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As cinzas volsntes são ¡csÍduos Jnn.lanentûlricnte
sílico-aluninosos, finaDente divididos, proveniôntes da co¡nbustão

do carvão nineral pulverizado, utilizado en usinas ter¡neLétricas.
são cor¡siderddos hâteri¡is pozolânicos, ã senolhrnçã das cinzes
yulcânices ãcidas, por apresentaren cãpacidade dé resção con 

^cal, en prcsença de ãgua. o¡iginando Â fornação de co¡npostos no-
vos co[l propr iedades aglorireråntes.

EstudafaD-se 3l a¡nogt¡as de cin¿as volantes des
cinco p¡incipais ternelétricas brasilei¡as ÍÌovidas ¿ ca¡vão nine
ral . envolvendo o enprego de diverses t6cnicss analíticâs cono s-
nãlises quínicas por giavinretria, cornn¡exonetria e fotoÍ¡et¡iâ de

chanas. difratometria de ¡aios X, anáIise ternodiferencial, âná11_

se termo8ravinót¡ics, rÍic¡oscopiâ de 1üz transrnitida e reflotida,
lÌlicrossonda elet¡ônico e nic¡oscopia eletÌôníca de var¡eduÌa e

trans¡nissão.

Âs cinzas b¡asileiras âD¡escntan conposição síIico
-aluninosa con constitr¡íção s€cundária de ferro, cátcio, nagnésio
e ã1ca1is, Cómponentes corno Ti0Z, P205, Mnr0r, Sr0¿, VZ0S, Li20,
te¡las ¡âfas e outros estão presentes na forma de traços. 0 pa-
rlrão de distribuição dos elenentos quínicos r¡¡ri9 corÍuns (Si, Â1,
Fe, Ca. l( e Îi), observados por r¡icrossonda éIot¡ônicr nas cinzes
das três principais ter¡nelétricas: Jorge Låcerds (Sc), cha¡quea
dâs (RS) e Presidente I'fédici (RS), apresentan senelhÐnçâs cnrre
si, coí ¿lguns grãos podendo aprssentar concentrações nsiores de

uû ou nais eìenentos.

A9 cinzi¡s volan !es dãs (li fercntes t€rmetõtricas
bragileiras são constituídas nincralogi,canente por una fase ví-
tièe principal. de natu¡ezâ sílico-a1u¡ninosa. e secundg¡ismente ,

por nulita, quart¿o, he¡natita e Dagnetitâ. Assoclads aos grãos de

ci¡zas é co¡run a ocorrência de calbono anorfo. Apresen¿âû cornpo-
5ições trineralógicas e feíções ¡¡orfolõglcss senslhåntes, diferin-
do na proporção dc seus constituintes e na frequência das distin-
tas feições norfológicas e mic¡oestluturais.

A formâção da fase vítreâ sí1ico-ah¡ninosa está re-
lacionada à frèqUência de argiloninerais presentes c às condições
de co¡nbustão das partículas de cårvão..4 fase vítrea é o conponen
te principâl dos grãos não opacos de forrnas arredon¿ladas de âspec
to eíporljoso e esféricas. As cin?as dâ Ter¡nelétrica de Jorge La-
cerda são as que apresentan o naiot conteúdo de fase vítiee e a
nâior freqUência de esfe16litos vít¡eos,

ì
j

I
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^ 
nu¡its origina-se, principalhente, da caulinita

por reâções de nrulitizûção durante a co,nbìrstão do ca¡vão e encon_
tre-se sob a forna de inclusões na fase vÍtrea. Oco¡¡e coD fre_
quência nas cinzas das Ternelétricss de Jorge Lace¡da (SC), São
Jerônj.no (RS) , Charqueadâs (RS) e pÌesidente Ì,tédici (RS). Nas cin
zas da rerrìeLérrlca de Figueiras (pR) foi detectâda ern baixas pri
porções , con teo¡es menores que S3.

0 quartzo teîì sua {req{lência dininuÍda na cííza,
en função da te¡nperatu¡a de cstcinação e finuÌa do ca¡vão. perti_
cipando na {ormåção da fase vít¡ca e transformando-se parcjalnen_
te ern c¡istob.¡1ita, en condições particulåres ite altå tenperatura.
0corre cono g¡ãos irregulares individualizados associedos ¿ par_
tículas ca¡bonosas e cono inclusõcs na fãse vítrea. (ìs tcores
¡nais altos dc quaÌLzo forttn ¿leter¡ninados nas cinzas ¿las Tet.nclé_
t¡icâs de presidenre Médici (RS) e ChaÌqueadas (RS).

A henâtita e någnetita ocorren con btixa freqllen_
ci¡ e¡n todas ûs cinzas cstualâdas e provôn da ¿leco¡nposição e o_xi._
dação dc pirita. narcassita e pi¡'rot.iia dos carvões. Os !eores
¡nais a,tos fgran o¡)servados nas cinzss des Termele,t¡icâs de Fi_
gueiras (PR) e São Jerônino (RS).

A conposicão químÍca, conteúdo de ca¡bono, finura,
ninerslogia e ca¡acterísticas nic¡oestruturais e mo¡fol6gicas ¿los
grão9 de cinzas volantcs são condicionados pelas caÊacterísticas
do carvào nineral utilizâdo, pcl3s condições de conbustão e peto
sistc,na dc coletâ. constituindo parârnetros que inftuen no conpor
tarnento das cinzas volantes cono nater:iais pozolánicos, A avali
ação potencial da qualidade das cinzas, funds¡neùtada nesses parâ
netros r mostfa que as cinzas volantes da Terflelétrica Jorge La_
ce¡da são âs que apresentarn as nelhores ca¡acterísticas p¿¡a o
desenvolvi¡nento das propriedâdes pozotâ¡ì.icas. Despontan, a se_
guir, âs cinzas dâ9 Ternelótricas de p¡esidente Médici e Charque
adas. Por outro l¿do, as cin¿¡rs das Termele'tricas de Fìgueitas e
São Je¡ônino, apresentarn-se potencialnente desfavoráveis , con ca
racterístj.câs inâdeq.uaalas pâra uso conto po¿olan¿s..

