquer e
gesso; 6a 10%de
rflâtêr¡âl .ârhôñáti^^

Alto-Forno cP t EB - 208

65 a 25o/o de clÍnquer e
gesso; 35 a 70% de
escór¡a de aito-forno até
5% de mater¡al
carbonátiôô

Pozolånico CP IV EB - 758

85 a 45% de cllnquer e
gesso; 15 a 50% de
pozolana até 5% de
material carbonático

Alte Resistência ln¡cial CPV-ARI EB -2
100 a 95% de cllnquer e
gesso até 5% de material

Moderada Resistência
aos Sulfatos

t\4RS 32 NBR 5737
1O0% de cllnquer e

uesùnaoo a crmenraçao
de poÇos petrolíferos CPP - classe G NBR 9831

1O0Yo de cl¡nquer e



A figura 2 mostra um esquema das etapas envolvidas

Portland, com processo de via seca.

Armazenamento
de clinguer

15

na fabricaçäo do cimento

Moagem
Expedrção

de ctmento

Gesso e
adrçQes

Trocadores
de calor

I

Resfnador
\:

Forno
rotatrvo

rltro

I

fãó::
Armazenamento

Mrna

Figura 2- Esquema de fabriæção de cimento Portland (OFFICEMAN, 1998 in

MARíNGOLO, 2OO1)

4.3. Matérias-primas

De um modo geral, as cimente¡ras estäo localizadas próximas às fontes de matérias-

primas, devido ao fato de que estas possuem baixo valor agregado, sendo que o custo

de transporte da jazida atê afábrica deve ser o mais adequado possível.

A qualidade do cimento produzido está diretamente relacionada com a qual¡dade das

matérias-primas e o controle do processo industrial.

Na maioria dos casos, as matérias-primas såo submetidas ao seguinte processo de

beneficiamento: britagem, homogeneizaçâo, moagem e estocagem em silos. O produto

Bntagem
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obtido é denominado farinha, que é o produto de alimentação do forno rotativo, que

após a sinterização, transforma-se em clínquer Porfland. A moagem do clínquer

Portland em conjunto com as adiçöes, definirá o tipo de cimento produzido.

As matérias-primas utilizadas para a fabricação da farinha envolvem rochas calcárias

puras ou näo, rochas sílico-aluminosas e corretivos para o ajuste dos módulos

químicos, tais como calcário de alto teor em cálcio, bauxita, minério de ferro, areia. A
tabela 6 mostra um exemplo de pilha de pré-homogeneização, com as matérias-primas

utilizadas e seus respectivos teores químicos.

Tabela 6 - Pilha de pré-homogeneização baseada em quatro componentes (%), Hewtett (1998)
Glínquer produzido com

catcáfio Afg¡ta Are¡a yjl: . Pilha de Pré- matéria-prima seca (sem
Ferro homogene¡zação retençäo de cinzas do

carvão)

utilizado (%) t3 22'5 4'2 0'3

s¡o2

Al2o3

Fe2O¡

CaO

CaCO3

1,4 37,9 95 2,7

0,5 16,5 1,4 6,6

0,2 5,1 1 ,3 84,0

53,7 15,4 1 2,7

95,9 27.5

13,6

Á,t

1,6

42,7

20,3

6,2

2,4

64,1

1

57

15

12,4

LJ

Cal livre

C3S (Bogue)

C2S (Bogue)

C3A (Bogue)
C4AF
(Bogue)
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{

Foto 3 - Pilha de pré-homogeneizaçåo de matérias-primas

A produção de farinha deve seguir parâmetros pré-estabelecidos de acordo com o
processo utilizado pela unidade de produçåo. Esses paråmetros såo direcionados para

ajustar as características do produto ao processo. Além de parâmetros químicos, deve-

se levar em consideraçåo fatores físicos, tais como a granulometria e homogeneidade

e fatores mineralógicos, pois estes também interferem diretamente na queimabilidade

da farinha.

4.3.1. Paråmetros Químicos

O controle químico em uma farinha utilizada para a fabricação de clínquer Porfland é

baseado principalmente nos seguintes óxidos: Cao, Sioz, Alzog e Fezoe, que segundo

CHATERJEE (1979) constituem mais de 90% da composiçåo total do clínquer. Outros

componentes tais como MgO, KzO, NazO, MnOz, SOs, pzOs, TiOz, F- e Cl- são

encontrados em proporçöes variadas, cujos teores são limitados por especificaçöes de

normas ou com base nas experiências rotineiras das fábricas.
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São utilizados alguns módulos de controle químico da farinha, de modo que a

proporção entre os óxidos presentes na matéria-prima seja a mais adequada para a
confecção de uma farinha que atenda as especificaçoes dos parâmetros de qualidade.

Na tabela 7 estão expostos os principais parâmetros químicos utilizados na indústria

cimenteira:

Tabefa 7 - Principais parámetros químicos utilizados na indústr¡a cimenteira (e.g. TAyLoR,
1997

PARAMETROS QUIMICOS EQUAçAO

FSC - Fator de Saturação em Cal 00 X CaO

2,8 x SiO, + 1,2 x AlzO3 + 0,65 x Fe2O3

MS - Módulo de Sílica sio?

Al203 + fsr6.

MA - Módulo de Alumina AlzO¡

Fe2O3

Fator de saturação de cal (FSC): Alguns estudos foram realizados visando definir a

influência do FSC nas características do clínquer produzido, assim como no consumo

energético. GOUDA (1977) verificou que a elevaçäo de 'l% do conteúdo de CaCO3 em

uma farinha pode resultar num aumento de 14,2% do teor de alita e a redução de

11,6% do teor de belita. LONG (1982 in CENTURTONE, 1993) mostrou que a

queimabilidade de uma farinha é dificultada com o incremento do FSC, que também

favorece o maior desenvolvimento dos cristais de alita, com conseqüente decréscimo

na qualidade do cimento.

KIHARA ef aûT (1983) afirma que a escolha de um FSC tecnicamente adequado e
economicamente vantajoso representa um compromisso entre a seleção e a

preparação das matérias-primas disponíveis no local da unidade produtora e um

clínquer dentro da composição projetada, com pouca cal livre e um consumo mínimo

de combustível.
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Alguns autores sugerem valores ideais para o FSC. GOUDA (1977) afirma que o valor

razoâvel é de 94% e que a elevação deste fator provoca um aumento do consumo

energético. scHÄFER (1987) verificou que o intervalo ótimo para o FSC está entre gg

e 98%.

Módulo de sílica: Pode ser definido por como sendo a relação empírica nas matérias-
primas que governa as proporçöes dos silicatos cálcicos do clínquer em relaçäo aos
componentes da fase intersticial (CALLEJA 1960, in CENTURIONE, 1993).

De acordo com CHATERJEE (1979), um alto MS reduz a fase líquida e aumenta a
temperatura de queimabilidade e uma farinha com alto MS pode produzir um cimento

com muita cal livre, a não ser que a sílica esteja com uma granulometria muito fina para

reag¡r.

MILLER (1981 rn OENTURIONE, 1993) verificou que a elevação da quantidade de fase

líquida dada pela redução do MS geralmente permite melhorar a aptidão à

clinquerização de uma farinha. segundo DUDA (1977), os valores do MS normalmente

estão entre 1,9 e 3,2 sendo os mais comuns entre 2,2 e 2,6.

Módulo de Alumina: Também denominado de módulo fundente, o MA controla a

composição e a viscosidade da fase líquida, com grande influência na temperatura de
clinquerização e no processo de granulação do clínquer (KIHARA ef a/¿ 19g3).

CENTURIONE (1993) afirma que uma farinha com MA = 1,63, todo o conteúdo de

Al2o3 e Fe2o3 entra em fusäo quando o material atinge a temperatura em torno de

13000c.

De acordo com LOCHER (1975 in CENTURIONE, 1993) a ação do Fe2O3 como

fundente se dá mais especificamente para MA superiores a 1,63; para valores

inferiores, o fundente principal é oAl2O3.
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4.3.2. Parâmetros Mineralógicos

É importante que se conheça a mineralogia da matéria-prima, pois segundo

cHATERJEE (1979), os componentes säo introduzidos na forma de vários minerais ou

compostos, e nåo óxidos, os quais diferem em sua reatividade. LUDWIG (1g91) afirma
que a composiçäo mineralógica primária determina a natureza e a finura dos

componentes de sílica e também a quantidade e distribuição de impurezas.

O óxido de cálcio (CaO) tem como fonte principal a calcita e a dolomita, constituintes
principais das rochas calcárias, cujas características estão relacionadas aos tipos dos

depósitos geológicos.

o dióxido de silício (sio2) tem como fontes principais o quartzo e os argilominerais,

secundariamente, feldspatos, micas, anfibólios e piroxênios são fontes de sioz
(KIHARA ef a/li, 1983). segundo CHARTEJEE (1979), metade da sítica na matéria-

prima provém de quartzo livre e o resto vem de argilominerais tais como caulinita,

montmorillonita, etc.

o óxido de alumínio (Al2o3) provém principalmente de argilominerais, gibbsita e,

secundariamente, de feldspatos, micas e silicatos ferro-magnesianos. o óxido de ferro

(Fezos) tem como fontes principais os minerais do grupo dos óxidos e hidróxidos de

ferro, tais como a hematita (FezO¡), a magnet¡ta (Fe¡O¿), a goethita (FeO.OH) e a
limonita IFeO.(OH)nH2O].

4.3.3. Parâmetros Físicos

Durante a preparação da farinha, além da dosagem das matérias-primas, grande

atençâo é dedicada à moagem e homogeneizaçäo das mesmas, uma vez que tanto a

granulometria quanto a homogeneidade såo fatores de fundamental importância para o

desenvolvimento das reações de clinquerização e qualidade do produto (zAMplERl,

1989).
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A adequada granulometria da farinha tem influência positiva no processo de

clinquerizaçäo, permitindo a completa reaçäo entre os constituintes da matéria-prima. A

finura dos grãos quartzosos e de calcita, principais constituintes da farinha, são de

importância decisiva nesse contexto, visto que os argilominerais não apresentam esse

problema (e.9. CENTURIONE, 1993). Segundo este mesmo autor, com relação aos

grãos de calcários, verifica-se que a natureza mineralógica e a textura dessas rochas

têm grande influência na sua cominuição, sendo que os calcários de origem sedimentar

säo potencialmente mais fáceis de moer que calcários metamórficos, devido à textura

menos compacta. ldealmente os grãos de quartzo e calcita näo devem ultrapassar

diâmetros de 44 ptm e 125 pm, respectivamente.

Algumas soluçöes são propostas por diversos autores a fim de reduzir a influência

negativa de gråos grossos numa farinha. Uma solução proposta por

(RAUSCHENFELS, 1976 rn CENTURIONE, 1993) é a moagem uttrafina da farinha que

possibilita a formação de cristais de alita a temperaturas inferiores a 1000 oC, com

reaçôes ocorrendo no estado sólido; porém os custos inviabilizam a moagem ultrafina.

De acordo com CHROMY (1982, rn CENTURIONE, 1993) obtêm-se vantagem

econômica elevando-se a temperatura de queima ao invés de prolongar o consumo de

energia com o processo de moagem da farinha. MILLER (1981, Ír CENTURIONE,

1993) acredita ser mais vantajosa a intensificação da moagem do quartzo, podendo

realiza¡ a moagem em separado da matéria-prima para ser mais eficaz.

4.4. Processo de Clinquerização

Os sistemas de queima de clínquer modernos säo caracterizados pelos seguintes

estágios individuais: pré-aquecimento, calcinaçäo, sínterizaçäo (clinquerizaçâo) e

resfriamento. A farinha devidamente moída e homogeneizada está apta a ser

clinquerizada, sendo que este processo é iniciado ainda antes que o material entre no

forno.

O pré-aquecimento, ou aquecimento inicial da matéria-prima ocorre aproveitando-se o

conteúdo calorífico dos gases provenientes do forno, até que se alcance um grau
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máximo de descarbonatação da farinha, para que esta entre no forno. Nesta etapa,

verifica-se a perda de água livre dos minerais da farinha, a desidroxilação dos

argilominerais e o início da descarbonatação do calcário. Normalmente, o material ao

ingressar no primeiro estágio do pré-aquecedor apresenta uma temperatura de cerca

de 50oC, devendo ser aquecido até aproximadamente 800oC durante os 25 a 30

segundos em que fica em contato com os gases de circulação, sendo que este tempo

representa o tempo de percurso da farinha entre o primeiro e o quarto estágio do pré-

aquecedor, ingressando posteriormente no forno (NEYRA, 1985 in

cENTURTONE,1993).

Em funçäo da temperatura e da composição químico-mineralógica do material a ser

clinquerizado, o forno pode ser dividido em cinco zonas principais (MILLER, 1980 e

JOHANSEN, 1977 in CENTURIONE, 1993):

. Zona de calcinação (ZCl: na primeira regiäo do forno ocorre a descarbonataçäo da

farinha com significativa formaçäo de cristais de belita. Nesta zona, embora a geração

de cristais de belita libere alguma quant¡dade de calor, o fato é que o processo de

calcinaçåo consome, como um todo, grande quantidade de energia, provocando uma

elevaçäo muito lenta da temperatura do material nessa região.

e Zona de transição (ZT): ao contrár¡o da zona de calcinação, nessa região do forno a

elevação de temperatura é rápida, variando de cerca de 900oC até temperaturas

próxrmas de 1300oC. Na zona de transição registra-se um significativo incremento da

fase líquida.

. Zona de fase líquida (ZF): esta zona corresponde à região do forno onde se

processa a nodulizaçäo do clínquer. Observa-se uma variação muito pequena do teor

da fase líquida com a elevação da temperatura. Começa, nesta região, a formaçäo dos

cristais de alita cujo desenvolvimento se acentua com a elevação da temperatura, até

que a quantidade desses cristais atinja um valor crítico, cessando o processo de

nodulização.
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. Zona de temperatura máxima (ZM): nesta zona, situada na regiäo da chama, o

processo predominante é a formação e posterior crescimento dos cristais de alita. No

interior dos nódulos, esta reação é todavia limitada pela taxa de difusão do CaO na

fase fundida, relativamente imóvel.

. Zona de resfriamento do forno (ZR): começa exatamente no ponto onde se observa

o início da redução da temperatura de queima. Nesta etapa, verifica-se o início da

solidificação da fase líquida; quanto maior esta zona, mais cristalizada será a fase

intersticial.

As reaçöes químicas que acontecem no processo de clinquer¡zaçäo são descritas no

tabela 8.

Tabela I - Reaçöes na formação do clínquer Portland (CENTURIONE, 1993)

Temperatura oC Reação

100 - 200 Liberação da água livre

500 - 700
Desidroxilação dos argilominerars; transformação do quartzo - a em

quartzo-B

700 - 900

Decomposição dos carbonatos, com liberação de COz; primeiras

reaçóes de estado sólido, levando a formação de aluminatos e ferro-

aluminatos cálcicos ICj2A7 e Cr(AF)l e início de formação de belita (2

ç¿9 + SiOz -+ Ca2SiOa); conversão de quartzo- p em cristobalita.

900 - 1200

Conversão de ferro-aluminatos e aluminatos em CaAF e C3A,

formação de belita a partir da síl¡ca remanescente e dos cristais de cal

livre.

1200 - 1350

Pr¡me¡ra cristalização da alita (- 1200"C), a partrr de cristais pré-

existentes de belita e cal livre (CazSiO¡ + CaO -r CasSiO¡); a partir de

-1280oC inicia-se a formação da fase líquida a partir dos aluminatos e

ferro-aluminatos cálcicos, com conseqiiente nodulizaçäo do clínquer.

Acima de 1 350oC Desenvolvimento dos cristais de alita.
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A figura 3 mostra as variações das fases minerais durante a formaçäo de clínquer

Portland.
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Figura 3 - Esquema de forno mostrando as variaçöes das fases minerais em relaçåo à
temperatura na formaçäo do clínquer Portland (WOLTER, 1985)
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5. O Glínquer Portland

5.1. Mineralogia do Clínquer Portland

Os principais corrstituintes mineralógicos sáo:

Al¡ta (CaS) - Corresponde à fase mais importante do clínquer Portland. Trata-se de

modif¡câçoes polimórficas do silicato tricálcico, CaeSiOs, estabilizadas no clínquer

industrial pela formação de soluçöes sólidas com inclusão de pequenas quantidades de

óxidos estranhos (MgO, Al2O3, Fe2O3, Ti2O3, PzOs, SO¡, NazO, entre outros). Sua

estrutura é definida pela presença de tetraedros independentes de SiOq unidos por ions

de cálcio intersticiais. Segundo TAYLOR (1997) esta fase constitui cerca de 50 a70 %
da massa do clínquer. Reage relativamente rápido com água, sendo o constituinte mais

importante para o desenvolvimento da resistência mecân¡ca do cimento.