A aplicação dos conhecinentos e procedinentos cle
investigação da ¡fineralogia, no estudo ¿las cin¿as volantes brasi
leiÌas, conconitantencnte ao estudo de modific¿ções ¡nineral6gi
cas das fases p¡esentes no materiål de ps¡tjda (carvão ,nj.neral) ,
constituen condições necessá¡ias e prÍnordiãis a u,na melho¡ co¡n_
preensão dos processos de forrnação, carâcterização e avaliação
da qualidadc das cinzss co¡no neterial pozolânico.

Palavras-chave: Mineralogia; Cinzas volantes.
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ABSTRACl

FIy ashes a¡e fine-grained s:lics-alr¡ninous ¡esi-
dues produced by the burnihg of pr¡lverized mineral coal in the¡¡no
elcctric plants. Líke acid vol.canic ashes , fl/ ashes are rega¡ded
as pozzolÂnic naterials as they react vith limo ln the presence
of water to give rise to neu bindet coÍrpounds.

Thirty-one fl), ash sånples fro the five ¡ìÌain Bra-
zil.ian coal-powered thernoelectric plants were subjected to gra-
vinetric chcnical analysis. complexonetry, flå¡ne photonetry, X-
rey diffractometry, the¡nodifferentiâI and thernog¡.avilnetric ana-
Iysis, trans¡nitted a¡d reflected light microscopy, electron ni-
croÞrobe analysis ând transnited and scanning €lectron nicrosco -
pv.

Erazilian fIy ashes ate essintially silica - âluni-
¡rous in co¡nposiÌion with lesser a¡nounts of Fe, Ca, Mg and alka-
lies. Furthe;nore, they contain Ti, P, Mn, Sr, V, Li as t¡ace e-
lements. Simila¡ distriburion patterns of common elenents (Si,AIl
Fe, Ca, K and Îi) l{ere observed by nlcrop¡obe analysis in ashes
fron the three ¡nain powet plants: Jorge Lece¡da (SC), Charqueadas
(RS) and Presidenre Médici (RS); hol¡ever sone grains sho¡¡r higher
concent¡ations of one or nore of these elements.

Míneralogically, the anetysed ashes ôre nade up
principally, of a vitreous silica-aluninous phase acconpenied by
Iesser ¡nu1lite, quârtzr henatíter nagnetite and eno¡phous carbon,
They exhibit honogeneous no¡phologic and mineralogic features,dif
fering only in the proporrion oí their constituents and in the
frequcncy of distinct features,

The develoPlrcnt of Si-Al glass is conditioned by
the ånount of clûy ninerats in the coaL particles as rve1l as by
the attcndant buÍni.ng collditio¡rs. This vitreous phase is the nain
conponent of the rounded, "spongy,' and spheriCal, non-oDaque gra-
nules. The ashcs at the Jotge Ldcerda plant show lhe highcst con



tent of both the vitreous phase and glass spherulites,

Mullite occurs ãs inclusio¡¡s ín the glasses ând
is ploduced nainly f¡oln kaolinite by way of,'nuIliti¿ation,, reac
lions which take place during lhe coa¡ burnlng. It is a connon-
ly occu¡ring phase in rhe Jo¡ge Lacerda, São JôÌôr¡iÍo, Charqueg
das and Presidente Medice plånts; it has been detected only in ni
no¡ quantities (less than 5X) in ashes fron the Figueiras ptant.

The a¡nount of qua¡tz in the ashes di¡ninishes with
highe¡ catcination tenperatu¡es and with coât fineness. Quq¡tz tg
kes part in rJìe fo¡¡ìation of the \¡itreous phase and at higher te,¡r
peratures pârtia1ly recrystâllizes as cristobalite, it occu¡s as
irregular grains included in glass o¡ associated wíth ca¡bon par-
tic-les. The largest anouDts of quartz uete detected in ashes flo¡n
the Presidente Medice and Charqueádas plants.

Henatite and nagnetite were found in snall ar)unts
in al.1 studied ashes. They are obteined fron the decontposition
ând oxidation of pyriter nârcâssite and pyÌ¡hotite.

Chenical and niûeralogicat cornposition, carbon
content, and granularity as r,'le1l as ¡nicrost?uctu¡aI and norpholo-
gical featu¡es of fly âsh pârticles deÞend on the qualities of
the ¡nineral coal. burning conditions and the systen used for their
collectíon. Togetler, these constitute paranetors which affect

the behaviour of fly ashes as pozzolanic naterials. An evaluation
of the potential q¡lalitics of these ashes using these paraneters
indicates that the best ashes are those fron Jorge l,acerda plânt
fol.tov¡ed by those fÎon the Presidente ¡4edice and ChaÌqueedes ashes,
On the olher hand, the Figueirâs and São Jcroni¡no ashes ate poo¡ly
suited for use as pozzolanic Datelial.

^pplication 
of ¡nineralogical knowledg@ and investi

gation proccdu¡es in thc study of Braziìiân fly ashes, togethel
with the study of the nineral phÂses obrained fron thc st¿rr.ting
substance (nincral coãl) , is esscntial foÌ a better ur¡derstanding
of the o¡igen of ashes as wcll as for their tecbnological apprai
sal âs a pozolanic ¡n¿teriaI.
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I NTRODUÇÃO

0 desenvolvinento da Mineralogi.a e Petrologia, nes
tes últimos decênios, decorrente da introdução e adoção de técni
cas analíticas, quínicas e físico-químicas desenvolvidas en ou*
tros setores da Ciência, muito ten contribuído para a elucidação
dos processos de gênese e nodificações de minerais e rochas.