O processo de formaçåo da alita mais comum em clínqueres industriaÍs ocorre através

da reação sólido-sólido entre os cristais de cal livre e belita onde a reaçäo se processa

por difusåo iônica, sendo acelerada pela fase fundida. Esta forma de geração da alita é

comumente observada quando se verifica a presença de grãos grossos de quartzo (>

45 pm) na farinha, fato que impossibilita a dissolução da sílica no líquido adjacente.

Primeiramente ocorre a reaçäo do quartzo com a cal disponivel para a formação de

cristais de belita; posteriormente, os cristais de belita recém gerados reagetn com a cal

para originar cristais de alita (CENTURIONE, 1993).

O polimorfismo dos cristais de alita é definido pela var¡açáo de temperatura, conforme

tabela 9.
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Tabela 9 - Variações polimórficas da alita (MAKI, 1986 in CENTURIONE, 1993)
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Belita (CzS) - Trata-se de fases polimórficas de um silicato dicálcico, CazSiO¿, que são

estabilizadas pela presença de óxidos estranhos (AlzOg, FezOg, MgO, NazO, KzO, SO¡,

TizOg, PzOs, Cr2O3 ,Mn2O3, BaO, entre outros) constituindo de 15 a 30o/o do clínquer

Portland. Embora ocorra em proporções via de regra menos expressivas que a al¡ta, é

um dos constituintes principais do clínquer Portland. Reage lentamente com a água,

contribuindo ass¡m, pouco para o desenvolvimento da resistência durante os primeiros

28 dias. Porém após um período longo, há o aumento da resistência provocado por

este constituinte.

A formaçáo dos cristais de belita se processa pela reaçäo entre SiO2 e CaO

provenientes da matéria-prima, processo que ocorre entre substâncias sólidas, por

difusão, a temperaturas inferiores àquelas da formação da alita.

A belita apresenta quatro variedades polimórficas (cx,, û', B e y) estáveis em domínios

determinados de temperatura (Figura 4), as quais apresentam estruturas cristalinas

nitidamente distintas (e.9. CENTURIONE, 1993)
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F¡gura 4 - Fases polimórficas da belita (e.9. CENTURIONE, 1993)

A estabilização das quatro formas polimórfica da belita dependem fundamentalmente

da velocidade de resfriamento do clínquer, bem como dos teores de álcalis nos cristais.

Nos clínqueres Portland industriais, a forma de belita comumente encontrada é a B,

sendo as formas c¿ e c{,' característica de cimentos belíticos, cujo teor de belita supera o

teor de alita.

Fase Aluminato (C3A) - Corresponde à fase aluminato tricálcico, Ca3Al2O6, cujo

sistema cristalino é o cúbico, náo sendo verificada nenhuma modificaçâo polimórfica

gerada pela variaçäo de temperatura.

Esta fase admite em sua estrutura cristalina a presença de óxidos estranhos como o

Fe2O3, MgO, SiO2, TiO2, Na2O e K2O, entre outros, em proporções de até 10% em

massa, sendo que os elementos alcalinos podem modificar sua simetria (ortorômbica

ou monoclínica) (e.9. CENTURIONE, 1993). Sua constituiçåo é variável de 0 a 10% e

depende do tipo de cimento produzido (cimentos classe G, utilizados em poços

petrolíferos devem apresentar teores de C3A próximos de 0). Reage rapidamente com

a água e pode causar uma indesejável pega rápida, que é controlada por gesso. É o

const¡tuinte responsável pela resistência nas primeiras idades.

A formação dos cristais de aluminato tricálcico ocorre apenas no f¡nal do processo de

clinquerizaçäo, com o resfriamento e solidificação da fase intersticial. Quanto mais
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rápido for o resfriamento do clínquer, menos desenvolvidos serão os cristais

(CENTURtONE, 1993)

Fase Ferro-aluminato Tetracálcico (C4AF) - Corresponde à fase ferro-aluminato

tetracálcico, Ca2AlFeOs, constitui cerca de 5 a 15o/o da massa do clínquer Portland.

Esta fase tem baixa reatividade hidráulica e tem como propriedade principal a

resistência à corrosão química do cimento.

A coloraçåo acinzentada do cimento é devida a esta fase. Apresenta estrutura

complexa, onde camadas de octaedros (FeOo ou A106) são d¡spostas

perpendicularmente ao eixo "b'' do cristal, sendo intercaladas por cadeias simples de

tetraedros (FeO4 ou AIO¿). Os tetraedros e octaedros unem-se entre si através do

compartilhamento dos oxigênios de seus vértices, formando grandes vazios na

estrutura, preenchidos por íons de cálcio.

Da mesma forma que o C¡4, o C+AF cristaliza-se a partir da solidificaçäo da fase

intersticial fundida, formando cristais irregulares, nos interstícios deixados pelos

silicatos (alita e belita).

Os demais constiiuintes mineralógicos ocorrem em proporções subordinadas, sendo

eles:

Cal livre (CaO) - A cal livre forma-se através da calcinação dos carbonatos cálcicos e

permanece no clínquer devido a alguma condição inadequada do processo de

clinquerização, como moagem e/ou homogeneidade deficientes da matéria-prima,

condiçoes de queima insuficientes ou ainda dosagem excessiva de óxido de cálcio na

farinha. Pode ocorrer geração de cal livre secundár¡a no clínquer Portland como

resultado da decomposição da alita, que pode ocorrer sob condições lentas do

resfriamento, ou ainda, em decorrência da desestabilização provocada pela

substituiçäo em solução sólida em determinados elementos menores ou traços

(MARíNGOLO, 2oo1).
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Periclásio (MSO) - Este é um componente de baixa atividade hidráulica, sendo uma

fase praticamente inerte no processo de hidrataçäo do cimento. Aparece somente

como fase mineralógica em clínqueres ricos em MgO, produzidos a partir de calcários

magnesianos. Se o teor de MgO for superior a 2Yo, aproximadamente, então o material

excedente cristalizar-se-á sob a forma de periclásio, cuja taxa de cristalização é função

da temperatura de queima e velocidade de resfriamento (CENTURIONE, 1993). No

processo industr¡al, a formação de periclásio inicia-se na zona de descarbonataçäo,

atingindo o máx¡mo na regiåo do primeiro resfriamento, após a zona de queima. A

temperaturas elevadas de queima, altas concentraçöes de MgO entram na fase líquida.

Em condições de resfriamento rápido, grande parte permanece no C3A e C4AF e

apenas uma pequena quantidade separa-se como periclásio. Sob resfriamento lento,

apenas cerca de 1,5% de MgO (em relaçäo ao clínquer) entra em solução sólida, o

excesso forma cristais de periclásio.

Sulfatos Alcalinos

Sulfatos em fornos de cimento geralmente se originam do combustível. Dependendo da

quantidade de sulfato disponível, sulfatos duplos solúveis de álcalis, tais como a
langbeinita e anphitalita säo conhec¡das por estarem presentes em clínquer de cimento

Portland, Sua presença é conhecida por ter uma significante influência nas reaçöes

inicias de hidrataçäo do cimento (MEHTA, 1986). A Fotomicrografia 1 mostra o clínquer

Portland visto pelo microscópio.
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Fotomicrografia I - Fases mineralógicas do clínquer Portland, observam cristais
subidiomórficos de alita (A) e cristais anedondados dispersos
de belita (B).



6. Co-processamento de Resíduos em Fornos de Cimento

Co-processamento, por definição, é a técnica que permite a queima de resíduos em

fornos mediante dois critérios básicos: (a) reaproveitamento de energia, para que o

material seja utilizado como substituto ao combustível; ou (b) reaproveitamento como

substituto da matéria-prima, de forma que o resíduo apresente características similares

às dos componentes empregados na produçäo de clínquer (MAROUES, 1999).

Dentre as tecnologias de tratamento de resíduos, a incineração têm a maior

capacidade de destruiçäo de uma grande variedade de resíduos. Os parâmetros de

combustäo do processo de clinquerização no forno rotativo são equivalentes aos

preconizados para a destruição de resíduos perigosos, tradicionalmente realizada em

fornos de incineração não relacionados à produção de cimento. A integração de dois

processos em um, a utilização da manufatura industrial de clínquer Portland

concomitante à queima de resíduos industr¡a¡s no sistema forno, configura o co-

processamento (MARíNGOLO & KIHARA, 2002).

De acordo com MARQUES (1999), o co-processamento é uma prática pela qual os

fabricantes de cimento reduzem seus gastos com conrbustível e matéria-prima, ao

passo que os geradores de resíduos têm uma alternativa a mais para dispor seus

passivos, notadamente a custos mais baixo se comparado com outras técnicas.

Segundo MARÍ NGOLO (2001), o co-processamento tem como premissa que a

utilização do residuo represente aporte energético, ganho composicional, através da

substituiçáo de algum dos elementos principais, cálcio, silício, aluminio e ferro da

matéria-prima, ou ainda que atue como mineralizador, apresentado componentes como

enxofre, flúor, titânio ou fósforo, que reduzem a temperatura de clinquerização.

KIRSCH (1992) afirma que para a utilização de resíduos sólidos, é necessário que se

atenda as seguintes premissas:
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^/ A qualidade do cimento, isto é, suas propriedades construcional e a compatibilidade

ambiental, não deve ser afetada;

./ Todo interesse na proteçäo ambiental com relação ao processo de produção deve

ser considerado, isto é, condiçöes de licenciamento e limites de emissão deve ser

observado; e

I O processo de produçáo não deve ser afetado.

KIRSCH (1992) afirma que o uso de combustíveis secundários potencia¡s é justificado

somente quando há lucro para a companhia de cimento, tendo em mente o capital

investido e custo de operacional adicional proveniente da substituição do combustível

primário.

Algumas restriçöes quanto ao uso de resíduos em fornos se referem as suas

propriedades químicas, sendo necessário a avaliação em termos de toxicidade,

corrosividade, patogenicidade e reatividade.

Um exemplo säo os resíduos clorados, os quais contêm tetracloreto de carbono ou

triclorobenzeno que quando queimados em fornos de cimento, geram ácido clorídrico

(HCl). Este ácido no estado gasoso reage com o óxido de potássio e sódio no forno,

formando sais alcalinos, os quais volatilizam na zona de queima e condensam na área

de resfriamento do forno, gerando colagens que prejudicam a operação do forno

(MANTUS, 1992).

Em geral, somente resíduos combustíveis com um a¡to valor energético e baixos

conteúdos de cloro e metal são queimados em forno de cimento (MANTUS, 1992).

A introduçåo de resíduos no forno pode acarretar aumento da entrada de elementos

traços no sistema, trazer implicaçöes ao processo e influenciar as propriedades do

clínquer e cimento Portland gerando ciclos ño sistema em função da volatilidade;

reduzindo a temperatura de formação dos minerais; modificando a viscosidade do



mater¡al; alterando a reatividade dos minerais do clínquer e assim agindo sobre a

atividade hidráulica do cimento (MARfNGOLO e KIHARA, 2002).

6.1. Histórico do Co-processamento

Segundo KIHARA (1999), as primeiras experíências de co-processamento foram

realizadas com sucesso na década de 1970, em fornos de via úmida, no Canadá, na

fábrica de cimento Saint Lawrence, com o objetivo de estudar a eficiência de destruição

de residuos clorados (1974 a 1976).

Na Europa, os primeiros testes foram realizados na França, na Ciment Français

(Desvres) em 1978. No mesmo ano, registram-se experimentos também com resíduos

clorados na Suécia, na fábrica de Stora-Vika. Somente a Scori, a maior co-
processadora da Europa, tem capacidade de co-incinerar 600.000 uano de resíduos

em 26 fornos de cimento. Estima-se que na União Européia tenham sido co-
processados mais de 400.000 t de pneus e 600.000 t de resíduos líquidos como

combustíveis alternativos, em 1 997.

Em 1979, o Grupo Lafarge iniciou atividades de co-processamento nos Estados

unidos, na fábrica de Paulding (ohio) de onde originou a systech Environment

Corporation, que atua na Lafarge Corp, Medusa Cement e Lone Star Cement. Além da

systech, atuam a cadence nas fábricas da Ash Grove cement e southdown, a safety-

Kleen nas fábricas de Holnam cement, River cement e Medusa cement e a Giant nas

fábricas da Giant cement e Keystone cement. Em 1995, registraram-se 45 fornos de

cimento em 24 fábricas co-processando aproximadamente 1.000.000 vano de resíduos

nos Estados Unidos.

As atividades de co-processamento de resíduos industriais iniciaram-se no Brasil na

década de 1990, no Estado de säo paulo, estendendo-se posteriormente para o Rio de

Janeiro, Paraná, Rio Grande do sul e Minas Gerais (MARfNGoLo e KIHARA, 2002).



34

com isso, algumas normas e legislações ambienta¡s foram criadas para regularizar as

situaçôes de operação das indústrias, As indústrias, por sua vez, enxergaram que o
uso racional dos recursos naturais e o tfatamento dos resíduos gerados eram de suma

importância para a sobrevivência da empresa além da preservação da imagem perante

a comunidade.

Em 1998, os órgáos ambientais CETESB (companhia de Tecnologia e Saneamento
Básico de são Paulo), FEAM (Fundação Esta<iual do Meio Ambiente/MG), FEEMA
(Fundação estadual de Engenharia do Meio Ambiente/RJ), FEpAM (Fundaçäo

Estadual de Proteção ambiental Henrique [.uiz Roessler/RS) e IAP (lnstituto Ambiental
do Paraná) publicaram procedimentos para a queima de resíduos industriaís nos fornos

de clínquer, As regulamentações, ao exigir que o co-processamento agregue valor ao

resíduo, pretendem assegurar que fornos licenciados para produzir cimento não

utilizem resíduos perigosos de baixo poder calorífico a pretexto de recuperação

energética quando, de fato, estariam apenas destruindo-os. para as agências

ambientais, configuraria um papel, para o forno rotativo, de pura e simplesmente
incinerador (MARINGOLO e KtHARA, 2002).

os avanços tecnológicos da linha de produçäo de cimento e a substituiçäo de

combustíveis fósseis e matérias-primas naturais por materiais alternativos na indústria

do cimento sempre foram impulsionados pela busca da redução do consumo de
energia térmica e elétrica, e da racionalização do uso de recursos natura¡s não
renováveis (MARÍNGOLO e KIHARA, 2002).

Há no Brasil 19 fábricas de cimento licenciadas para o co-processamento (tabela 10). A
tendência é que as outras entrem com o pedido de licença, pois o ganho financeiro é

evidente, considerando a substituição de combustível em até 30%, além de renda
extra, no caso do resíduo entre R$ 150 a Rg 700 por tonelada co_processada (com

base em valores de 2003).
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Tabela l0 - Fornos de cimento no Brasil com licenÇa para co-processar

Denominação Grupo¡ndustrial Município

Cimpor

Poty

Itabira

Cimpor

Holcim

Soeicom

Cimpor

Itambé

Rio Branco

Cimpor

Votorantim

Nassau

Cimpor

Cimpor

Itambé

Votorantim

BrumaCo

Sobral

BA

CE

Cachoeiro do ltapemirim ES

Cezarina GO

Itaú Votorantim ltaú de M¡nas

Lafarge Lafarge Matoz¡nhos

Camargo Corrëâ Camargo Corrêâ Pedro Leopoldo

MG

MG

MG

MG

MG

[/ls

MS

PB

PR

PR

RJ

RJ

R,l

SP

Holcim Pedro Leopoldo

Soeicom Vespasiano

Camargo Corrêa Camargo Corrèa Bodoquena

Itaú Votorantim Corumbá

Joåo Pessoa

Balsa nova

Rio Branco do Sul

Holcim Holcim Cantagalo

Lafarge Lafarge Cantagalo

Rio Branco

Cimpor

Votorant¡m Cantagalo

Cimpor Cajat¡

C. P. Cimento (Tupi) C. P. Cimento R¡beiråo Grande SP

Fonte: RQD (2003)

Entre 1991 a 2000, cerca de 700.000 toneladas de resíduos perigosos foram

destruidas através do co-processamento, entre eles borras oleosas, borras de tintas,

pneus, solventes, serragem de madeiras, solos contam¡nados e resíduos orgân¡cos.

Este valor, apesar de considerável, está muito abaixo do total de residuos co-

processados em países da Europa (França, Reino Unido, Bélgica e Áustria) que chega

a 2 milhöes de toneladas por ano (ROD, 2003).

O Brasil tem potenc¡al para aumentar o volume total de resíduos co-processados. Não

existem estatísticas ofic¡ais sobre a geração de resíduos no Brasil, porém alguns

inventários de órgãos amb¡entals mostram que anualmente são gerados cerca de 110

milhões de toneladas de resíduos classe ll. Somente no Estado de Sáo Paulo, são

gerados cerca de 25 milhöes desta classe de resíduos, sendo que somente 37% sâo

tratados, Outro exemplo säo os pneus que, apesar de não serem resíduos de classe I

(perigosos), não podem ser depositados em aterros (GARCIA, 2003).
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6.2. Aditivos e Resíduos Co-processáveis

Os t¡pos de resíduos co-processados pela fábrica dependem de alguns fatores como

classificação do resíduo (matéria-prima ou combustível), porcentagem de substituição,

tecnologia do equipamento, condições do processo e localizaçäo geográfica da fábrica.