Paralelarnente ã introdução de tais técnicas, desen
volveu-se o campo da lvlineralogia Aplicada como contribuição a ou-
tras Ciências, utíl.izando os nesnos conhecinentos e procedimentos
netodológicos da Mineral.ogia C1ássica na elucidação e cornpreensão
dos fenômenos de forrnação, motlificação e conportanento da.s fases
rnine:ralógicas arti fic iai s .

A preocupação do honem atual, voltado para os pro-
blenas de poluição e de econornia e racionalizaçáo de energia, faz
do estudo das cinzas vol.antes un tena atual e irnportante para ade
quar as necessidades de aproveitamento de rejeitos industriais po

luidores e econonizar energia. A experiência tem denonstrado que
en todo desenvolvinento tecnológico de un produto artificial , é

necessário urn estudo de base, cíentífico, para â nelhor conpreen
são de suas características e cotnportamento.

As cinzas volantes são resíduos sí1ico- alurninosos
finanlente divididos, produtos da conbustão do carvão pulverizaelo,
utilizado em usinas terrnelétricas rnovidas a carvão nìineral-. Adni -
te-se que a produção nundial de cinzas atinja aproxinadamente 180

milhões de toneladas anuais, das quaÍs sonente L6 a LTeo são apro-
vei.tadas, SERSATE (1980)

As cinzas volantes são consideradas nateriais pozo
1ânicos por apresentaren capacidade de reação com cal, en presen-
ça de água, originando a formação de conpostos novos coÍt proprie
dades aglornerantes. As pozolanas são nateriais naturais ou artifi
ciais, que têm a capacidade de fixar a cal , enì condições de preå
são e tenperatu'ra anbiente.
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As condições de calcinação do carvão mineral llro
vocan modificações cristaloquímicas lros ninerais associados ao
carvão (argiloninerais, pÍrita, calcita, fel.dspato, etc), levan-
do ã formação de fases estabilizadas ãs novas condições (rnulita,
magnetita, henatita, vidros). Estas condições sonadas à courposi
ção quínica e rnineral6gi ca do carvão são fatores importantes na
paragênese das fases resultantes e no processo de forrnaÇão das
cinzas,

A conposição mi-nera1ógica e as caracterÍstícas mi
cro-estruturais e norfológicas das fases presentes nas cinzas de
carvão, ten papel fundamental no de s envo lv i.mento da reação pozo-
lânica, pernitindo desse modo, a previsão da qualiclade das c:in-
zas volantes conto naterial pozolânico.

Nesta pesquisa pretende-se estudar âs modifica-
ções míneral69icas e nrorfológicas que ocorrem nos carvões nccio
nais, quando subnetidos ãs condições de calcinar;ã.o nas terrnelð -
trícas, realçando os processos de tr¿rnaforrnação das fases presen
tes, ben cono identifícando e caïacterízanilo a.s novas fases com-
ponentes das cihzas volantes.
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AMOSTRAGEM

Foram selecionadas 51 anostras de cinzas volantes
de cinco ternelétricas brasíleiras movidas a carvão nineral, co¡n

preendendo un período de 1970 a L982 e obedecendo ã seguinte dis
tribuição:

te r¡ne 1é tr ica de

terrnelétrica de

ternelétrica de

te rme l- é tri ca de

termelétrica de

Figueiras (PR)

Jorge Lacerda (SC)

Charqueadas (RS)

São Je rôni¡no (RS)

Presidente M6dicí (RS)

5 a¡rostras
18 amostras
5 a¡nostras
2 amostras
5 anostTas

As amostras forarn selecionadas segundo diferentes
critérios (perÍodo, características físicas, beneficianento, qua

lídade), corn o objetivo de verificar o compoÍtanento e a qualida
de da cilrza.

Dentre as cinzas utilizadas, as de Jorge Lacerda
(SC) apresentan-se ern naior núrnero dada a alta produção desta
ternelétrica, facilidade de a¡nostïagern e o seu amplo u6o cono
pozolanas,

A relação das amostras é apresentada na TABELA l,
a seguir:



TABETA 1- Relação das Amostras Estudadas

Termelétrica Anostra
nq

Ano da
Cole ta Observações

Figueiras (PR)

3615

3616

3617

197 5

197 5

197 5

cinza de botaFfo"d

cinza de eclusador

cinza de charriné

Jorge Lacerda (SC)

545

1260

2940

4608

4611

46L4

4618

4619

4649

47 32

47 34

4799

7050

7052

11864

12677

L2678

Ls926

197 0

L97Z

L97 4

I976

r976

r976

r976

r976

197 6

r976

L976

r97 6

1978

1978

1981

1981

1981

1982

"inru 
¿l silo 1 e 2

cinza classif. (grossa) do silo 1 e 2

cinza do silo 3 e 4

cinza do silo 3 e 4

ci¡za do silo 3 e 4

cinza do silo 3 e 4

cinza classif. (fina) ilo silo L e 2

cinza do silo 3 e 4

cinza do silo 3 e 4

cinza grossa

cinza classificada

cinza clata
cinza escura

Charqueadas (RS)

s33

1366

s/n
14003

1400s

L97 0

r97Z

t977

1982

198 2

cinza úmida

cinza seca

cinza seca

cinza seca

clnzâ rún1dâ

São Jerônino (RS) s/n
i4004

7977

198 2

cinza rlnida

cinza úrnida

Pres idente luÉdici (RS)

s/n
1406s

14290

797 7

r98 2

L982
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MÉTODOS ANATfTICOS EMPREGADOS

0 estudo das cinzas volantes brasileiras envol-
veu, alén de aspectos dístintos de preparacão de anostra pa'ra ca-
da finatidade, o enprego de diversos ¡nétodos analÍticos, incluin-
do análises quínicas, dífrato¡netria de raios X, anáLise ter¡nodife
rencial, análise termogravimétrica, microscopia de luz transnitl
da e refletida, nicroscopia eletrônica de varredura e transnissão
e microssonda eletrôníca.