Existem empresas no mercado especialistas em gerenciamento de resíduos para o uso

em fábricas de cimento. Geralmente estas empresas fazem a manipulação, o

transporte e a análise qualitativa de resíduos, assim como a mistura de materiais para

utilização no co-processamento.

A tabela 11 mostra alguns exemplos de resíduos utilizados na indústria cimenteira.

Tabela 1l- Tioos de resíduos utilizado em c¡menteiras

Tipos de residuos Classif¡cação

Borras oleosas

Borras de tintâs

Óleos lubrificantes

Eletrodos de grafite

Solventes usados
Gesso de unidades de
dessulfurização
Cinzas de termoelétricas

Areia de fundição

Lod¡s de ETE

Lodos de ETA

Escórias de alto forno

Combustivel secundário

Combustivel secundário

Combustível secundár¡o

Combustível secundário

Combustível secundário

Matéria-prima secundária

Matéria-prima secundária

Matéria-prima secundária

Combustível secundário

Matéria-prima secundária

Matéria-pr¡ma secundária

O uso de pneus usados no co-processamento em fornos de clínquer tem crescido

mundialmente. O Brasil possui algumas fábricas que já ut¡lizam este t¡po de resíduo e a

tendência é aumentar o uso de pneus usados como combustível alternativo, devido à

disponibilidade deste produto e pelas vantagens em sua utilização.

A resolução do CONAMA no 264 de 26108159, prevê a coleta e reciclagem de pneus,

cuja responsabilidade é dos fabricantes e importadores. Para 2004, a resolução prevê

C, H, O e metais pesados

C, H, O e metais pesados

C, H, O e meta¡s pesados

c
c,H

Sulfatos e carbonatos

Silicatos, metais, C, H

Sílica

C,Hemetaispesados
Ca

Fe, Si, etc.
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que para cada pneu fabricado, um pneu inservível deve ser reciclado. A disponibilidade

de pneus inservíveis no Brasil é de cerca de 30 milhões por ano.

Segundo BLUMENTHAL (1996), os pneus usados possuem poder calorífico 25%o maior

do que o carvão; as emissões gasosas de SO", NO", metais e voláteis orgânicos näo

são diferentes quando se utiliza este t¡po de resíduo.

O aporte de zinco é aumentado quando se co-processa pneus usados. Este tipo de

material possui teores acima de 10.000 ppm de zinco. O óxido de zinco (ZnO), como

será exposto adiante, acelera a formação do clínquer.

Outro tipo de resíduo que possui potencial cle utilização no Brasil é o SPL (Spent

Potlining), ou Resíduo Gasto de Cuba (RGC). Uma fábrica do presente trabalho utiliza

este tipo de material (Fabrica G). O RGC é um sub-produto da indústria de alumínio,

proveniente do desmonte de cubas eletrolíticas. Além de fonte de SiO2 e Al2O3, este

res.íduo possui teor elevado de F'(entre 12 a 20%) e em devidas proporções, age como

agente mineralizante, ou seja, possuem a capacidade de intensificar a taxa de

formação do clinquer Portland. Com relação a disponibilidade deste resíduo, o fato é

que para cada tonelada de alumínio produzido, cerca de 35 a 45 Kg de RCG são

gerados, ou seja, no Brasil são gerados aproximadamente 50.000 toneladas/ano.

6.3. Conceitos, ClassifÏcaçãoe Regulamentações

A implementaçäo do co-processamento nos fornos deve respeitar as deliberaçöes

normativas dos órgãos ambientais competentes, de forma a não causar impacto ao

meio ambiente. O clínquer co-processado, por sua vez, deve manter a integridade de

um clínquer convencional e produzir c¡mento de boa qualidade (MARÍNGOLO &

KTHARA,2002)

No final da década de 1980, como decorrência dos graves problemas causados pelas

grandes quantidade e toxidade dos resíduos gerados, vários países, entre eles o Brasil,
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começaram a elaborar as primeiras leis e regulamentaçoes específicas para definir,

classificar, manusear, transportar e destinar resíduos (CAVALCANTI, 1998)

Em 1987, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editou uma série de

normas para padronizar nacionalmente a classificação de resíduos sólidos:

NBR 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação

NBR 10005 - Lixiviação de Resíduos - Procedimento

NBR 10006 - Solubilização de Resíduos - Procedimento

NBR 10007 - Amostragem de Resíduos - Procedimento

Segundo a NBR 10004, classificam-se os resíduos como:

. Resíduos Classe I - perigosos

. Resíduos Classe ll- não inertes

. Resíduos Classe lll- inertes

A Norma NBR 10004 - "Resíduos Sólidos - Classificaçäo", classifica os resíduos quanto

aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais

resíduos devem ter manuseio e destinação mais rigidamente controlados.

A classificação proposta baseia-se fundamentalmente nas características dos resíduos,

em listagem de resíduos reconhecidamente perigosos e em listagens de padrÕes de

concentração de poluentes, a saber:

Listagem 1 - Resíduos perigosos de fontes não específicas;

Listagem 2 - Resíduos perigosos de fontes específicas;

Listagem 3 - Constituintes perigosos - base para a relação dos resíduos e produtos das

listagens 1 e 2;

Listagem 4 - Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos;

Listagem 5 - Substâncias agudamente tóxicas;-

Listagem 6 - Substâncias tóxicas;

Listagem 7 - Concentração - Lim¡te máximo no extrato obtido no teste de lixiviaçäo;
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Listagem I - Padrões para o teste de solubilização;

Listagem 9 - Concentraçöes Máximas de poluentes na massa bruta de resíduos

utilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente da França para Classificação de Resíduos;

Listagem 10 - Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo como

perigosos.

Resíduos classe I - Perigosos

São classificados como resíduos classe lou perigosos os resíduos sólidos ou mistura

de resíduos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade,

reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública,

provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças

e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos

de forma inadequada. As listagens n" 1 e 2 da referida Norma fornecem uma relação

de resíduos sólidos industriais reconhecidamente perigosos.

Os resíduos que submetidos ao Teste de Lixiviação, conforme Norma Brasilelra NBR

10005 - "Lixiviação de Resíduos - Procedimento", apresentarem teores de poluentes no

extrato lixiviado em concentraçåo superior aos padrões constantes da listagem 7 -
Limite Máximo no Extrato obtido no Teste de Lixiviação, säo classificados como

perigosos. Os valores padronizados nessa listagem se referem exclusivamente a

alguns metais pesados e pestic¡das.

Assim sendo, o teste de lixiviaçäo se aplica somente àqueles residuos que apresentem

entre seus constituintes um ou mais dos elementos e substâncias constantes da

listagem n' 7 da NBR-10004.

Säo ainda classificados como resíduos perigosos os resíduos de restos de embalagens

contaminadas com substâncias da listagem n'5 e os resíduos de derramamento ou

produtos fora de especificaçäo de qualquer substância das listagens n" 5 e 6.

Qualquer outro resíduo, que se supõe ser tóxico e que não conste destas listagens,

dever ter sua classificação baseada em dados bibliográficos disponíveis, uma vez que
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os testes de toxicidade a organismos superiores (DL50 oral ratos, CL50 inalaçäo ratos

ou DL50 dérmica coelhos) näo sáo usuais entre nós.

Resíduos Classe ll - Não lnertes

Säo classificados como Classe ll ou res¡duos não inertes os resíduos sólidos ou

nristura cle resíduos sólidos que não se enquadram na Classe l- perigosos ou na

Classe lll - inertes, Estes resíduos podem ter propriedades tais como combustibilidade,

biodegradabilidade ou solubilidade em água.

Resíduos Classe lll - lnertes

Såo classificados como Classe lll ou residuos inertes os resíduos sólidos ou mistura de

resíduos sólidos que, submetidos ao teste de solubilização (Norma NBR 10006 -

"Solubilização de Resíduos - Procedimento") näo tenham nenhum de seus constituintes

solubilizados, em concentraçöes superiores aos padröes definidos na Listagem 8 -
"Padröes para o teste de solubilização".

Como exemplos destes materiais, pode-se citar: rochas, tijolos, vidros e certos

plásticos e borrachas que nåo são facilmente decompostos.

Como ficou demonstrado, os resíduos sáo class¡ficados em funçäo de suas

propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas e com base na identificação de

contaminantes presentes em sua massa. Contudo, essa identificação é bastante

complexa em inúmeros casos, em face das limitações existentes nos laboratórios

nacionais. Os resíduos que não forem classificados nestas listagens devem ser

avaliados quanto à presença em sua composição de substâncias constantes da

listagem 4 .

As substâncias presentes nesta listagem sâo aquelas que, com certeza, são tóxicas,

cancerígenas, mutagênicas ou teratogên¡cas aos seres vivos e ao homem. Entretanto,

a simples presença de uma dessas substâncias no resíduo não implica,

necessariamente, sua classificação como perigosos. Para isso, deverão ser analisados

conjuntamente os seguintes fatores:
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o Natureza da toxicidade apresentada pelo residuo;

¡ Concentraçäo do constituinte no resíciuo;

. Potencial que o constituinte tem de migrar do resíduo para o ambiente sob condiçöes

impróprias de manipulação;

¡ Persistência do constituinte ou de qualquer produto tóxico de sua degradação tem em
degradar-se em constituintes não perigosos considerando-se a velocidade em que

ocorre a degradaçäo; e

o Extensão em que o constituinte ou os produtos de sua degradação é capaz de

bioacumular nos ecossistemas.

caso ainda não seja possível a sua classificaçäo, devê -se avaliar sua periculosidade

real através da comprovaçáo de pelo menos uma das seguintes características:

. lnflamabilidade;

. Corrosividade;

o Reatividade;

. Toxicidade; ou

. Patogenicidade.

se ainda assim existirem dúvidas quanto à classificação, deve-se proceder da mesma
maneira como se fez em relação às substâncias da Listagem 4, ou seja: analisar os

fatores descritos no parágrafo anterior.

Neste ponto, já será possível classificar o resíduo como perigosos ou não. se for
classificado como näo perigoso, o próximo passo é submetê-lo ao teste de
solubilização. Pela comparaçäo dos resultados obtidos na análise do extrato do teste
de solubilizaçåo com os padrões da Listagem B, classificam-se os resíduos como

inertes ou náo inertes.

Deve-se salientar que as listagens apresentadas näo såo estáticas. um resíduo ou

substância pode ser incluído ou retirado das mesmas de acordo com a evolução do
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conhecimento científ¡co sobre o assunto. portanto essas l¡stagens devem ser

cont¡nuamente atualizadas.

A crescente ocupação industrial, principalmente nos grandes centros urbanos, tem
gerado grandes volumes de resíduos e conseqüentemente a preocupaçäo sobre a
destinação final destes. As exigências dos órgäos ambientais sobre o equacionamento

do passivo ambiental são rígidas e ganharam amplitude com o advento da Lei Federal

no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de crimes Ambientais, que responsabiliza o

funcionário público quando deixar de promover as medidas necessárias à prevenção,

interrupção ou minoração do agravamento do dano ambiental, determinadas pela

autoridade competente (CERQUEIRA e ALVES, 1999).

De acordo com o último levantamento realizado pela CETESB (1992/1996), somente

no Estado de são Paulo são gerados 535.615 vano de resíduos classe I (perigosos),

25.038.167 vano de resíduos classe ll (Não-inertes) e 1.045.8g6 uano de resíduos

classe lll (lnertes). Do total de 26,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados

anualmente, somente 9,5 milhöes de toneladas (corresponden do a 3s,7%) säo tratadas
(GARCTA,2003).

os resíduos classe le ll possuem potencial de utilização no co-processamento e em

1999, o coNAMA (conselho Nacional de Meio Ambiente) oficializou, em âmbito
nacional, a regulamentação coNAMA 264, que define procedimentos, critérios e
aspectos técnicos específicos de licenciamento ambiental para o co-processamento de
residuos em fornos rotativos de clínquer. Esta regulamentação impõe valores máximos

de emissão de certos compostos químicos (incluindo metais) e de material particulado.

cada Estado, através do órgão ambiental local, tem autonomia para definir limites mais

restritivos, considerando a capacidade de dispersão atmosférica e a intensidade da

ocupação industrial e os valores da qualidade do ar da regiäo.

Na suíça foi estabelecida uma diretriz que impöe valores máximos de poluentes em

clÍnqueres e cimentos que utilizaram o co-processamento de resíduos. Esta diretriz tem

caráter ambiental e até o momento, o Brasil não possui uma regulamentação com esta

finalidade, limitando-se a estipulação de limites de emissões gasosas de poluentes.
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A tabela 12 mostra valores padräo para poluentes no clínquer e no c¡mento por and,

de acordo com a Diretriz Sufça de Destinação Final de Residuos em plantas de

Cimenlo. Os valores estabelecidos foram fundamentados nas matérias-primas

disponíveis na Suíça, utilizados para a fabricaçäo de cimento. Tem valor regional e,

portanto, estes limites devem ser considerados como referências para comparação em

clínqueres co-processados. A Diretriz estabelece requisitos de qualidade de clínqueres
fundamentada em limites de elementos menores.

no c¡mento Portland
clfnquer

12 - Valores e no cimento,

Elemento
Valor padrão (mg/Kg)

Para clínquer Para cimento Portland
Arsênio As 40
Antimônio Sb

Berilio Be 5-

Chumbo Pb 100

Cádmio cd IE 1,5-
Cromo Cr 150

Cobalto Co 50

Cobre Cu 100

Niquel Ni 100

Mercúrio Hg Nenhum valor padrão para
clínouer lsem assimilacãoì 0,5-

Selênio Se 5

ïálio TI 2

Zinco Zn 500

Bronze Sn 25

Cloreto (inorg.) ct 1000
Enxofre S 3,5% SO3
Elementoscujousoderesfduospodenåoresultaremuffig¡gtJ
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6.4. Sistema Forno como Meio Alternativo de Destruição de Resíduos

o forno de cimento possui caracterÍsticas propícias à combustáo de resíduos, que säo
apresentadas a seguir (MANTUS, 1992; MOORE, 1995; LEMARCHAND, i999):

a) Alta temperatura e longo tempo de residência

A produçáo de clínquer Portland requer que a temperatura dos sólidos alcance
aproximadamente 1480 oc (2700"F). para aquecer o material até esta temperatura é
necessário que a chama chegue a pelo menos 1930oc (35o0oF). o perfil de
temperaturas no forno rotativo e a velocidade do gás combinam-se para produzir um

tempo de residência de mais de três segundos a temperaturas iguais ou superiores a

1200oc (2200oF), com a vantagem adicional do contato íntimo entre sólidos e gás.

Essas condições essenciais para a produçäo de cimento excedem a temperatura do
gás e tempo de residência para a destruição de componentes orgânicos, mesmo os de
destruição mais difícil, e excedem as condições operacionais de incinerador industrial

de residuos perigosos.

b) Ambiente alcalino natural

As matérias-primas dentro do forno rotativo produzem um ambiente naturalmente
alcalino, agindo como neutralizadores naturais dos gases ácidos que podem vir a ser
produzidos pela combuståo, como so2 (H2so4) e HCl. A calcinação do carbonato de
cálcio produz cal, que é o mesmo material neutralizador utilizados em incineradores de
resíduos perigosos. o processo de produção do clínquer gera também outros
componentes alcalinos, como óxido de magnésio. Assim à medida que os gases ácidos
transitam no sistema, são neutralizados pelo material alcalino do forno.

c) Alta turbulência

Turbulência é o fenômeno que promove a níistura do combustível com o oxigênio,
produzindo uma combustão mais efìciente. Turbulência, temperatura e tempo de
residência são os três fatores de cuja ação combinada depende a eficácia do processo
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de incineração. Em fornos de cimento, a turbulência, expressa em número de Reynolds
(relaçåo entre as forças inerciais e de viscosidade do fluxo), é maior que I oo.o0o,
contra 10.000 em incineradores industriais, permitindo maior eficiência de destruição de
compostos orgânícos.

d) Processo sem geração de cinzas

o único produto à parte gerado no processo de manufatura do cimento é o pó de forno
de clínquer, o qual consiste basicamente de matérias-primas (por exempfo, calcário) e

matéria-prima parcialmente processada (por exemplo, cal). por esta razão, em um

sistema fechado, é reciclado e realimentado no forno junto à farinha.

e) Estabilidade térmica

Devido às dimensöes e alta capacidade de calor que caracterizam o forno de cimento,
não é possível haver variaçöes significativas de temperatura em períodos curto de
tempo. A operação é estável e uniforme, e conta com dispositivos de interrupção

automática do fluxo de resíduos em caso de falhas nas condições operacionais.

lnterrompido repent¡namente o fluxo, quaisquer resíduos orgânicos deniro do forno
ainda seråo destruídos.

f) Equipamento de despoeiramento de alta eficiência

O processo gera gases (CO, CO2, SOx, NOx, HCl, HF), vapores de metais pesados (pb,

Hg, cd, cr etc.), óxidos metálicos (Ni, Fe, co) e material particulado. As partículas que

nåo retornam ao forno são capturadas por sistemas de controle anti-poluiçåo, como
filtros de manga e principalmente, precipitadores eletrostáticos, que atingem eficiência

de 99,950/0.

g) Carga de resíduo

Fornos de c¡mento típicos têm, em média, uma capacidade de alimentação de
matérias-primas de 100 uh. A carga de resíduos é geralmente menor que 5% da
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alimentação, o que significa queima da ordem de 2 a 3 Uh. Para fins de comparação,

um incinerador industrial de resíduos perigosos representa investimentos de US$ 20

milhóes, para uma taxa e alimentaçáo de 100 a 150 kg/h.

h) Habilidade do clínquer em assimilar teores controlados de cinzas

detrimento das propriedades do cimento

A funçåo básica do resíduo no processo de queima do clínquer é complementar ou

substituir parte do combustível ou matérias-primas convencionais. euaisquer resíduos

não-perigosos de processos industriais, cujos constituintes principais säo os mesmos

da farinha para a fabricaçåo do clínquer Portland (CaO, SiO2, AlzOs e Fe2O3), podem

ser utilizados como substitutos do material natural para a correção da composiçäo ou

para a produção de clínquer mineralizado, com propriedades especiais.
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7. lnfluência dos Metais no Cimento

BHATTY (1995) afirma que o uso de materiais de alimentação alternativos e

combustíveis secundários vem ganhando ¡nteresse pela indústria cimenteira, assim

como o conhecimento da incorporação de elementos traços no cfínquer e suas

influência nas propriedades do cimento. Esses efeitos são dependentes diretamente do

tipo dos elementos traços contidos na matéria-prima, seus níveis de concentração e as

cond¡çÕes operacionais do forno.

7.1. Conceitos e Definições

a) Elementos maiores

Elementos que possuem presença maior que 5% em clínquer de cimento. Exemplos

são o cálcio (Ca), sílica (Si), alumínio (At), ferro (Fe) e oxigênio (O). Carbono (C) e
nitrogênio (N), devido a suas abundâncias nas matérias-primas e na atmosfera

terrestre respectivamente, podem ser considerados como elementos maiores

(BHATTY,1995).

b) Elementos secundários

Säo elementos que aparecem em concentração entre 1 a 5%. No clínquer porfland

existem quatro elementos que säo considerados secundários: sódio (Na), potássio (K),

magnésio (Mg) e enxofre (S). Estes elementos säo representados em análise química

como óxidos: NazO, KzO, MgO e SO3 (BHATTY, 1995).

c) Elementos menores

Elementos cuja concentraçäo no clínquer são geralmente menores que 1% e são

usualmente classificados com base na freqüência em que ocorrem nas matérias-primas

(BHATTY, 1995).
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d) Elementos traços

São elementos possuem concentração menor do que 100 ppm (BHATTy, 199S).

Neste trabalho, por convençäo, todos os elementos que possuem teores menores que

1% em peso serão considerados como elementos menores.

7,2, Fontes dos elementos menores

De acordo com BHATTY (1995), as principais fontes dos elementos menores säo as

matérias-primas e o combustível utilizado no processo industrial. outra fonte pode ser

os materiais aditivos, tais como escória de alto-forno, cinzas volantes, minério de ferro,

bauxita por exemplo. uma secundária, porém ¡mportante fonte de elementos menores

é proveniente de uma grande variedade de resíduos industriais, que substituem
parcialmente ou totalmente o combustível primário. Exemplos são o coque de petróleo,

pneus usados, lubrificantes, resíduos de solventes, borras de tinta e óleos usados.

Pode ser considerada uma fonte adicional de elementos menores, os tíjolos de
revestimento refratário, correntes, revestimentos de equipamento moedores e bolas de

moinho. A tabela 13 mostra as fontes de elementos menores no processo de

fabricação de clínquer Portland.
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Tabela 13 - correlação entre os elementos químicos e suas fontes no resíduo (BHATTY, 199s)

Reslduo de óleo lubrìficante (ROL)

gerllio

Estrôncio

Bário

C¡nzas volantes

Calcário, aragonita, escór¡a, ROL

ROL , reslduo derivado de combustfvel (RDC)

lúatéria-prima, minér¡o de ferro

Matéria-prima, cinzas volantes, carváo, combustfve¡ secundário, ROC

Matér¡a-prima, cãrvão

Cinzas volantes. RDC. combustlvel

Maléria-prima, pneus, RDC, folhetho cuplfero, cinzas volanles

Carváo, âr

Matéria-prima, escór¡a, lama de esgoto, arenjto, RDC

C¡nzas volantes, comb. secundário, carvão, óteos usados

Petróleo, coque de pettó¡eo

Çombust¡vel

Carvão, escória, óleo lubrilicante, coque de petróteo, pir¡ta, pneus

Cinzas volantes, carváo, RDC, coque de petróleo

Calcário, combustivel, residuo gasto de cuba

Cinzas volantes

Ca.uão, escória, cinzas volantes, residuos de óleo lubrifìcanle, hidrocarbonetos clorados, RDC,
combustfvel rico em cloro

Carvâo

lvlatéria-prima, argila, folhelho, min. ferro, bauxttâ, escória, RDC

Matéria-p¡¡ma, minér¡o silicoso, coque de petróleo

Coque, óleo cru, folhelho negto, comb. secundário, c¡nzas volanles

Bauxita, escória, tijolos Íefrâtár¡os, folhelho cuprtfero, pneus, RDC, carvåo

Reslduo de ó¡eo Iubrificante

Matéria-pr¡ma, bauxila, escór¡a, cinzas volantes

Res¡duo de ó¡eo, cinzas volantes, coque de petróleo

C¡nzas volantes, folhelho negro, folhelho cuprlfero, residuo de óleo, pneus, RDC, carvão, coque de
petróleo

Cinzas volantes, folhelho negro, folhelho cupffero, óteo tub¡ificante, pneus

Óleo usado, pneus, escórias metalúrgica, pó de flltros, pó de forno, RDC

Cinzas volantes, folhelho negro, folhelho cuprlfero, RDC, lintas
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7.3. lnfluência dos Elementos Menores no Forno e no Gimento

De acordo com BHATTY (1995), os efeitos nas propriedades do clínquer Portland

podem ser significativos, dependendo do tipo de elementos menores encontrados no

material de alimentaçäo, seus níveis de concentração e as condições operacionais do

forno. ANDRADE et. al.(2002) afirma que o comportamento dos elementos menores na

cristalizaçäo das fases cristalinas do clinquer é um parâmetro fundamental para a

avaliaçäo dos benefícios e riscos da queima de resíduos perigosos. Abaixo, segue uma

relaçáo dos principais elementos menores encontrados e suas influências em

clínqueres Portland (BHATTY, 1 995).

Berílio

Berílio forma óxido de baixa volatilidade, sugerindo uma retençäo no clínquer.

Entretanto, este elemento não tem sido detectado em quantidades significantes em

clínqueres para se ter uma medida dos efeitos na formaçäo do clínquer.

Bário

Este elemento ocorre em quant¡dades variadas em calcários, sendo mais comum na

forma de barita (BaSOa), ocorrendo também em sedimentos argilosos. A média de

quant¡dade de bário em cimentos é de 280 mg/kg (PCA, 1992). Estudos relatam uma

diminuiçäo na temperatura de clinquerização de 1450oC para 1400oC e um aumento na

taxa de produção de clínquer de 8,2 para 9 Vh, quando há a utilização de matérias-

primas com malores quantidades de bário (TIMASHEV et al. , 1974). De acordo com

estudos, bário também parece ser um ativador efetivo da hidraulicidade e resistência

do cimento. A resistência obtida através da incorporação do bário no clínquer é de 10 a

20% maior do que em clínqueres norma¡s, sendo este teste aplicado em todas as

idades e sob condições idênticas (KURDOWSKI , 1974: BUTT et al., 1968;

KURDOWSKI et al., 1968; KRAVCHENKO, 1970; PEUKERT, 1974).
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Tálio

Tálio é encontrado em matérias-primas, tais como minério de ferro, carväo e cinzas

volantes. A concentração média deste elemento no cimento é de 1,08 mg/kg, variando

de näo detectado a 2,68 mg/kg (PCA, 1992). É considerado o maior elemento volátil

depois do mercúrio em fornos de clínquer, com ponto de fusão em 303oC. Este

elemento concentra-se principalmente no pó de eletrofìltro, e se este não for

descartado, irá gerar um grande ciclo interno deste elemento no processo industrial.

Esta¡ho

Estanho é um elemento traço encontrado em matérias-primas que compõe a farinha de

alimentação e nos combustíveis. É um elemento não volátil, cujo ponto de ebulição é

de 2265oC. Óxido de estanho (SnO) ou cassiterita natural funde à 163OoC e ponto de

sublimação entre 1800 e 1900oC. Sendo assim o estanho tende a ficar retido no

clínquer. A presença de pequenas quantidades de estanho no clínquer não deveria

afetar as propriedades do cimento, embora não se tenha conhecimento sobre os

efeitos deste elemento na fabricaçáo do clínquer.

Chumbo

O chumbo pode estar presente em quantidades traço nas matérias-primas,

principalmente em argilas e folhelhos. Pode ser encontrado em nível de concentração

significativo em carvão, óleos usados, óleos lubrificantes e tiras de pneus. Em cinzas

volantes, o chumbo tende a se concentrar nas frações finas (COLES et al., 1979).

Componentes de chumbo tende a serem voláteis, vaporizando no forno e saindo na

forma de finos, sendo coletados no pó de eletrofiltro. Há também a evidência de que

apesar do particionamento do chumbo dentro do pó de eletrofiltro, parte do chumbo

pode ainda permanecer retido no clÍnquer, segundo DAVISON et al. (1974) e BERRY

et al. (1975). Entretanto, o chumbo não tem efeitos adversos nas propriedades do

clínquer se o nlvel de concentração é abaixo de 70 ppm. o efeito de níveis mais altos

de chumbo em comparação aos níveis normais é incerto (SPRUNG et al., 1979). Uma

pesquisa de BHATTY e wEST (1993) afirma que adições tanto como compostos



solúveis (PbN03 : 7,300 ppm) quanto óxidos insolúveis

substancialmente retarda a hidratação de pastas,

preferencialmente no C3S (ANDRADE et. al., 2002)

Arsênio
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38,000 ppm)

concentra-se

Este elemento ocorre somente em pequenas quantidades em carvão e óleos usados, e

aparentemente não influencia na fabricação do cimento. Embora o óxido As2O3 seja

volátil (ponto de sublimação = 193oC), era esperado que se condensasse em partículas

do pó de eletrofiltro, mas WEISWEILER et al. (1989) observou que uma quantidade

substancial de arsênio é incorporada nos clinqueres, e somente uma pequena

quantidade insignificante é incorporada no pó de eletrofiltro. A causa da retenção do

arsênio no clinquer é atribuída ao excesso de CaO, condiçöes oxidantes e alta

temperatura do forno. Sob condições de oxidação, o As é primeiramente oxidado a

As2O5 e forma uma série de arsenatos de cálcio de baixa volatilidade, entre os quais

Ca(AsO¡)z é mais estável a 1300oC.

Selênio

Selênio pode estar associado com enxofre em carvão, porém como traços. Está

presente também em cinzas volantes, onde tende a se concentrar nas fraçöes mais

finas (COLES et al., 1979). É um elemento volátil (ponto de fusão = 684oC) o qual

espera-se ser encontrado no pó de elekofiltro ou nas emissões gasosas. Selênio pode

formar selenatos pouco estável (SeO¿), os quais parecem não serem incorporados no

clinquer (GARTNER, 1980). Devido a extrema baixa concentração encontrada no

material de alimentaçäo do forno, é muito provável que o selênio tenha efeitos

significativos na fabricação ou nas propriedades do cimento.

Telúrio

Semelhante ao selênio, traços de telúrio são geralmente associados com enxofre em

carvão. Em temperaturas máximas no forno rotativo, o telúrio pode se volatilizar,

dependendo da forma que se encontra (forrna amorfa: ponto de fusão = 990oC; forma

(Pbo :

o Pbo
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romboédrica: ponto de fusão = 1390"C). GARTNER (1980) sugere que o telúrio deve

formar teluratos instáveis em clínqueres e saem no pó de eletrofiltro e nas emissöes.

Vanádio

Vanádio ocorre em níveis mensuráveis nas matérias-primas (10-80 ppm em calcários,

98-170 ppm em argilas e 30-50 ppm em carvão) (SPRUNG, 1985). Está presente

também em cinzas volantes, onde tende a se concentrar nas fraçöes finas (COLES et

al., 1979). Um estudo de WEISWE|LER et al. (1990) reporta níveis de vanádio

próximos de 800 ppm em coque de petróleo. Cinzas de coque.de petróleo podem

conter altos niveis de VzOs (acima de 60%o). Devido ao baixo conteúdo de cinzas

produzidas pela queima do coque de petróleo, MOIR et al. (1992) encontrou não mais

do que 0,08% V2O5 em clínqueres produzido em fábricas que utilizam 50% de coque

de petróleo como combustível. Este elemento concentra-se preferencialmente no C2S

(ANDRADE et. al., 2002).

O efeito do vanádio é conhecido por reduzir a viscosidade devido ao alto potencial

iônico. Uma concentraçäo de 1,5% de VzOs aumenta a hidraulicidade da fase alita,

porém altas concentrações afetam a moabilidade de clínqueres. V2O5 contido em

clinquer pode aumentar a expansividade sob certas circunstâncias (BLAINE et al.,

1966).

Gromo

O cromo pode estar presente no material de alimentação em quantidades mensuráveis.

A presença de Cr nas matérias-primas reduz a viscosidade da fase liquida do clínquer.

MILLER (1976) relatou a melhora da clinquerização com a adição de 1% de CrzO¡.

Cromo pode existir em um número de estado de oxidação no clínquer, sendo os mais

estáveis o Cr*3 e o Cr*6. Sua formação é sensível ao nivel de oxigênio no forno. A alta

oxigenação tende a formar compostos de Cr*6, como cromatos, os quais são

prontamente solúveis em água. Condições redutoras favorecem a formação de

compostos de Cr*3, os qua¡s säo menos solúveis em água.
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Crorno é conhecido por acelerar a hidratação da pasta e melhorar a resistência a

baixas idades, e desta forma tem sido usado para desenvolver cimentos de alta

resistências.

A maior parte de cromo é incorporado nas fases belita, ferrita ou nos sulfatos.

Manqanês

A fonte do manganês são as matérias-primas e os materiais aditivos. O polimorfismo

dos silicatos no clínquer é afetado pela presença de óxidos de manganês nas matérias-

primas. De acordo com KNOFEL et al. (1983) o conteúdo de alita contida no clínquer

aumenta com a adição de manganês, sendo que o ponto máximo para a formaçäo da

alita é entre 0,5olo MnO2 e 1% MnzOs. Altas concentrações de manganês promovem a

formaçåo de belita nas fases silicáticas, mas preferencialmente são incorporados nas

fases ferrita, através da formação de "alumino-mangan¡ta". lsto reduz o C3A e aumenta

a cal livre. Manganês é considerado refratário pois o ponto de fusão é de 1960oC.

Cobalto

Cobalto está presente como traço nas matérias-primas e é totalmente incorporado no

clínquer, sendo que a fase fenita incorpora a maior parte. SYCHEV et al (1964)

demonstrou que o cobalto pode reduzir a atividade hidráulica da alita e aumentar a

dureza do clínquer.

Níquel

Este elemento ocorre nos calcários, arg¡las, carvão, óleos usados e coque de petróleo.

Em cinzas volantes o NiO ocorre num teor acima de 1,9% (BUCCHI, 1981). Niquel

concentra-se preferencialmente na fase ferrita, seguida por alita, aluminato e belita

(HORNATN, 1971).



Cobre

O teor de óxido de cobre (CuO) é, em média, de 16 ppm nas matérias-primas e <

0.13% em cinzas de carväo. Säo encontrados em média 90 ppm de CuO em clínqueres

comerciais (BUCCHI, 1981). Este elemento concentra-se preferencialmente na fase

C4AF, seguido pelo C3S, C3A e C2S. MILLER (1976) relata que sob condições

oxidantes, uma pequena quantidade de cobre na forma de CuO, estabiliza a alita,

enquanto sob condições redutoras, o cobre na forma de CuzO afeta as formaçöes das

fases alita e belita. CuO pode diminuir consideravelmente a temperatura de fusão

(RUMYANSTEV et al., 1968). ODLER et al. (1980) diz que a adiçäo de 1% de CuO foi

efetivo na diminuição da cal livre (CaO) em temperaturas mais baixas de fusäo. Óxidos

de cobre são voláteis no ambiente do forno (ponto de fusão: CuO=1326oC e

Cu2O=1235oC).