As t6cnícas de preparação de anostra e aspectos re
lativos ao uso dos diversos nétodos analíticos serão comêntados
nos ítens referentes aos resultados obtidos em cada técnica.

' A conposição quínica das cinzas foi deterninada
por n6todos convencionais corno gravirnetria, conplexometria e fo-
tonetria de chana.

Na caracterização mineralógica qualitativa e quan-
titativa das fases cristalizadas nas cinzas e no controle de hono
geneização da conposição nineralógica entre diferentes anostras
de cinzas, a difratonetria de raios X foi intensa e arnplarnente u-
liIízada. A microssonda eletrôni ca foí utilizada na detecção e

distribuição dos elenentos quínicos nais inportantes.

0 cornportarnento térnico e o teor de cornpostos car-
bonosos nas cinzas foran acornpanhados por análises ternodiferen-
cial e termogravirnêtríca.

A conposição rnineral6gica, os aspectos rnorfol6gi-
cos e microestruturais foram estudados por nicroscopia de luz re-
fletida e tîansnitida, bern cono por rnicroscopia eletrônica de var
redura e transmi s s ão,
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GENERALIDADES SOBRE CINZAS VOLANTES E POZOLANAS

Cinza vol-ante é o subproduto de usinas ternel6tri-
cas, resultante da cornbustão do carvão mineral, utilizado coÍto
combustíve1. E o resíduo só1ido, finanente dividido, forrnado na
cânara de conbustão das caldeiras. As cinzas fornadas são tïans-
portadas pelo fluxo dos gases e coletadas nos- ciclones mecânicos
ou precipitadores eletrostáticos,

As cinzas volantes são consideradas materiais nozo
lânicos por apresentarem capacidade de reação com cal, em presen-
ça de ãgua, em condições norrnais, originando a formação de novos
conpostos con propriedades aglonerantes. Dentre as pozolanas arti-
ficiais são as mais conhecidas representando,no Brasil , mais de
90% das pozolanas utilizadas, KIHARA q SI-IUKUZAWA (1982).

Não se consideram pozolanas aqueles rnateriais iner
tes que en condições excepcionais de finura ou de reação ( trata-
nento hidrot6rrnico con vapor de água a pressões e tenperaturas e-
levadas) podern dar lugar a conpostos hidraulicanente ativos, Des-
se ¡nodo, o quartzo, por exenplo, quando finarnente tnoído e nistura
do corn cal, forna silicatos cáicicos hidratados por tratanento em

autoclave' CALLEJA CARRETE (1958), por6n não pode ser considera
do un tipo de pozolana.

As pozolanas devem, portanto, preencher estas duas
c ondí ções :

a) aptidão ã reação com cal en condições norrnais
de anbiente (pressão e tenperatura); e,

b) fornar conpostos com propriedacles aglonerantes.

A atividade pozolânica origina-se a partir da ins-
tabilidade ternodinâmica no sistena pozolana - cal - água, tendo
tanbém a influência da composição quínica, estrutura,f j-nuï¿ì, etc,
Ta1 processo é objeto de discussão no ítem 10.
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A reação ocoîre quando os nateriais pozolânicos que
contêm a sÍlica e a alu¡nina encontram-se em estruturas facilnente
deslocáveis, como nas estruturas anorfas ou desordenadas atonica-
mente, o que explica a reatividade dos píroclastos, cinzas vulcâ-
nicas, nateriais que contenhan opa1a, cinzas volantes e argilas
calcínadas. Portanto, a pozolanicrdade de un naterial depende, fun
darnentalmente, das características quínicas e estïuturais da pozg
1ana.

A FIGURA I nostra a distribuição da conposição quí-
mica das pozolanas no diagrana ternário SiOZ CaO Alr0rrem com

paração coìn outros nateriais, L0NGUET (1975a),

czs

c¡3
C¡ñ.ât. lorlþ¡¡

C.o
{þol

FIGURA 1 - Conposição Quí:rica das Pozolanas en Relação a Outros },lateriais

MASSAZA q COSTA (1979), observaran que, a curto pe-
rÍodo, a atividade pozolânica está relacionada, fundarnent a lnent e ,

ã superfície específica e, a longo prazo, ao conteúdo de sítica e

alumina reativa da pozolana.

6io2
I þO)



-8-

A experiência vem mostrando que a pozolana, quando
nisturada adequadamente ao cirnento portland, pode rnelhorar, €

nuito, a qualidade do concreto. Alén das inplicações tecnológi
cas, o uso de pozolanas na fabricação de cinento ven atender ãs

lnecessidades de di¡ninuição do consuno de energia, inposto pela
crise do petróleo, corno tanbén, pernitir una rnelhor adequação no
aprovei tanento de rnateriais poluidores,

Atualnente, con as exigências técnicas cada vez
maiores inpostas a certos tipos de obras, verificou-se que o en-
prego de pozolanas perrnite un melhor desenpenho do concreto. São

comentadas, a seguir, algumas das modificações no conportanento
do concreto advindas da utilização de nateriais pozolânicos, KI-
IIARA q SHU(UZAWA (1982):

a) inibição da reação á1ca1i-agregado - determinados tipos de a-
gregados têm a propriedade de reagirern corn os álcalis libera-
dos durante a hidratação do cirnento, provocando expansões no

concreto endurecido, caracluerizadas por tîincas e fraturas, A

adição de pozolanas pode dininuir a intensidade da reação ál-
cali-agregado, devido ã reação dos conpostos da pozolana con
os álcalis do cinento, irnpedindo que esses reajan con a síli-
ca ativa dos agregados;

b) aunento da resistência química ao ataque de águas agressivas-
- as águas agressivas são aquelas que contên, ern dissolução ,