Zinco

O zinco ocorre como elemento traço nas matérias-primas, sendo que em calcários são

reportados cerca de 22 a 24 ppm, em argilas entre 59 a 115 ppm e em carvões entre

16 a220 ppm. Entretanto, pode estar presente em quantidades superiores à 3000 ppm

em resíduos de óleos usados ou 10.000 ppm em pneus. Aproximadamente metade do

zinco é distribuída nos silicatos com preferência para a alita. A outra metade é

distribuida na matr¡z do clinquer, com preferência para a fase fenita (KNÖFEL, 1978;

TSIBOI etal., 1972). A adiçáo de ZnO acelera a formaçäo do clínquer. Em quantidades

superiores à 1% de ZnO na matéria-prima, há uma diminuiçäo considerável da cal livre

(CaO), retarda a hidratação e diminui a resistência em idades menores e aumenta em

idades maiores (ODLER et al., 1980).

Os elementos menores influenciam na cinética das reações no forno de clínquer

Portland, a viscosidade da fase líquida, a cristalização e a estabilização das diferentes

fases do clínquer e o desenvolvimento de microtexturas (e.9. ANDRADE, 2002).

Difusäo e substituição de elementos menores na estrutura cristalina depende dos

parâmetros de cela, Íazâo e carga iônica, além da temperatura (ANDRADE, 2002). A
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figura 15 mostra a viscosidade da fase líquida em funçäo da relação catiônica e da

energia de ligação entre cátion e oxigênio

l¿o o.W
o

400

0.115 0.130 0.14s 0.160

Vlscosldade, Pa s

Figura 5 - Viscosidade do líquido contra relaçäo catiôn¡ca carga/raio (seta e) e contra a

energia de ligação entre cátion e oxigênio (seta +) (TIMASHEV in

MARINGOLO,2OOl)

7.4. lnfluência dos Elementos Menores no Meio Ambiente e na Saúde

Elementos menores são importantes tanto na natureza como na indústria. lsto é

exempìificado pelo ¡mportante papel no metabolismo da fauna e da flora, assim como

no organismo humano, dependendo do tipo de elemento, sua concentração e as

formas em que eles estão combinados (PUNKTE e SCHNEIDER' 2001).
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Segundo BHATW (1995) existe um movimento crescente para o uso de uma

variedade de materiais alternat¡vos na produção de cimento, com múltiplos objetivos de

redução de acúmulo de resfduos para evitar problemas ambientais e para conseguir

vantagens técnicas durante a fabricação do clínquer sem sacrificar a qualidade do

cimento.

Os metais são uma das preocupações na incineração de resíduos, tendo em vista à

sua presença em vários resíduos perigosos e também por sua possível toxicidade. Dos

metais que apresentam riscos de carcinogenicidade, ou seja que podem provocar

câncer, incluem-se: arsênio, cádmio, cromo e belírio. Entre os metais tóxicos não-

carcinogênicos eståo antimônio, bário, chumbo, mercúrio, prata e tálio. Está prevista,

para futuro próx¡mo, a regulamentaçäo do co-processamento de resíduos portadores

dos metais tóxicos não-carcinogênicos selênio e níquel (DEMPSEY & OPPELT 1999).

Os elementos traços na matéria-prima de diferentes origens geológicas estäo

presentes em baixas concentraçöes e lim¡tes de variação. lsto é aplicado também em

combustíveis. Por outro lado, materiais secundários podem conter certos meta¡s

pesados em alta concentração.

O conteúdo de metais pesados no cimento Portland não aumenta necessariamente

quando parte do material de alimentaçäo é substituído por materiais secundários

através do co-processamento. A pré-condição para isto, entretanto, é que os materiais

secundários considerados sejam selecionados de tal maneira e usados em tais

quantidades que a emissão näo aumente, o processo industrial de fabricaçäo não seja

intenompido, as propriedades do cimento näo sejam prejudicadas e não se afete a

compatibilidade ambiental do concreto (SPRUNG, 1994).

Com relação às emissões atmosféricas, SANTOS (2003) considera que as emissões

de chaminé e fugitivas apresentam riscos à saúde por conterem: metais, compostos

orgânicos e sílica principalmente, que, se inalados em concentrações excessivas,

podem causar ou agravar quadros de doenças respiratórias e gastrointestinais.
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Em 1990, a USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) avaliou os riscos de se

desenvolver câncer por exposição às emissões de uma unidade de fabricação de

c¡mento, utilizando combustível convencional (carvão mais diesel) e combustível

derivado de resíduos perigosos e os resultados mostraram que os riscos são

equivalentes. A justificativa para a similaridade é que as emissöes atmosféricas näo

diferem substancialmente entre um forno que utiliza resíduos industriais e um que não

utiliza (KELLY, 1992).

MANTUS (1992) afirma, que para a USEPA, os danos à saúde publica devido às

emissões de chaminé de um forno de clínquer, que utiliza somente combustível

convencional e operado adequadamente, são considerados como negligenciáveis e

dentro de limites aceitáveis e, seguindo o principio da similaridade e a primícia que os

fornos são operados adequadamente, então, os efeitos à saúde pública de um forno

que opera com resíduos perigosos como combustível podem ser considerados

negligenciáveis.

A determinação da concentraçäo limite de Cr*6 no cimento tem recebido especial

atenção pois, se por um lado ele é responsável por determinadas características

positivas do cimento, por outro ele é o principal causador de problemas dermatológicos

nos usuários de cimento na construçäo civil e, em menor grau nos funcionários das

cimenteiras.

A hidrataçäo do cimento provoca uma série de reaçöes, gerando uma soluçäo alcalina

com pH próximo a 12,5. Os compostos quando solubilizados em água tendem a ficar

retidos na massa sólida, porém o Cr*6, devido à sua alta solubilidade penetra mais

facilmente na pele, causando o "eczema do cimento" e as dermatites alérgicas.

RODRIGUES e SUTO (1989) fìzeram um estudo sobre o cromo total e o cromo

hexavalente nos cimentos brasileiros. O departamento de Química da ABCP

desenvolveu um procedimento para a quantifìcação quantitativa do cromo no cimento,

através de um espectrocolorímetro. Os dados da tabela 14 mostram o teor de cromo

total e cromo solúvel (Cr-6) em alguns cimentos nacionais.
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Tabela l4 - Teor de cromo total e solúvel em alguns c¡mentos brasileiros

Fábrica çr I o¡at
(ppm)

Cr Solúvel
(ppm)

1 31,50 10,30

47.20 4,30

3 21 ,60 5,70

4 93,00 35,80
t 34,20 6,60

b 39,00 11,10

7 75,90 7,50

I 49,90 21,60

9 31,40 17,90

10 41,00 I,l0
11 59,26 26,70

12 rv,zu 19,30

13 36,70 17,50

14 29,40 4,80

15 35,60 15,60

16 72,50 5,50

17 50,60 13,60

1E 70,40 9,60

19 55,40 17,90

20 35,60 17,80

Neste estudo, foram realizadas várias análises químicas para se determinar à origem
do cr*6 no cimento. Foi comprovada a insolubilidade do cromo nas matérias-primas,

considerando desta maneira que o cromo apresenta-se provavelmente na forma

hivalente. Foram realizados ensaios para verificar o comportamento do cromo no

ambiente do forno. os resultados comprovam que uma atmosfera oxidante em conjunto

com a presença de sulfatos alcalinos, especialmente o de potássio e a presença de

cálcio favorecem a conversão do cr*3 para cr*6. para opocZKy et. al. (2003) uma
grande parte do cf6 é incorporada nas fases mineralógicas do clínquer, porém uma
parte permanece como cromato alcalino solúvel (K2Cr2Oz ou K2CrOa).
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No Brasil a norma ABNT-NBR 10004 limita a concentração de cromo no estado

lixiviado do cimento em 5000 ppb, não espec¡ficando se é Cr*6 ou cromo total

(SANTOS,2003).

No final de 2003, a CEMBUREAU (The European Cement Association) preparou um

informativo a respeito das dermatites causadas pelo uso de cimento. Neste documento

são relacionados os seguintes fatos (CEMBUREAU, 2003):

a) O termo "eczema do cimento" abrange dois distintos tipos de dermatites:

- dermatite irritante: causada pela natureza alcalina do cimento misturado com água; e
- dermat¡te alérgica: causada pelo Cr*6 solúvel em água no cimento.

b) A natureza alcalina do cimento misturado com água näo pode ser evitada. Os

fabricantes devem deixar claro o risco potencial e as medidas de proteção contra a
dermatite irritante.

c) Dermatite alérgica está relacionada com a presença de cr*6 no cimento. Visto que o
cimento é produzido por matérias-primas naturais, o teor de cromo pode variar

consideravelmente e dependendo das c¡rcunstânc¡as, isto é inevitável.

d) Adicionando um agente redutor, o conteúdo de cr*6 solúvel em água na preparação

do cimento pode ser reduzido. A adiçáo de sulfato de ferro é pratica comum em alguns
pa¡ses da Europa (e.9. Finlândia, suécia, Noruega, Dinamarca e Alemanha). Entretanto

sob condições de umidade e calor, o sulfato de ferro degrada-se no tempo (de pouca

semanas a 2 meses) e assim, não fornece uma solução definitiva sob todas

circunstâncias. Este problema precisa de mais estudos.

e) A relação causal entre a presença de cr*6 solúvel em água no c¡mento e a dermatite

alérgica é conhecida entre os trabalhadores da construçäo civil e foi recentemente

confirmada em um estudo do lnstituto Nacional de Saúde Ocupacional em Oslo.

Entretanto, foi observado que durante as últimas duas décadas houve um decréscimo

no número de casos de dermatite alérgica em alguns países (e.g. França, Bélgica,

Suíça), onde a redução do Cr*6 näo foi apl¡cada. Esta observação pode explicar a
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segunda conclusão do estudo realizado pelo lnstituto Nacional de saúde ocupacional

em Oslo, o qual diz que a literatura epidemiológica disponível näo é suficiente para

concluir que a associação causal entre a redução do cr*6 no cimento e a reduçäo das

ocorrências de dermatite alérgica.

Na tabela 15, estão listadas as principais fontes de alguns metais na indústria e seus

efeitos na saúde-
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Tabela f 5 - Fontes e efeitos na saúde de alguns metais

Metal Fontes Efe¡tos na saúde

Chumbo lndúStria de bater¡as automotivas, chapas de
metal semi-acabado, cenos de metal, caöle
shoating, aditivos em gasolina, muniçáo.

lndústr¡a de reciclagem de sucata de
baterias automotivas para reutilização de
chumbô

. PreJudicial eo cérebro e ao sistema nervoso
em geral

. Afeta o sangue, [ins, sistema d¡gest¡vo e
rep¡'odutor

. Eleva a pressäo arter¡al

. Agente teratogènico (que acarreta mutação
genetica)

uâdmlo Fund¡çåo e refinaçåo de metais como zinco,
chumbo e cobre.

Derivados de cádmio säo util¡zados em
pigmentos de pinturas, baterias, processos
de galvanoplastia, solda, acumuladores,
estabilizadores de PVC, reatores nucleares

E complovadamente um agente cancerfgeño,
teratogên¡co e pode causar danos ao sistema
reprodutivo.

Mercúr¡o Mrneraçäo e o uso de derivados na indústria
e na agricultura.

Células de eletrólise do sal para produçäo de
cloro

. lntoxicação aguda: efeitos corrosivos
violentos na pele e nas membranas da
mucosa, náuseas violentas, vÖmito, dor
abdominal, diarréia com sangue, danos aos
rins e morte em um período aproximado de 10
dias.

. lntoxicaçäo crôn¡ca: sintomas neurológjcos,
tremores, vertigens, irr¡tab¡l¡dade e depressäo,
associados a salivaçäo, estomatite e d¡arréia;
descoordenaçäo motora progress¡va, perda de
visåo e aud¡çåo e deterioraçäo mental
decorrente de uma neuroencefalopatia tóx¡ca,
na qual as células nervosas do cérebro e do
córtex cerebelar säo seletivamente envolvidas.

Cromo uunrçao oe couros, gatvanoptasttas Dermatites, úlceras cutåneas, inflamaçäo
nasal, cåncer de pulmåo e perfuraçåo do septo
nasal

Znco Merarufgra (lundtçao e retinaçåo), indústrias
recicladoras de chumbo

Sensaçöes como paladar adocicado e secura
na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada,
arrepios, febre, náusea, vômito

onte:
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8. Emissões em Fornos de Cimento

Fornos de cimento sinterizam a altas temperaturas (1450 oC) a farinha crua, mistura de

calcário e argila, para produzir clínquer Pcrtland. Os combustíveis convencionais

utilizados são óleo combustível, carvão mineral, coque de petróleo, moinha de carvão e

gás natural, que juntamente com as matérias primas contribuem para a composição

quimica final do clínquer Portland. Nestes últimos 10 anos, tem sido co-processados,

com maior freqüência, resíduos perigosos com poder calorífico substituindo parte do

combustível no processo de fabricação de clínquer Portland constituindo fonte

alternativa de elementos menores no clínquer, que juntamente com outros elementos

são parcialmente emitidos na forma de partículas e gases e, em grande parte,

incorporados no material sinterizado.

8.1. Mecanismo e natureza das emissões: Gasosas e sólidas

Com a instalação de eletrofiltros para atender a legislaçäo ambiental, somente uma

parte muito pequena de partículas, menor que 100 mg/Nm3 é emitido pelos fornos.

Alguns fornos equipados com filtros de manga apresentam valores de emissões

menores que 30 mg/Nm3. As emissöes gasosas, constituídas por CO2, NO, ,SO, e

metais volatilizados, concentradas principalmente nos pós de forno, caracterizam as

emissões dos fornos de clÍnquer.

As emissöes g¿rsosas são geradas no processo de combuståo, e entre os produtos

gasosos gerados neste processo estão os haletos de hidrogênio (HCl, HF e HBr),

gases sulfurosos (SOz, SO3), nitrogenados (NO"), produtos de combustäo incompleta

(voláteis orgânicos: dioxinas e furanos, por exemplo), dióxido e monóxido de carbono

(e.g. ARAÚJO,2OO2). A tabela 16, mostra a fonte e o local de geração dos poluentes

no sistema forno.
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Tabela 16 - Fontes e locais de formação de poluentes gasosos no sistema forno
(SANTOS, 2oo3)

Poluente Fonte do elemento químico pr¡nc¡pal Local de formação

NO" Ar de combuståo Queimador do forno e pré-
calcinador

NO, Combustlvel Oueimadores do forno e pré-
calcinador

Matér¡a-prima Queimadores do forno e pre-
calcinador

so,, Ox¡daçåo de sulfetos Ac¡me do pré-aquecedor

Combustlvel Queimadores do forno e pré-
calcinador

Matér¡a-pr¡ma e combustlvel Queimadores do forno e pré-
calcinador

"Yn"iXE[, 
Matér¡a-primaecombustrvel Que¡madores do forno, pré-

aquecedor e pré-calcinador

As emissöes sólidas pela chaminé do forno são geradas a partir da exaustão da farinha

recirculante e do pó de clínquer gerado no forno (CKD - Clinker Kiln Dust).

o eletrofiltro, ou filtro eletrostático, é um equipamento utilizado para precipitar a poeira

recirculante no sistema forno. Quando o nível de CO no sistema aumenta, esse

equipamento é desligado automaticamente para evitar explosão, pois um nível elevado

de CO na câmara do filtro eletrostático, por onde passa um intenso campo elétrico,

poder¡a levar a combustäo do monóxido de carbono. Com o desligamento deste

equipamento, há um aumento significativo da liberação de emissöes sólidas para a
atmosfera. Em condições normais e estáveis de operaçäo do forno, somente uma parte

muito pequena de material particulado, menor que 100 mg/Nm3 é emitida pelo forno.

O monitoramento dos gases, pr¡ncipalmente aqueles relacionados ao efeito estufa (CO2

e NO*) e às chuvas ácidas (SO3) tem sido considerado nas políticas ambientais do

setor. Entretanto, a volatilização e incorporação de elementos menores com forte

impacto na saúde, pela toxicidade e caráter cancerígeno säo pouco estudados,

constituindo foco do trabalho.



8.2. Conformidade das Emissöes à Legislação Ambiental

o controle das emissões de poluentes gasosos e sólidos, gerados no processo de
fabricação de clínquer co-processados, é regulamentado por normas federais e
estaduais, as quais impões limites de emissão para um conjunto de poluentes

atmosféricos.

A legislaçäo ambiental no tocante as emissões em fornos que näo praticam co-
processamento é muito tolerante, limitando-se ao controle de emissão de material
particulado. Por outro lado, para fornos que co-processam, a legislação é mais

moderna e restritiva. Além de limites mais rigorosos para a em¡ssão de particulados (<

70 mg/Nm3), estabelece limites para a emissåo de metais, dioxinas e furanos, entre
outros.