compostos suscetÍveis de atacaÌ e deconpor os Ligantes hidráu
1icos. Tem-se constatado cono elenentos agressores do cinen-
to: água do mar, águas sulfatadas, soluções aLcalinas, águas
puras e águas saturadas de anidrido carbônico. Na prática,ten
-se observado que a aplicação de pozolanas conferen resistên
cia quínica ao concreto, principalrnente ãs águas sulfatadas;

c) redução da perneabilidade do concreto - a influência dos ¡nate

riais pozolânicos na perneabilidade do concreto parece estar
ligada ao fato de funcionaren cono rnaterial de enchimento dos
poros da pasta de cinento devido ã sua alta finura reduzinclo,
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desse rnodo, a perneabilidade do concreto;

variação na evolucão da resistência necânica - cornparados ao
concreto sen'pozolana, os concretos con pozolana apresentam
menores valores para a resistôncia ã conpressão até a idade
de 28 dias.Âs i<tades mais avançadas, contudo !apresentan valo-
res mais a1tos. A resistência ã tração toîna-se tanbém maior
que os equivalentes sern pozolana, após 7 dias;

unifornização do calor de hidratacão - enbora nistuïas de con
creto con pozolanas e sem pozolanas desprendarn a nesna quanti
dade de calor, a distribuição do calor é mais uni.forme nas
primeiras, contríbuindo, em pequena parcela, para evitar o

trincanento de estruturas rnaciças; e,

f) trabalhabilidade da mistura fresca - as pozolanas aunentan
plasticidade do concreto fresco e dininuern a exsudação de
gua e a segregação.

e)

a

a-
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MECANrSr,r0 DE FORMAçÃo DE CTNZAS VoTANTES

Quando da combustão do carvão, os rninerais associ
ados são l-iberados na for¡na de cinzas, cujas características con-
posicionais e nicroestluturais variam segundo o sisterna de calci-
nação e qualidade do carvão.

Nas termelétricas mais antigas, *o carvão mir¡era1
utilizado é britado e calcinado ern fornalhas corn grelha fíxa ou
móve1. As cinzas forrnadas depositarn-se, principalnente, abaixo
das grelhas ou nas suas extremidades. Sonente uma pequena parte é
transportada pelos gases, depositando-se ao longo das canaletas,
nos pontos de rnudanças de direção, ou expelidas pela chaniné. Nes

te sistema, 85 a 90? do naterial é fundido, apresentando aspecto
escoriáceo e constituindo-se, nas frações rnais grosseiras, de

fragnentos irregulares de formas angulosas e arredondadas, As fra
ções rnais finas, transportadas pelos gases constituen 10 a 15?,
JARRIGE (1971). No Brasil, somente as te¡nel6tricas de São Jerôni
no (RS) e Capivari (SC), têm sistena de calcinação de carvão en

¡,;re1ha.

Nas terrnelétricas mais modernas, utiliza-se o car-
vão nineral pulverizado e sua combustão é efetuada por ¡neio de
queirnadores, em cânaras de cornbustão. Una parte das cinzas ( bot
ton sLag), de aspecto mais grosseiro, deposita-se na parte infe-
rior da câmara de conbustão (10 a Z\e") e o restante (80 a 90%) é

transportado pelos gases e coletados nos ciclones mecânicos ou
precipitadores eletrostáticos, constituindo as cinzas volantes
proprianente ditas (flg ash). Estas cinzas são de granulação rnui-
to fina (0,5 a 200 u n) e compostas de grânulos arredondados, JAR
RrGE (1971).

As principais termel6tricas brasileiras, rnovidas a

carvão nineral: Jorge Lacerda (SC), Presidente M6dici (RS), Char-
queadas (RS) e Fi-gueiras (PR) têm sistena de calcinação por meio
de queinadores, sendo os dois prineiros dotados de precipitadores
eletrostáticos.
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A FIGURA 2, a seguir, apresenta sucintanente o es-
quena de conbustão de u¡na ternelétrica, JARRIGE (1971).

Gor€t com cinro! volonlo!

Co lde¡.o

(b cilocogrm
volonlot

FIGURA 2 - Esquemq de combusto-o de umo termelitrico

0 carvão pulverizado, utitizado coÌno conbustíve1.,
principalnente aqueles con alto teor ern cinzas, 6 constituÍdo de
fragnentos nuito heterogêneos quanto ã cornposição nineralógica e

ao poder calorífico. Alguns são constituídos essencialnente de
¡natéria carbonosa, outros de nistura Íntina, en proporções ben
variadas, de mat6ria carbonosa e nineral (silicatos, sulfetos,
carbonatos , etc) ,

Nas condições de queima, a ignição das partÍculas
ocorre de rnaneira nuito rápida e o contato entïe as pal'tículas é
pequeno e insuficiente, na maioria das vezes, para promover con-
diçóes de equilíbrio de reação, SIMON E JEFFERY (1960). Nesta
situação, cada partícula de carvão apresentará conportanentos e

características diferentes quanto ã viscosidade, ponto de fusão
e conteúdo quÍmico de sólidos e gases, resultando ern partículas
de cinzas con aspectos quínicos, físicos, nineralógicos e nicro
estruturais distintos.

Tramodro
dr cimor

Ch¡or volonts!
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LEES (1948) e hrATT E THORNE (1965) sintetizarân

cinzas volantes en laboratório, pela ca1cinação de diferentes ni
nerais assoiiados ao carvão e obtiveram partículas de cinza fun-
dida, sernelhantes àquelas observadas em cinzas volantes indus
triais.

Os ninerais foran finanente noídos (a nenos que 74

ym) e injetados pelo ar primário ou secundário, en um sistena de

naçarico con queina em misturas de ar-gás do carvão e oxigênio -
-gás de carvão). As cínzas resultantes da calcinação dos rnine-
rais foram coletadas en ciclones e precipitadores eletrostáticos
para posterior obser.vação ao nicroscópio.