No Brasil, a resolução coNAMA 264lg9 impoe procedimentos, critérios e aspectos
técnicos específicos de licenciamento ambiental para o co-processamento de resíduos
em fornos rotat¡vos de clínquer, estipulando valores máximos de emissäo de alguns
poluentes (Tabela l7).

Tabela l7 - Limites máx¡mos de emissão (CONAMA 264199)

Poluente Limites Máximos de Emissão
HCt 1 ,8kg/h ou 99% de redução
HF 5 mg/Nm3, corrigido a7o/o de 02 (base seca)
co* 100 ppmv , conigído a 7o/o de 02 (base seca)

MP 70 mg/Nm' farinha seca, corrigido a 11o/o de O, (bàse
seca)

THC (expresso como propano) 20 ppmv, corrigido a 7o/o de 02 (base seca)
Mercúrio (Hg) 0,05 mg/Nm3 corrigido a 7Vo de 02 (base seca)
Chumbo (Pb) 0,35 mg/Nm3 corrigido a7o/o de 02 (base seca)
Cádmio (Cd) 0,10 mg/Nm3 corrigido a 7o/o de 02 (base seca)
Tálio (Tl) 0, 10 mg/Nm3 corrigido a 7Vo de 02 (base seca)
(As+Be+Co+N¡+Se+Te) 1 ,4 mg/Nm3 corrigido a 7o/o de Oz (base seca)
(AS+tse+Co+G r+C u+M n+N¡+Pb
+Sb+Se+Sn+Tê+Znl 7,0 mgiNm3 corrigido a 7o/o de 02 (base seca)
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A resoluçäo coNAMA 264199 diz que os limites de emissão dos poluentes poderåo ser
mais restritivos, a critério do Órgäo Arnbiental local, em funçâo dos seguintes fatores:

l- capacidade de dispersäo atmosférica dos poluentes, considerando as
variaçÕes climáticas e de relevo locais; ou

ll - a intensidade de ocupação industrial e os valores de qualidade de ar da
regiäo .

No estudo realizado utilizou-se a norma coNAMA 264199 como parâmetro de
comparação das emissões das fábricas estudadas.



9. Resultados

9.1. Emissões Gasosas e de Material Particulado

A tabela 18 mostra a comparaçäo das emissöes residuais de poluentes nas chaminés
de fornos de clínquer das fábricas B, c, D e E, que realizaram amostragem de
emissöes gasosas.

os resultados das fábricas B, c e D säo referentes aos testes em branco, pelas quais

foram submetidas. As fábricas B e C obtiveram resultados abaixo dos limites máximos
permitidos para todos os quesitos e assim, puderam prosseguir para a preparação do

teste de queima de resíduos.

A fábrica D obteve dois resultados que não estäo em conformidade com a resolução do
coNAMA no 264, no qual a mediçäo para cádmio foi de 0,14g mg/Nm3 e para material
particulado foi de 100,91 mg/Nm3, sendo que os limites máximos do coNAMA no 264 é
de 0,100 mg/Nm3 e 70,00 mg/Nm3, respectivamente, sendo necessário adequar as
cond¡çöes operacionais do forno para atender os limites impostos pela resolução do
CONAMA.

os resultados da fábrica E referem-se ao teste de queima de resíduos (pneus). Estes
resultados atende a resoluçäo do coNAMA 264tgg, estando apta para solicitar a
licença de operação de co-processamento de resíduos em seu forno rotativo.

As figuras 6 a 14 apresentam os resultados de emissões obtidos para material
particulado e metais, comparando com o limite da resolução CONAMA 264tgg.



Tabela 18 - Emissões das fábricas x CONAMA 264199

Paråmetros

ÆìAtõrdldr¡õ rrrÕ,
corrigido a 7Vo de 02 (base
seca)

^eruv rtu(,t tunço (ñrJ ,

corrigido a 7Vo de 02 (base
seca)
Monóxido de Carbono (CO)
corrigido a7a/o de 02 (base
seca)
¡vrc(cr tdt ratlt(;lltaoo (Mt ) ,

corrigído a 11o/o de 02 (base
seca)
THC (expresso como propano¡
, corrigido a 7o/o de 02 (base
seca)

virP - coNAMA 26{¡99

rvrsrçu e (ng, , corngtoo a /-ib
de 02 (base seca)
L;numbo (pb) , conigido a 7%
de Oz (base seca)

1,80 Kg/h

l-áqt t(, \\,q, , corftgtoo a /,ib
de Oz (base seca)

5,00 mg/Nm3

läl¡o (Tl) , conigido a 7o/o de Oz
(base seca)
(f15rÞe?l',o+Nt+ùg+ I e) ,

conigido a7% de 02 (base
seca)

100,00 ppmv

(As+Be+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+pb
+Sb+Se+Sn+Te+Zn), corrigido
a 7Yo de 02 (base seca)

Fãbrica B

70,00 mg/Nmr

0.02

20,000 ppmv

\rrgantcos vofalets (vuu) ,

corrigido a 7o/o de O, (base
seca)

0,050 mg/Nmr

IIEI¡IA

0,44

Fåbricâ C

0,350 mg/Nmr

I t!

0,03

0,100 mg/Nmr

0,100 mg/Nm¡

31,17

LETAS

o,12

Fábrica D

1,400 mg/Nmt

2,930

1

c)

,t0

0,00o

7,000 mg/Nm3

11

Fábricå F

2.45

,u

0.æ7

0,076

20,000 ppmv

o

0.æ1

0,008

100,91

0,041

0,080

0,000

3,220

0.000

0,007

46,02

0,041

0,019

0,148

1,190

0,000

0,0r9

0.188

0,269

0,001

o.d7

0,000

o.174

0,632
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Figura 7 - Emissöes de HF x Limite CONAMA
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Figura'13 - Emissões de (As+Be+Co+Ni+Se+Te) x Limite CONAMA
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Emissões
(As+ gsçço+Cr+ Gu+ Mn+Ni+ Pb+Sb+Sn+Te+Zn)

Fábricas

E

Limite CONAMA

Figura 14 - Emissões de (As+Be+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+Se+Sn+Te+Zn) x CONAMA

9.2. Gomposiçåo Química do Glínquer Portland e Materiais Associados

9.2.1. Elementos Maiores

Os principais constituintes químicos do clínquer Porfland säo os óxidos de Ca, Si, Al e
Fe, responsáveis pela formaçäo dos silicatos cálcicos (Alita e Belita) e os aluminatos e
ferro-aluminatos de cálcio (C3A e C4AF). O magnésio , enxofre e álcalis ocorrem de
maneira subordinada e podem ocorrer como soluçöes sólidas nas fases do clínquer ou
como constituintes individuais (periclásio e sulfatos).

A análise da composiçåo química dos clínqueres estudados (Tabela 19) permite as
seguintes consideraçöes:

O teor de CaO variou de 61 ,630/o (Fábrica E) a 65,80% (Fátbriæ B), sendo a média de
64,440/o em peso, considerando todas as amostras de clínquer. Este composto químico
está estritamente relacionado com as matérias-primas de alimentação, sendo a
principal fonte as rochas calcárias. O teor da fábrica E de 61 ,630/o, o mais baixo
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composição química Fábrica Fábricá Fábrica " ;å?*i"'å=Tffili= Fábr;; ,uor," ;.;;,""
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encontrado, possívelmente está relacionado ao tipo de matéria-prima, a qual possui

origern ígnea (carbonatito) com dolomita.

Nota-se também grande uniformidade composicional com relação ao teor em peso do

sio2 nas amostras analisadas. o sio2 variou de 19,4% (Fábrica E) a 21,6% (Fábricas

B e D), sendo a média calculada 20,7o/o. Esre composto químico, assim como o cálcio,

tem sua principal origem nas matérias-primas de alimentação, sendo as argilas, filitos,

folhelhos e até mesmo calcários silicosos ou margas exemplo de rochas que podem

ser fonte deste composto.

O teor de Al2O3 variou de 4,14 % (Fábrica F) a b,60% (Fábrica B), sendo a média dos
clínqueres analisados 4,85 %. As fontes deste composto são as rochas argilosas e

materiais utilizados como aditivos na matéria-prima, como a bauxita ou argilas.

o Fe2o3 variou de 2,30 o/o (Fábrica H) a 4,47o/o (Fábrica F). A média calculada para as
amostras é de 3,44 % em peso. Este composto químico tem como fonte principal o

material de alimentaçáo. Quando as rochas que compõem a farinha nåo possuem teor
de ferro suf¡ciente, normalmente é adicionada uma porcentagem de minério de ferro,
geralmente hematita, para o ajuste dos parâmetros químicos, principalmente o módulo
de alumínio (MA=A12Oy'Fe203).

o teor de so3 apresentou uma variaçáo significativa, porém este composto ocorre de

forma secundária, sendo que nas amostras analisadas, não obteve valor superior a 2%

em peso. A variação no teor em peso foi de 0,2% (Fábrica B) a 1,93o/o (Fábrica F),

sendo a mêdia 1,22 %. Este composto pode estar presente nas matérias-primas de

alimentaçäo na forma de sulfetos (pirita, calcopirita, bornita, por exemplo), mas a
principal fonte está relacionada ao tipo de combustível utilizado, como por exemplo o

coque de petróleo importado, cujo teor de enxofre está em torno de 7% em peso. outra
possível fonte sáo os resíduos co-processados.

O MgO é conhecido nas indústrias de cimento como periclásio. As amostras analisadas

apresentam valores entre 0,8% (Fábrica B) a 6,88% em peso (Fábrica E), sendo a
média calculada para as amostra 3,21o/o. Esta variação significativa está relacionada ao
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tipo de matéria-prima utilizada, com atençäo aos calcários, sua principal fonte. A fábrica
B utiliza um calcário calcítico extremamente puro, enquanto a fábrica E utiliza
carbonatito e calcário dolomítico.

O teor de K2O em peso variou de 0,27% (Fábrica F) a 1,55% (Fábrica C), sendo a
média 0,86%. Assim como o enxofre, este composto participa de forma secundária na
composição do clínquer Portland. sua principal fonte são os materiais argilosos
provenientes das matérias-primas.

As amostras de clÍnqueres analisadas para elementos maiores näo apresentam
variaçöes significativas, entretanto refletem características das matérias primas e
combustíveis como a variaçäo dos teores de MgO, álcalis, pzOs, MnO e SO3. Os
valores mais altos de Mgo refletem os calcários com mais alto magnésio,
característicos da região sul e sudeste. os teores mais altos de fósforo sugerem
matérias primas associadas a fosfatos como em algumas rochas carl:onáticas em são
Paulo (carbonatitos) e Pernambuco (fosforitos associados). os teores mais altos de
enxofre são foúemente influenciados por alguns tipos de combustíveis com alto teor de
enxofre (coque de petróleo).

outro ponto a considerar é o fato de que as amostras säo puntuais, podendo ocorrer
pequenas variações dos teores, porém näo significativas.

As amostras de clínqueres analisadas para elementos maiores, não são as mesmas
analisadas para elementos menores. o objetivo foi mostrar as caracterísiicas dos
clínqueres, do ponto de vista de elementos maiores, das fábricas escolhidas para o
estudo.

As figuras 15 a 21 apresentam as variações dos teores dos elementos maiores para as

fábricas analisadas.
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Figura l6- Variaçåo do SiO2 nos clínqueres anal¡sados
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Figura l7 - Variação do Al2O3 (% em peso) nos clínqueres anal¡sados
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Figura f 8 - Variaçåo do Fe2Oj (o/o em peso) nos clínqueres anal¡sados



79

4
3,5

o3
tdr cÃ

E2q,

s 1,5
1

0,5
0
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Figura 20 - Variação do MgO (% em peso) nos clínqueres analisados
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Figura 21 - Var¡açåo do KzO (% em peso) nos clínqueres anal¡sados

9.2.2, Elementos Menores

Neste trabalho foram realizados 2 enfoques sobre a distribuiçäo dos elementos

menores. O primeiro envolveu cálculos de balanço de massa, cons¡derando as

entradas (farinha, combustível e resíduos) e saídas (clÍnquer e emissões) dos

elementos no sistema forno. O segundo, utilizou-se diagramas de variaçåo multi-

elementais para verificar a distribuiçåo dos elementos menores em combustíveis,

farinhas, clínqueres co-processados, clínqueres não co-processados e pós de

eletrofiltro.

A tabela 20 relaciona a localidade de cada fábrica, assim como o processo utilizado e o

tipo de combustível.



Tabela 20 - Localização e características das fábricas estu9adas

":1lin1-'l::,¡,.':- 11lï1"'
Fábrica A

Fábrlca B

Fábrica G

Fábrica D

Fåbrica E

Fábrica F

Fábrica G

Fábrica H

MG

MS

1-200

1.650

3.000

2.400

2.400

MG

Coque+moinha vegetal

Coque de petróleo +

moinha vegetal

SP

SP

Carac'terist¡ca do
Fomo

Coque de petróleo

Coque de petróleo

Pneus + carvão mineral
(Africa do Sul) +caqus

Pré-calcinador com
Torre de ciclone de 5
estágios

Pré-calcinador com
tone de ciclone de 5
estágios

Pré-aquecedor (torre
de ciclone dupla com
4 estágios)

Pré-calcinador com
torre de ciclone de 5
estágios

Tone de ciclone de 4
estágios com pré-
calcinador

- RGC - Resíduo Gasto de Cuba

RJ 22oo |:iJ,""i(oo[äì.

3.000 Coque+RGC(-)

Resftiador Filtro

Grelha

Grelha

1 .5OO Coque + resíduo

Manga

Tone de
condicionamento
e Eletrofiltro

Tone de
condicionamento
e eletrofiltro

Eletrofiltro

Eletrofiltro

Eletrofiltro

Grelha

lb],elg).-_-

Pré-calcinador com
Torre de ciclone com Grelha
4 estágios

Pré-calcinador com
Torre de ciclone de 5 Grelha
estágios

Pré-aquecedor Satélite

Grelha

Grelha

Eletrofilko

Eletrofiltro

@
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9.2.2.1. Combustível

A tabela 21 mostra as análises quimicas de diferentes tipos de combustlveis utilizados

nas indústrias nacionais de cimento:

Tabela 21- Análises quimicas de diferentes tipos de combustíveis utilizados nas indústrias

nacionais de c¡mento (Fonte: AEçÐ_
C¡ Pneu Limites

]lc" coqu" Pneu P¡cado Pó de deElemento carvão 
"Í:, 

-"ãIåi p¡ilä '""r- uorrr"rta oeteceao
'"tu' aço (pPm)

Mercúrio (HS) ppm 0,13 0,05

Gådmio (Cd) ppm N.D N.D

Tálio (TD ppm N.D N.D

Berílio (Be) ppm N.D N.D

Estanho (Sn) ppm N.D N.D

Gobalto (Co) ppm N.D N.D

Níquel (N¡) ppm 10,92 7,74

Cromo (Cr) ppm 2,28 N.D

Chumbo (Pb) ppm N.D N.D

Vanádio (V) ppm N.D N.D

Z¡nco (Zn) o/o

Z¡nco (Zn) ppm 14,30 39,97

Cobre (Cu) ppm 10,78 7,05

Manganês (Mn) ppm 26,01 10,12

Antimônio (Sb) ppm N.D N.D

Arsênio (As) PPm 181,20 37,82

Selênio (Se) PPm N.D N.D

Telúrio (Te) PPm N.D N.D

0,02 0,08 0,04 0,11 0,02

N.D N.D N.D N.D 2,O

N.D N.D N.D N.D 2O,O

N.D N.D N.D N.D I,5

N.D N.D N.D N.D 2O,O

N,D N.D 51,86 N.D 15,0

102,10 14,86 42,33 14,94 20,0

N.D N.D 216,75 N.D 10,0

N.D N.D N.D N.D 8,0

724,85 N.D N.D N.D 30,0

1,12 2,43 1 ,45 1 ,5

- 1,5

6,65 444,40 4,56 8,0

3,68 797,60 N.D 3,0

N.D N.D N.D O,O2

19,40 40,34 19,68 0,02

N.D N,D N.D O,O2

N.D N.D N.D O,O2

'14,71

4,90

6,47

N.D

88,36

N.D

N.D

cleterminaclo
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9.2.2.2. Farinhas

Foram analisadas as farinhas de quatro fábricas que não utilizam o co-processamento,

Os resultados podem ser vistos na tabela 22.

Tabela 22 - Análise química de far¡nhas de fábricas que não util¡zam i Je:pleçegsqrnen'þ

Composição qu¡mica Fábr¡ca Fábrica B Fábrica G Fábrica D Limite de
A detecção

Cádmio Cd ppm

Tálio Tl ppm

Arsênio As ppm

Cobalto Co ppm

Níquel N¡ ppm

Selênio Se ppm

Telúrio Te ppm

Antimônio Sb ppm

Chumbo Pb ppm

Cromo Cr ppm

Gobre Cu ppm

Manganês Mn ppm

Estanho Sn ppm

Berilio Be ppm

Bário Ba ppm

Vanád¡o V ppm

Zinco Zn ppm

Mercúrio Hg ppm

0,02

21,26

¿,tJ
N.D

6,56

N.D

N.D

N.D

N.D

55,82

6,88

132,0

1,60

N.D

N.D

99,4

17,62

0,88

N.D

N.D

2,9

N.D

3,6

N.D

N.D

114

N.D

61,0

N.D

133,0

N.D

N.D

N,D

48,4

20,8

N.D

0,03

0,49

s,l9
N.D

14,16

N.D

N.D

0,07

n.D

50,03

11,48

235,2

1,55

N.D

N.D

97,75

23,87

N.D

0,04

N.D

2,8
)-7

15,9

N.D

N.D

N.D

N.D

68,4

16,0

156,9

4,6

N.D

N,D

N,D

25,0

N.D

0,004

0,1

0,o2

0,2

0,06

0,02

0,3

o,o2

8,0

10,0

4,0

6,0

0,15

1,0

25

30,0

2,0

0,02
N. D. = Não determinado
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A tabela 23 mostra os resultados das análises químicas realizadas em farinhas de três

fábricas que utilizam o co-processamento:

rqþ98_33 - Anál¡se qrími* d l!:g!ì g1g-plggeglsmento

,g:.p:j::-1"_::!¡i_ :", :8,ii-|. :8¿rj: _U:"rg:
Cádmio Cd ppm N.D

Tálio Tl ppm N.D

Arsênio As ppm 0,8

Cobalto Co ppm 9,5

Níquel N¡ ppm 15,8

Selênio Se ppm 0,09

Telúrio Te ppm N.D

Antimôn¡o Sb ppm N.D

Chumbo Pb ppm N.D

Cromo Cr ppm 75,1

Cobre Cu ppm 16,4

I$anganês Mn ppm 708,7

Estånho Sn ppm N.D

Berilio Be ppm N.D

Bário Ba ppm

Vanádio Va ppm

Zinco Zn ppm

lllercúrio Hg ppm

46,1

17,5

2,36 0,34

11,40 40,28

3,45 2.20

4.82 N.D

50,27 9,83

2,12 2,03

N.D N.D

0,18 0,24

90,02 N,D

90.57 54,02

11,32 13,56

133,1 80,82

7,96 1,22

N.D N.D

361 ,65 493,15

730,7

N.D

soBo
0,12

0,004

0,1

0,02

0,2

0,06

0,02

0,3

0,02

8,0

10,0

4,0

6,0

0,15

1,0

25

30,0

2,O

0.02

N.D. = Não determinado



9.2.2.3. Clínqueres não co-processados

Foram realizadas análises químicas de elementos menores em clínqueres de amostras

de 4 fábricas diferentes que não utilizam o co-processamento (Tabela 24).

Tabela 24 - Anál¡se químice de clínqueres não co-processados

Composição quimica Fábrica A Fábrica B Fábrica C Fábrica 
" :#:?å:

Cádmio Cd ppm

Tálio Tl ppm

Arsênio As ppm

Gobalto Co ppm

Níquel Ni ppm

Selênio Se ppm

Telúrio Te ppm

Antimônio Sb ppm

Chumbo Pb ppm

Cromo Cr ppm

Cobre Cu ppm

Manganês Mn ppm

Estanho Sn ppm

Berilio Be ppm

Bário Ba ppm

Vanádio V ppm

Zinco Zn ppm

Mercúrio Hg ppm

N.D 0,02

N.D N,D

4,5 12,83

25,3 11,56

27,8 37,04

N,D N.D

N.D N.D

N.D N.D

N.D 2,98

94,4 58,62

2,0 7,95

200,0 389,1

N.D 0,67

N.D N,D

N.D N.D

136,8 130,45

25,6 39,86

1 ,3 0,13

0,05 0,004

N.D 0,1

4,7 0,02

31,1 0,2

44,7 0,06

N.D 0,02

N.D 0,3

0,09 0,02

N.D 8,0

123,00 10,0

26,7 4,0

237,3 6,0

0,50 0,15

N.D 1,0

N.D 25

605,6 30,0

27,3 2,O

N.D 0,02

0,05

0,60

3,40

11,96

23,98

N.D

N.D

N,D

N.D

80,86

11 ,75

233,4

0,28

N.D

N.D

237,1

39,1 5

0,13
N.D =

9.2.2.4. Glínqueres co-processados

Foram realizadas análises quimicas em amostras de clínqueres de 4 fábricas

diferentes, sendo que a fábrica G possui 2 amostras, cada uma utilizando resíduos

diferentes (Tabela 25).
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Tabela 25 - Anålise
're: 

r9:E9re:!99eL
Fábrica Fábrica -' Fábricå- Fábriü*Limif¿eComposição química q0)___ -9(!I __ __t! ___9e,reççio

Cádmio Cd ppm N.D 0,55 2.79 0,68 160 " 0.004
Tálio Tl ppm N.D

Arsên¡o As ppm 0,9
Cobalto Co ppm 217 ,6
Níquel Ni ppm 27 ,9

Selênio Se ppm O,2

Telúrio Te ppm N.D

Antimônio Sb ppm N.D

Chumbo Pb ppm N.D

Cromo Cr ppm 105,8

Cobre Cu ppm 29,0

Manganês Mn ppm 1043

Estanho Sn ppm N.D

Berilio Be ppm N.D

Bário Ba ppm N,D

Vanádio Va ppm 61,5

Zinco Zn ppm 29,0

Mercúrio Hg ppm N.D

N.D N.D N.D N.D

6,40 4.87 3,56 2,3

0,1

0,02

14,40 18,45 N.D 49,2 0,2
67,98 61,13 42,01 44,1 0,06

N.D 0,33 2,36 52* 0,02

N.Þ N.D N,D N.D 0,3

1,00 0,14 0,09 129. 0,02

28,90 122,2 6,74 19,3 8,0

1U,3 128,30 81,73 84,6 10,0

231 ,2 17 ,73 17,30 9,5 4.O

351,5 198,45 140,85 272,0 6,0

6,78 4,85 0,29 3,1 0,15

o,o74 N.D N.D N.D 1,0

462,4 498,35 660,45 0,17 *. 25

275,85 N.D - a7,4 30,0

2,0

0,02

174,35 1127,5 51,02 67,6

N.D N.D N.D N.D
N.D = nåo determ¡nado ; (r) ppb; (x*) o/o

9.2.2.5. Pó de Eletrofiltro

A tabela 26 mostra os resultados das análises químicas real¡zadas no pó de eletro filtro

de 3 fábricas que não util¡zam o co-processamento:



87

Tabela 26 - Análise química em pó de eletrofiltro de fábricas que não utilizam o co-

Composição quím¡ca FábricaA FábricaB FábricaD ilä;;
Cádmio Cd ppm

Tálio Tl ppm

Arsênio As ppm

Gobalto Co ppm

Níquel N¡ ppm

Selênio Se ppm

Telúrio Te ppm

Antimônio Sb ppm

Chumbo Pb ppm

Cromo Cr ppm

Cobre Cu ppm

Manganês Mn ppm

Estanho Sn ppm

Ber¡lio Be ppm

Bário Ba ppm

Vanádio V ppm

Zinco Zn ppm

Mercúrio Hg ppm

o,o2

18,94

2,60

N.D

10,99

N.D

N.D

N,D

N.D

50,48

7,05

116,45

1,46

N.D

N.D

77,20

18,04

0,84

N.D

N.D

4,3

N.D

8,8

N.D

N.D

0,98

N.D

84,1

3,0

193,0

N.D

N.D

N.D

89,7

26,0

0,3

45,0

0,17

2,0

0,02

0,08 0,004

N.D 0,1

4,2 0,02

2,8 o,2

15,0 0,06

0,06 0,02

N.D 0,3

0,03 0,02

N.D 8,0

83,4 10,0

32,0 4,0

208,2 6,0

1,3 0,15

N,D 1,0

N.D 25

N.D 30,0

N.D.= Não determrnado

os resultados expostos na tabela 27 são das análises químicas realizadas em pó de

eletrofiltro de fábricas que utilizam o co-processamento:
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Tabela 27 - Análise química em pó de eletrofiltro de fábricas que utillzam o co-

-. 
processamelto

Composição quim¡câ Fábrica Fábrica Fábrica Lim¡te de
_ F_ -- _ç_(1 _ _c_l?[____ {qtegcae_

Cádmio Cd ppm N.D 5,01 0,38 0,004
Tálio Tl ppm N.D 104,58 129,22 0,1

Arsênio As ppm 1 ,5 3,50 2,29 0,02
Cobalto Co ppm 12,8 3,23 N.D 0,2
Níquel N¡ ppm 43,6 34,77 10,38 0,06

Selênio Se ppm 0,1 7,94 3,41 0,02

Telúrio Te ppm N.D N.D N.D 0,3
Antimôn¡o Sb ppm N.D O,2O 0,14 O,02

Chumbo Pb ppm N.D 150,45 N.D 8,0

Gromo Cr ppm 104,5 100,98 50,92 10,0

Cobre Gu ppm 35,8 26,96 14,61 4,O

ilanganês iln ppm 636,7 152,75 79,22 6,0

Estanho Sn ppm N.D 14,10 2,11 0,15

Ber¡l¡o Be ppm N.D N.D N.D 1,0

Bário Ba ppm 279,8 575,65 25.0

Vanådio Va ppm 60,0 30,0

Zinco Zn ppm 30,1 1424,5 37,52 2,O

Mercúrio Hg ppm - 0,23 0,76 0,02

N-OF Não detern¡nado

9,3, Comparativo entre a D¡retr¡z Suíça e os Clínqueres Analisados

A tabela 28 mostra a comparação entre os limites de teores de rneta¡s em clínqueres

estabelec¡dos pela Diretriz Suiça, e os teores de metais nos clínqueres estudados.



composição química ojretriz
'SuiçaABCDEFG(e)c(b)Hdetecção

Cádmio Cd ppm 1,50 O,OS N.D O,O2 O,Os N.D O,5s 2,7g 0,68 0,16 O,OO4
Tálio Tl ppm 2,00 0,60 N.D N.D N D N D N.D N.D N.D N.D. O,1O
Arsênio Ae ppm 4O,OO 3,40 4,S0 12,83 4,ZO 0,9 6,40 4,87 3,56 2,3O O,O2
cobalto co ppm 50,00 1i,96 2s,30 11,s6 3l,lo 217,60 14,40 18,45 N.D 4g,2o o,2o
Níquel N¡ ppm 10o,oo 23,98 27,a0 37,04 44,70 z7po 67,98 61,13 42,01 44,10 0,06
Selênio Se ppm 5,OO N.D N.D N.D N.D O,2O N.D 0,33 2,36 O,OS O,O2
Antimônio Sb ppm 5,00 N.D N.D N.D O,O9 N.D 1,00 0,14 O,O9 O,l3 O,O2

Ghumbo Pb ppm 100,00 N.D N.D 2,gB N.D N.D 28,90 1zz,2o 6,74 19,30 B,oo
cromo cr ppm 150,00 80,86 94,40 s8,62 123,00 1os,Bo 154,30 t28,3o 81,73 84,60 lo,oo
Gobre Cu ppm 100,00 11,75 2,OO Z,9S 26,70 29,00 231,20 17,73 i7,30 9,50 4,OO

Estanho Sn ppm 25,00 0,28 N.D 0,67 O,5O N.D 6,78 4,BS O,2g 3,10 O,1S

Berilio Be ppm 5,00 N.D N.D N.D N.D N.D O,O7 N.D N.D N.D. 1,OO

Zinco Zn ppm 500,00 39,15 25,60 39,86 27 ,3O 29,00 174,35 1|127 ,SO 51,02 67,60 2pO

N.D. = Não detectado

brica Fábrica Fá

@(o
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9.4. Cálculo do Balanço de Massa

A realizaçäo do balanço de massa de metais teve como finalidade a compreensão do

comportamento dos elementos menores no sistema forno. Para isso, tomou-se como

base a lei da conservaçäo de massa, ou seja, a quantidade de elementos que entram

no sistema forno através da alimentação, deve ser igual a que sai na forma de

emissões e clÍnquer.

M(mp) + M(res.) + M(comb.) = M(emis.) + M(clín.)

Onde,

M(mp) = massa do elemento contido na matéria-prima que entra no processo

M(res.) = massa do elemento contido no resíduo que entra no processo

M(comb.) = massa do elemento contido no combustível que entra no processo

M(emis.) = massa do elemento contido no material particulado emitido pela chaminé do

forno

M(clín,) = massa do elemento contido no clínquer

O material de entrada é constituído pela farinha de alimentaçäo do forno, pelo

combustível e pelo resíduo utilizado. o material de saída é constituído pelo clínquer

produzido e pela emissão da chaminé do forno. Considerou-se que uma parte do pó de

eletrofiltro retorna ao processo e a outra sai na forma de emissäo. por este motivo, este

material não foi incluído no balanço de massa.

O dado de emissäo de cada elemento é dado em gramas por hora (g/h). Com isso foi

necessária a conversão dos valores de entrada para esta unidade. Para determinar os

valores em g/h dos elementos que entram no sistema forno, considerou-se a taxa de

alimentaçäo horária, em toneladas, e o teor correspondente de cada elemento

analisado. O clínquer em conjunto com a emissão compóe o me¡o de saída dos

elementos. sendo assim, os dados de clínquer também foram convertidos para g/h.
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Com a exceção da emissão, os teores químicos dos elementos menores são expressos

em ppm (parte por milhäo). Para o cálculo, esses valores foram convertidos para yo em

peso. Sendo assim, utilizou-se a seguinte linha de cálculo:

10) Conversão da taxa de alimentação ou produção (clínquer) para g/h : (Taxa de

alimentaçäo horária (Uh) x 1000000)

20) Aplica-se a porcentagem do elemento contido no material sobre a taxa de

alimentaçáo em g/h.

O resultado deste cálculo mostra os valores dos elementos em g/h. Aplicando-se o
princípio da conservação de massa, calcula-se a diferença entre os valores de entrada

com os de saída. o Anexo 1 mostra as planilhas de cálculo utilizadas para o balanço

dos elementos.

A tabela 29, mostra os resultados obtidos através do cálculo de balanço de massa para

as fábricas que possuíam dados de emissão de gases.

Para este estudo, considerou-se aceitáveis valores de erro abaixo de 10 o/o pa-a o
fechamento do balanço de massa.

Os resultados mostram que para a fábrica B, os elementos zinco, cromo, arsênio e
manganês apresentaram valores aceitáveis de erro: -6,87%, -0,76 %, O,Bg% e -2,26%

respectivamente. Para a fábrica c, consideraram-se aceitáveis os valores de zinco

(3,690/0) e manganês (-2,42Vo). A fábrica D mostrou valores menores de erros para os

elementos cobre (9,11%), arsênio (8,50%) e manganês (-2,22%). para a fábrica E, os

elementos zinco (-8,93%), cromo (-10,85%) e manganês (-S,99%) estäo dentro do

limite aceitável de erro.

o manganês foi o elemento que apresentou menores erros percentuais no fechamento

do balanço para as fábricas analisadas.
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Tabela 29 - Belenco de mãssâ de elementos

BALANçO DE MASSA DOS ELEMENTOS

Elemento em g/h Fábrica B Fábr¡ca C Fábr¡ca D Fábrica E

Cobre

Entrada 1,21 1975,66 1707,36 1968,54

Saída 215,05 811,21 1862,87 2232,68
o/o êflo 17672,59 % 143,55 Vo 9,11 0/o 13.42%

Zinco
Entrada 2210.58 4107,77 2669,80 2429,22

Saída 2068,41 4259,20 1887,41 2230.10
o/o êllo - 6,87 0/o 3,69 % - 41,45 0/o - 8,93 %

Cromo

Entrada 6477,52 8609,16 7299,09 9035,44

SaÍda 6526,72 5955,1 5 8486,64 8151 ,09
o/o e¡ro - 0,76 0/o - 44,57 o/o 16.27% - 10.85 %

Arsênio
Entrada 307,95 892.84 298.84 96,10

Saída 310,68 1302,92 324.24 69,27
o/o erro 0,89 % 45,93 % 8,50 % - 38,73 %

Cobalto

Entrada 2686,35 0,00 288,84 1144,40

Saída 0,30 1173,55 2143,66 16734.40
o/o êffo - 883472.20 0/o 643,35 % 1362,29 %

Níquel

Entrada 389,81 2440.56 1711,16 1926.61

Saída 1928,25 3762,61 3099,07 4591,82
o/o effo 394,66 % 54,17 % 81.11 0/o 138,34 0/o

Manganês

Entrada 14122,88 40456.21 16746,43 85052,50

Saída 13810,29 39499,41 16383,25 80245,94
o/o êlfO - 2,26 0/,, - 2,42 0/o - 2,220/o - 5,99%

Vanádio

Entrada 5189,66 16833,59 165,13 5537,01

Saida 9442,67 13242,06 41738,28 4729,76
o/o êffO 81,95 % - 27 ,12 0/o 25176,O1% 17,07 %

9.5. Diagramas de Variaçäo Multi-elementos: Análise da distribuição de

Elementos Menores

A análise de um grande número de elementos traços em amostras de diferentes

materiais pode ser feita de modo comparativo com o uso de diagramas multi-

elementos. Estes diagramas såo construídos dividindo-se os teores dos elementos nas

amostras por um valor de referência, de modo a eliminar o efeito da grande variação no

teor de um elemento para outro. O valor de referência aqui adotado foi a composição
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méd¡a das farinhas analisadas neste estudo. Os valores normalizados pela referência

são apresentados em escala logarítmica, de modo a representar a magnitude da

variação composicional de cada amostra em relação ao valor de referência. Os

elementos são organizados em uma seqüência que reflete aproximadamente a sua

abundância nas amostÍas, havendo oscilações de um grupo de amostra para outro.