0s argiloninerais fundidos na chama de mistura ar-
-gás de carvão, dão origern a partÍcu1as vítreas, ricas en inclu
sões gasosas,. de aspecto eeponjoeo (estrutura vesicular). Na cha

na de nistura oxigênio-gás de carvão, as partículas tendern ã for
nação de esferas vítreas. Este fato indica o panel inpoîtante
da chana no desenvolvinento da norf ol.ogia das partícu1as originá
rias dos argiloninerais fundidos: as for¡nas do aspecto eeponioso
são decorrentes de chama resultante de condições de tenperatura
nais baíxas (nistura ar-gás de carvão) e as forrnas esf6ricas ín-
dican condições de tenperatura rnais altas (mistura oxigênio
gás de carvão) , 1\IATT q THORNE (1965).

A ankerita, Ca(Mg,Fe) (C03)2, origina esferas opa-
cas não nagn6ticas, de mattiz vítrea com cal livre (Ca0), peri-
c1ãsio (Mg0) e, possivelnente, ferrito de cálcio e magn6sio,WATT

E THORNE (1965). o ferrito de cá1cio (2Ca0.Fer0r) é o prì.ncípa1
conponente, não nagn6tico, de ferro das cinzas,SIMON q JEFFERY

(1960),de lignito sendo,todavia, nuito rar0 nas cinzas sí1ico-
-a lurninosas dos carvões.

A pirita dá origem a esferas opacas e nagn6ticas ,

sernelhante,s àquelas encontradas en cinzas volantes industriais,
conStituindo-se de nagnetitâ e hematita miirocristalina, WATT q

rHoRNÊ (196s).
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0s silicatos ferromagnesianos forna¡n esferas vÍ-
treas coloridas (castanho a preto), segundo o grau de oxidação e

teor de óxido de ferro.

A freqtiência e existência das fases vÍtreas e

cristalizadas, depende.n,essencialmente, da natureza e freqtlência
dos ninerais assocíados ao carvão,

As feições rnicroestruturais das
za dependen das condições de calcinação e das
dos grãos individuais de carvão.

partículas de cin
caracterÍsticas

As condíções de injeção do ar nos rnaçaricos, a fi
nura e a unidade do carvão são fatores inportantes na cornbustão

do carvão, A otimização desses fatores favotece condições de tem

peraturas nais altas, facilitando a fusão e a honogeneização quí
nica das partÍculas. Partículas de cinzas corn pequeno grau de ar
redondanento, sugerem exposição linitada ãs altas temperaturas
e, partículas arredondadas rnais grosseiras, con estrutura vesicu
1ar, indican condições de tenperatura mais altas ou rnaior te.npo

de pernanência na zona de conbustão, RMSK (1980).

o processo de forrnação das partÍcu1as esféricas o

corre en condições especiais, a temÞeraturas altas, pr6xinas a

1400eC e é governado pela viscosidade e tensão superficial da fa
se silicática fundida, RAASK (1980). Partículas sí1ico- alurnino-
sas, con inpregnações de carvão, sofrern na charna urn processo de

¡nicrocornbustão 1oca1, favorecendo a fornação de esferas. As fra-
ções naís finas da cinza são ricas ern partículas esféricas vÍ-
treas.

A conposição nineral69íca e quírnica das partÍcu-
las ten, tambén, influência na morfologia, natureza e coloração
das cinzas. A presença de rninerais ricos en õxidos fundentes (á1

ca1is, ferro e nagn6sio) influen na vi-scosidade e fusibilidade
das cinzas, cono ta¡nb6m, a pïesença de partícu1as finas carbono
sas ou de óxidos pigmentários (ferro, manganês e titânio) ern va-
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riadas condições de oxi-dação influem na coLoração das partículas
de cinzas.

Ascaracterísticasnicroscópicas dos,¡ninerais
rnais cornuns, fundidas experirnentalmente, são apresentadas na TA-
BELA 2, nodificada de WÂTT E THORNE (1965).

As cinzas volantes são materiais complexos e hete
rogêneos, de difíciL estudo, cujas características cornposicio
nais e nicroestruturais dependern, essencialrnente, das condições
de conbustão e características do carvão nineral utilizado.

Na forna
rais estão int inamente
to de xûacerais). Dentre
tenos, SCHNEIDER (1978)

. carbagilita - rni s tura
nerais,

de inclusões no carvão, grupo de nine-
misturados con os nicrolit6tipos ( conjun
as inclusões minerais naís importantes

intima de ¡ni c ro 1i tõ t ipos
rnicas, quartzo, etc.

e de argilo- nli

carbopifita - nistura Ínti¡na de ¡nicrolit6tipos com piritas e

marcassita, cujo voltrne pode variar entre 5 a

z0%.

carbanquerita nistura Íntina de ¡nicrolitõtipos con cêrbona-
tos (ca1cita, siderita, doLoini.ta e a!ìkerita).
Al-én dos carbonatos, pode ocorrer até 59, efi
volurne, de sulfetos e at6 208, em volune, de

argiLo-ninerais .

A análise das cinzas volantes industriaís não per
rnite uma correlação direta com a rnineralogia tanto guanto aquel_a
obtida por WATT en laboratório, pois as partículas de cinzas a-
presentarn coloração, índices de refração e características rnicro
-estruturais ¡nuíto variadas entre si, evidencíando una origem a

partir, frequenternente, de mistura de rnais de dois ninerais.
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0 estudo mineral6gico e morfológico das partículas
de cinzas volantes ten inportância na reconstituição das condi-
ções que influenciaran sua fornação. Este assunto, para o caso
das cinzas volantes brasileiras, é abordado nos ítens seguintes,



Classificação

Fi lossilicato

Filossilicato

TABELA 2 - Características de Partícu1as l{i¡erais Fu¡rdidas na Cha¡la de Gás de Carvão

Espécie lrlineral

Filossilicato

Filossilicato

Filossi,licato

Tectossilicato

Tectossilicato

Inos s il ice to

Ciclossilicato

Calbonato

Sulfeto

Caulinita

lvbrÈnorillonita

Ilita

I'fßcovitå

Biotita

Quartzo

Feldspato

Hornblenda

Tur¡na1i¡a

Aìlerita

Firita

Conposição de úra¡na

Ar-gás de carvão

Oxig. -gás de carvão

Ar-gás de carvão

Oxig. -gás de carvão

Ar-gás de cawão

Oxig.-gás de carvão

Ar-gás de can'ão

Oxig. -gás de canão

ûxig.-gás de carvão

Oxig. -gás de carvão

ûxig. -gãs de carvão

Oxig. -gãs de carvão

ûxig. -gãs de caryiao

0xig. -gás de carvão

O.ig. -gás de carvão

Partículas vítreas con estrutura l¡esicular
Esferas vÍtreas

Partículas vítreas ctrn estrutura vesicular
Esferas vítreas

Partículas vÍtreas com estrutura vesicular
Esferas vítreas

Partículas vítreas con estrJtura vesiculal
Ësfe¡as vítreas e cenosferas

Esferas vítreas narrcm a preta

Pattlculas lntusrver-s

Esferas vítreas

Esferas vítreas acas tanhadas

Esfe¡as vítreas rp.rron

Esferas qracas, não rnagnéticas

Esferas opacas nagnéticas,partículas arre-
dc¡¡¡dadas e fragnrntos avernelhados de he¡¡a
tita.

Características Aparência fndice de Refração

,',¡

1,53

r,54

rlro

1,s8

1,55

1,48

1,58

1,58

I

o,
r
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O CARVÃO MINERAL E AS USINAS TERMELÉTRICAS BRASILEIRAS

6.1 Ocorrência e Característica do Carvão

As faixas carbonÍferas brasileiras apresentan una
distribuição restrita nas áreas sedimentares, concentrando- se
nas bacias sedinentares do Parnaíba, Anazonas, Rio Fresco, para-
ná e outras. O aproveitamento cle grande parte das ocorrências
carboníferas está linitado pela qualidade e pelo nodo de ocorrên
cia do carvão .

As pesquisas efetuadas na Bacia do Parnaíba, reve-
laram resultados desanimadores, tanto pela má qualidade do car-
vão cono, principalnente, pelo seu modo de ocorrência en delga
das canadas, com espessuras centinétricas, PONTE q MARINI (1979).

Na Bacia do Anazonas são conhecidas ocorrências
pouco prornissoras de carvão e folhelhos carbonosos, associadas ,

respectivanente, ãs fornações Monte Alegre e Faïo, no leste do
estado do Anazonas e a oeste do estado do pará. Ocorrências de
lignitos e turfas, associadas a sedirnentos Cenoz6icos, têm sido
nenci.onadas na literatura geológica, PONTE q MARINI (1979).

Na Bacia do Rio Firesco, no sudeste do estado do pa

rá, as ocorrências são pouco animadoras devido ãs dificulda<les
de acesso ã área, escassez de aflorarnentos fora do curso do Rio
Fresco, aparente descontinuidades das carnadas carbonosas e, so-
bretudo, pela p6ssina qualidade do carvão, PONTE q MARINI (1979)
e SOUZA (1973).

São conhecidas inúmeras outras ocorrências de pe-
quena expressão nas áreas sedimentares, constituídas fundamental
nente de lignitos e turfas, nas sem expressão econônica.

A posição dos carvões nacionais na série netarnórfi
ca (graus de hulheização), corn base na curüa d.e Kotter , segun-
do os estudos de Nahus da Fundação de Ciência e Tecnologia



(CIENTEC) - RS, VILLAS BOAS (1982),
rifica-se que, de unr modo geral, os

apresentan grau de hulheizacão nais
ná e Santa Ca tarina.
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é ap.esentado na FIGURA 4.Ve
carvões do Rio Grande do Sul
baixo que os carvões do Para

b)

0s carvões nacionais caracterízam-se por un aLto
teor de cinzas, baixo poder calorífico e facilidade de reação.Al
gunas aná1ises de cínzas de carvões nacionais são apresentaclas
na TABELA 3, onde se observa que:

a) as cinzas apresentam características distintas de jazida pa.ra
jazida, em termos de elenentos rnaiores e nenores;

c)

as diferentes relações Sí02/ AIZ03 entre as cínzas de carvão ,

indi.cam que os carvões de Candiota ap'Ì'esentan as cinzas nai s

silicosas e os de Tubarão, as cinzas rnais alurninosas. 0s teo-
res de Si02 e A1 ,0, estão relacionados, príncipalnente, aos

teores de quartzo e argilo-minerais presentes no carvão;

CaO e MgO são elernentos pouco abundantes nas cinzas de car-
vão, sendo nais expressivos no carvão de Santa Catarina. Ës-
tão relacionados, principalnente, ao teor de carbonatos Do

carvão. 0 CaO, de un nodo geral, predornina sobre MgO, exceto
para Santa Catarina;

d) o Fer0, é o terceiro conponente quÍnico nais abundantc; nírs

cinzas do carvão. A sua freqüência 6 variada e está relacio-
n¿da, principalnente, ao teor de sulfetos de fer¡o (pi.rita,
narcassita, pirrotita) no carvão; e,

e) De um rnodo geral, o KrO predomina sobre o NarO, sendo as cin-
zas do carvão de Tubarão, rnais ricas em Kr0. Os álcalis estã.o
reLacionados, principalnente, a freqtlência de nicas, ilitas e

fe ldspato nos ca¡vões ninerais,

Os carvões rni.nerais brasileiros são do tipo sub-
-beturninosos, betuninosos e antracitosos, apresentando calacte-
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rísticas bem distintas de região para região, os carvões antraci
tosos não representam una situação conun na Bacia do paranã, ¡nas
anonalias, geralmente de ocorrêncía restTita, decorrentes do rne_
tamorfisno de contato das intrusões de diabásio.