As análises químicas não são completas em todas as amostras, sendo que os

elementos faltantes não foram analisados ou estão abaixo do limite de detecção.

Nestes casos, a linha que une os pontos de uma amostra é truncada nos elementos

faltantes.

As amostras foram agrupadas nos seguintes grupos:

clf nqueres não-coprocessados

clínqueres co-processados

pó de eletrofilho

farinhas

Na figura 22 estão representadas todas as amostras, com simbologias distintas para

cada grupo. Nas figuras subseqüentes, é realçado um grupo de cada vez com símbolos

de maior tamanho, com os demais grupos apresentados com símbolos menores para

permit¡r a comparaçäo entre os grupos. Observa-se uma variação de cerca de três

ordens de magnitude nos teores normalizados pela composiçäo média das farinhas, o

que reflete a heterogeneidade composicional das amostras e a grande variaçäo de

teores no conjunto de elementos analisados.

¿
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Figura 23 b - Distribuiçao de elementos traços nas amostras de clínqueres co-

processados.

A seguir é apresentada uma breve discussão do comportamento dos elementos

analisados nos clínqueres, com base nos resultados disponíveis e no conhecimento

anterior sobre os elementos. A discussâo ê feita da direita para a esquerda na

seqüência dos elementos nas figuras 23 a e b. Deve-se levar em consideração que no

caso de incorporaçäo completa de um dado elemento no clínquer, seu teor no clínquer

seria maior que na farinha, devido à expressiva perda de massa representada pela

descarbonatação e desidratação. De modo análogo, se o teor de um dado elemento no

clínquer for igual ou menor que na farinha, houve alguma perda, que pode estar

relacionada à volatilidade (emissöes gasosas), à formação de ciclos internos de

volatilização e condensação no interior do forno, ou ainda à fixação do elemento nas

paredes do forno (colagem).

Antimônio. tálio. selênio e chumbo

Estes elementos encontram-se em baixos teores nos clínqueres em relação às

farinhas. Este comportamento está de acordo com a volatilidade relativamente alta

destes elementos, havendo perda por emissão provavelmente já no interior dos pré-

calcinadores.
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Bário

Não há dados disponiveis para os clinqueres co-processados, impedindo a sua

comparaçåo com os clínqueres convencionais. A principal fonte de bário são os

calcários que constituem a farinha.

Estanho

Este elemento ocorre em teores mais elevados nos clínqueres co-processados em

relaçáo aos nåo co-processados. Todas as amostras de clÍnquer näo co-processado e

uma amostra de clinquer co-processado apresentam teores significativamente

inferiores aos teores das farinhas, o que sugere uma tendência de perda do elemento

no processo de clinquerização.

Cromo

Este elemento apresenta uma estreita faixa de teores nos materiais analisados, sendo

que os clínqueres apresentam teores sistematicamente superiores aos das farinhas, o

que indica que as perdas säo pequenas ou nulas. Há uma tendência para teores mais

elevados nos clínqueres co-processados, refletindo a variabilidade dos materiais

introduzidos no processo, principalmente quando há queima de pneus picado com aço,

que apresentam teores elevados deste elemento.

Mercúrio

Não há dados disponíveis para os clínqueres co-processados, impedindo a sua

comparaçäo com os clinqueres convencionais. Os poucos dados disponíveis para este

elemento não permitem maiores conclusöes.

Níq uel

Ocorre em teores mais elevados nos clínqueres co-processados que nos não co-

processados. Todas as amostras de clínquer apresentam teores superiores aos
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presentes nas far¡nhas, sugerindo alta taxa de incorporação nas fases cristalinas do

clínquer.

Manqanês

Comportamento semelhante ao do níquel. Apenas um clínquer apresenta teores

elevados de manganês, isto de deve às particularidades composiciona¡s de sua

matéria-prima de origem ígnea (carbonatito) e ao uso de pneu picado com aço,

materiais que possuem teores elevados deste elemento.

Cádmio

Este elemento mostra uma tendência geral de perda em relação às farinhas, sendo que

o aporte adicional do elemento nos clínqueres co-processados compensaria em parte

este efeito, fazendo com que estes tenham teores express¡vamente superiores a média

das farinhas e aos clínqueres convencionais.

Arsênio

Com exceção de uma amostra de clínquer não co-processado com valores

normalizados significativamente maiores que os demais, os teores de arsênio são

similares nos dois tipos de clínquer. Há um sutil enriquecimento nos clínqueres em

relaçäo às farinhas, sugerindo haver incorporação preferencial no clÍnquer.

Vanádio

os clínqueres co-processados apresentam teores de vanádio inferiores aos dos não

co-processados. lsto porque a sua presença não está relacionada ao co-

processamento, mas sim ao uso de coque de petróleo como combustível, material com

elevado teor deste elemento.
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Zinco e cobre

SituaçÕes similares àquela observada para o vanádio, mas nestes casos a fonte

preferencial dos metais são os pneus usados como combustível.

Cobalto

Aparentemente nåo há perda de cobalto na clinquerizaçäo, sendo seus teores nos

clínqueres consistentemente superiores aos das farinhas. lsto reflete o caráter

altamente refratário (não-volátil) deste elemento no interior do forno.

A Figura 24 apresenta a composição de uma amostra de pó de eletrofiltro normalizada

pela média das farinhas. Os elementos chumbo e selênio ocorrem em teores cerca de

dez vezes menores no pó em relação às farinhas. Por serem também empobrecidos

nos clínqueres, podemos concluir que sua elevada volatilidade permitiu que houvesse

perda através das emissões gasosas. Os teores dos elementos cromo, níquel,

manganês e cobre no pó de eletrofiltro acompanham a tendência geral dos clínqueres,

com fixaçäo preferencial na fase sólida e possivelmente formando ciclos no interior do

forno. O arsênio ocorre em teores menores do pó em relação ao clínquer e farinhas,

enquanto que o zinco situa-se na faixa de valores observados para os clínqueres nåo

co-processados.
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Figura 24 - Composiçåo do pó do eletrofiltro normalizada pela média das farinhas.

A variaçåo relat¡va da composiçåo das farinhas normalizada pela sua própria média

está representada na Figura 25, onde é possível observar a faixa de variaçåo

composicional das farinhas. A Figura 26 mostra as concentraçöes em ppm de

elementos traços presentes em combustíveis usados em fornos de clínquer, permit¡ndo

estimar o aporte de metais que pode ser atr¡buído a cada tipo de combustfvel utilizado,
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Figura 25 - Composição das amostras de farinhas normalizadas pela média das farinhas.
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10. Discussão dos Resultados

10.1. Balanço de Massas

Os fornos rotativos de produção de clínquer Portland caracterizam-se por instalações

de alta vazão de gases (- 200.000 Nm3/h¡ e volume de alimentaçäo de farinha crua

(calcário + argila) no forno próximo a 160 Vh, em contraste com o pequeno volume de

material (poucos gramas) amostrado pelo equipamento de coleta de emissöes de

gases e particulados, o que constitui um ¡mportante fator de erro.

A análise dos resultados obt¡dos permit¡u constatar algumas incertezas e divergências

nos resultados calculados, que comprometeram a determinaçáo do balanço de massa.

As seguintes conclusöes foram determinadas:

¡ Embora a operação dos fornos, dentro da visão industrial seja regular e contínua, a

oscilaçäo composicional da matéria-prima e a variaçäo da operação do forno têm forte

impacto no conteúdo de elementos menores, expressos em ppm e ppb, interferindo na

confìabilidade do balanço de massa calculado;

. A precisåo analítica das balanças que controlam o peso dos materiais de entrada

(farinha, combustível e residuo) e do material de saída (clínquer), comparando com a

precisáo analítica dos aparelhos que medem as emissões gasosas, mostra que a
diferença analitica é muito grande, visto que para os materiais sólidos é dada em Vh e

para as emissôes são em g/h;

. Alguns elementos menores ocorrem em teores próximos aos limites de detecção, o

que aumenta a importância do erro analítico;

¡ O mecanismo de formação das emissões é complexo, caracterizado por ciclos

internos de volatilização e precipitaçåo de metais, não podendo ser simplificado por

equação que expressa a entrada e a saÍda de metais. A volatilização do Cu, Zn e Pb,
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em ciclos sucessivos de volat¡lização e prec¡p¡tação, seguido de incorporação, como

soluçäo sólida, nas fases do clínquer exemplifica a complexidade do processo;

¡ Dado a impossibilidade de modificar o procedimento de amostragem (Cetesb Lg.2Zs

e EPA Method 29) de emissöes gasosas e de material particulado, constata-se que

modelo de cálculo de balanço de massa adotado não é adequado e leva a incertezas

nos resultados obtidos;

. Näo foram analisadas amostras de colagem de forno, sendo que existe a
possibilidade deste material reter certos elementos; e

¡ Os resultados obtidos de emissÕes analisados à luz da Resolução CONAMA Z64tgg,

que regulamenta os limites de emissões de fornos de cimento que utiliza o co-

processamento resíduos, indicam que os valores de emissões encontram-se dentro

dos limites da legislaçáo amb¡ental em vigor.

10.2. Monítoramento dos Elementos Menores no Clínquer Portland

A distribuiçäo e freqüência dos elementos menores têm forte influência do grau de

volatilizaçäo dos metais. Os elementos mais voláteis säo Hg, Se, Tl, Cd, pB, Sb, Cu,

Zn e os mais refratários são Ni, Ba, Be, Cr e Co.

As matérias-primas calcárias, independente de suas origens geológicas e distribuiçöes
geográfìcas, näo imprimem características micro-quÍmicas regionais e nem geológicas.

Exceto o conteúdo do cobalto, alto, da ordem de 100 a 200 ppm, possivelmente está

associado à rocha alcalina carbonatítica.

A natureza do combustível e do resíduo co-processado tem forte impacto no aporte de

elementos menores na composição do clínquer Portland. O coque de petróleo é

responsável pelo aumento no conteúdo de vanádio (V) e níquel (Ni) e o pneu por zinco

(Zn), manganês (Mn) e cobre (Cu). Resíduos industriais co-processáveis têm
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composição e natureza variáveis, tais iomo lodo galvânico, borra de tinta, óleos usados

e säo responsáveis pelo aumento no teor de Cd, Co, Ni, Sb, Pb e Cr, por exemplo.

A Diretriz suíça de Destinação Final de Resíduos em Plantas de cimento, estabelece

requisitos de qualidade de clínqueres fundamentada em limites de elementos menores.

os valores estabelecidos foram fundamentados nas matérias-primas disponíveis na

Suíça, utilizados para a fabrícação de cimento. Tem valor regional e, portanto, estes

limites devem ser considerados como referências para comparação em clínqueres co-
processados. Em 3 plantas de cimento foram caracterização valores de co (21g e 119

ppm), Pb (122ppm), Cu (231 ppm) e Cr (154 ppm), acima dos vatores timites de 50

(Co), 100 (Pb), 100 (Cu) e 150 (Cr), estabelecidos pela Diretriz.
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11. Considerações finais

O presente estudo abre a perspectiva de desenvolvimento de um programa nacional de

rastreamento dos elementos menores na cadeia de produçáo de cimento por and,

onde as características, tais como a volatilidade e grau de retenção dos elementos sb,

Se, Tl, Pb, Sn, Cr, Hg, Ni, Mn, Cd, As, V, Zn, Cu e Co, possam ser investigadas em

maior profundidade.

A oscilação composicional das matérias-primas e a complexidade do mecanismo de

volatilização, precipitação e incorporação dos elementos na estrutura cristalina das

fases mineralógicas do clínquer Portland, além das incertezas e divergências

decorrentes do procedimento de amostragem, levaram ao comprometimento do cálculo

de balanço de massas para os elementos menores. para um melhor entendimento,

conclui-se da necessidade de se desenvolver novos procedimentos de balanço de

massa de elementos menores no sistema forno.

Os diagramas de variação multi-elementos revelaram que existe uma grande

variabilidade nos teores normalizados pela composição média das farinhas, refletindo a

heterogeneidade composicional das amostras e a grande variação de teores no

conjunto de elementos analisados.

Grande parte dos metais analisados como o estanho, cromo, níquel, manganês,

vanádio, cobre e cobalto, apresentaram alto grau de incorporaçåo no clÍnquer,

evidenciando o caráter refratário destes elementos. Para o elemento arsênio, originado

principalmente do carväo mineral ou coque de petróleo, foi constatado que, à exceção

de uma amostra de clínquer não co-processado, os teores deste elemento são

similares nos dois tipos de clínquer. Há um sutil enriquecimento nos clínqueres em

relaçäo às farinhas, sugerindo haver incorporação preferencial no clínquer. o elemento

zinco, cujo teor é mais elevado nos clínqueres co-processados que nos clínqueres

convencionais, sugere aporte por resíduos e incorporação total no clínquer.
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A natureza e a freqüência de elementos menores muitas vezes säo indicativas e

características de combustíveis, residuos e matér¡as-primas empregadas nos fornos.

Os elementos níquel, arsênio e vanádio apresentam-se em teores mais elevados nos

clínqueres em que o coque de petróleo foi utilizado como combustível e o cobre, cromo

e zinco nos clínqueres co-processados onde pneus inservíveis foram queimados. Foi

observado apenas um clínquer com teor mais elevado de manganês; isto se deve às

particularidades composicionais de sua matéria-prima de origem ígnea (carbonatito).

O cromo apresenta uma estreita faixa de teores nos materiais analisados, sendo que

os clínqueres apresentam teores sistematicamente superiores aos das farinhas,

indicando que as perdas säo pequenas ou nulas. Além de estar presente nas matérias-

primas, a sua presença também está relacionada ao uso de refratários magnesianos e

ao desgaste de corpos moedores. Há uma tendência para teores mais elevados nos

clínqueres co-processados principalmente quando há a queima de pneus com aço, que

apresentam teores expressivos deste elemento.

Os elementos antimônio, tálio, selênio e chumbo encontram-se em baixos teores nos

clínqueres em relação às farinhas, indicando perda por emissão decorrente da alta

volatilidade desses elementos. Na análise do pó de eletrofiltro, os elementos chumbo e

selênio ocorrem em teores cerca de dez vezes menores em relação às farinhas. Estes

elementos também são empobrecidos nos clínqueres, concluindo desta forma que,

devido a sua elevada volatilidade, houve perda através das emissões gasosas. O

comportamento do cádmio mostra uma tendência geral de perda em relação às

farinhas, sendo que o aporte adicional do elemento nos clínqueres co-processados

compensaria em parte este efeito, fazendo com que estes tenham teores

expressivamente superiores à média das farinhas e dos clínqueres convencionais.

Com exceção da fábrica D, cujo valor de emissão para o elemento cádmio foi alta

(0,148 mg/Nm3, ou seja 0,48 mg/Nm3 acima do limite), as emissöes de metais no

sistema forno das fábricas amostradas encontram-se dentro dos limites da Resolução

CONAMA 264/99 de co-processamento de resíduos em fornos de cimento,

assegurando respeito às legislaçÕes ambientais quanto às emissÕes de particulados e

metais.
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No que tange à qualidade ambiental do clínquer, näo existem ainda limites nacionais

estabelecidos para a presença de elementos menores considerados perigosos; porém,

considerando como referência a Diretriz suíça de Destinaçäo Final de Resíduos em

plantas de c¡mento, que estabelece requisitos de qualidade ambiental ao clínquer,

constata-se que a grande parte dos resultados encontra-se em conformidade com os

limites estabelecidos. Entretanto, dado o caráter regional desta Diretriz, serão

necessários estudos específicos para se definir limites nacionais, constituindo tema

futuro de pesquisa a ser desenvolvido.

o estudo do aporte de elementos menores no clínquer co-processado contribui para

um melhor conhecimento do impacto destes elementos no desempenho e na qualidade

ambiental do cimento.

Este trabalho revelou a necessidade de se instituir um programa de intercâmbio

tecnológico para agregar, integrar e consolidar as pesquisas do co-processamento ao

meio ambiente, que se encontram dispersas nas universidades brasileiras. o co-
processamento agrega valor à sustentabilidade do processo industrial porque contribui
para a preservação de recursos naturais e para a destinação final de resíduos de

outros setores industriais.
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