Os depõsitos de carvão econonìicanente explorá-
veis, estão restritos à Bacia do paranâ e distribuídos ao longo
da borda leste da bacia, em uma faixa restrita e descontínua,que
se estende desde o estado de São paulo até o Río Grande do Sul
(FIGURA 3), As carnadas de carvão intercalam-se nas seqüências
f1úvio-lacustres de pequenas espessuras, constituí<Ias <Je rochas
sedinentares do Grupo Tubarão, na :[ormação Rio Bonito, conside-
rado de idade Perno-carbonífera, ABREU egTS),

Admite-se que os carvões do su1 do Brasil tenham-
-se forrnado nos intervalos das glaciações, a partír de uma flora
não tão exuberante (Flora Glossopteris) quanto a do CarbonÍfcro,
resultando, desse rnodo, e¡n finos leitos de carvão intercalados
con folhelhos, argilitos, siltitos e arenitos, o que thes confe
re â1to teor de cinzas e, portanto, de difícíl beneficiarnento,
ABREU (1973).

6.1,1 Carvão no Rio Grande do Sul

No estado do Rio Grande do Sul estâ Iocalizada a
maior parte dos depósitos de carvão de importância econômica,corn
20768 nilhões de toneladas, correspondendo a 91% rlas reservas
brasj-leiras, ARAUJO (1983). Dentre as principais jazidas do esta
do, que produzen carvão para geração de termeletricidade, ten-se:

Jazida de candiota ABREU (1973); SGHNEIDER (1978) e cpRM (1980):
localiza-se a sudeste do estado, no nunicípio de Bagé, ocupan-
do una área de jazinento de 1250 knz, constituindo na maior
concentração contínua de ca¡vão atualÌnente conhecida no Bra-
si1. Apresenta reservas da ordem de 8 bilhões de toneladas,co_r_
respondendo a 50% das reservas conhecidas do Rio Grantle do
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Sul . Apresenta até l3 canadas de carvão de espessuras e conti-
nuidade lateral bem variáve1, sendo a carnada Candiota, a rnais
conhecida e lavrada atualnente. A canada Candiota é nineirada
a c6u aberto e constituída por dois bancos de carvão, sornand.o
2 a ó netros, separados por una intercalação de argilito, com
espessuïa ¡nédia de 0,70 n. A ¡natéria orgânica apresenta-se ni-
crofragrnentada e intinanente rnisturada ã matéria nineral, tor-
nando nuito difíci1 a sua separação e concentração pelos neios
convencionais de beneficiamento do carvão, 0 carvão de Candio
ta tem un teoÌ de cinzas extrenanente elevado, unidade alta e

baixo teor de enxofre, sendo classificado cono carvão tipo be-
tuminoso con alto voláti1 C (classif. ASTM). Embora o carvão
produzido pela nina de Candiota seja pobre (52rà de cinzas e

3100 ca1/g), o custo de produção é un dos nais baixos, por seï
lavrado a cóu aberto. Tem uso principal na geração de ternele-
tricidade.

Jazida Leão-Butiá SCHNETDER (1978); CpRM (1980) e cAûDro (L982¡:
ocorre numa área de 300 krn2, nos nunicípios de Butiá e Rio par
do, con reservas de ordern de 1,8 bilhões de toneladas, sendo
atualmente explorada na mina do Leão, pela Cornpanhia Rio Gran-
dense de Mineração (CRM) . Apresenta até 8 carnadas de carvão,
sendo quatro as ca¡nadas irnportantes (S, , SS, I e Ig) . As ca.¡na-
das Sr, 53 " I apresentarn urn rendimento de 500, da ca¡racla to-
tal para un produto de 34e" de cinzas, e a canada I, un rendi-
mento de cerca de 30% para un teor de 34"0 de cinzas. O carvão
ten nelhor poder calorífico, nais baixo teor de cinzas e rnaior
teor de enxofre que o de Candiota. E classificado como betuni-
noso de alto volátil C (cLassif. ASTM) e apresenta as caracte-
rísticas de nelhor lavabilidade dentre os carvões do Rio Gran-
de do Su1 .

Jazida de Charqueadas SCIINIìIDER (1978); CpRM (1980) E GATDIO
(1982): situa-se na bacia do baixo Rio Jacuí, desde a proxini-
dade con o Rio Taquari até o estuário do Guaíba, en una faixa
aTongað.a E-W con área de cerca de 350 km2. Apresenta reservas
da orden de 1,5 bilhões de toneladas, ocorrendo até 6 canadas,



sendo três (SB, I1F e FZB) de inportância economica e
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gr ande s

extensões. Atual-nente na nina de Charqueadas, minera-se a ca¡na-
da I1F pelo nétodo das cârnaras e pilares, produzindo un carvão
com cerca de 50% de cinzas con 3200 caL/g, para consumo da ter
¡ne1étrica de Charqueadas. Os carvões desta jazida têm caracte-
rÍsticas gerais senelhantes ao de Candiota, exceto pelo menor
tèor de unidade e de enxofre e melhor lavabilidade, sendo clas-
sificados cono betuminosos de alto vo1áti1. C (classif, ASTM).

6.1,2 Carvão en Santa Catari.na

No estado de Santa Catarina, o carvão ocorre na ba
cia carbonÍfera de Santa Catarina, situada na região sudeste do

estado, con urn conprimento de 95 km e urna larguïa que varia de 15

a 20 km, abrangendo os nunicípios de Grão Pará, Orleans, l.auro
Mtl1ler, Urussanga, Siderópolis, Criciú¡na, Içarâ, Nova Veneza, Ma-
'racajâ e Araranguã,SOUZA (1973). As reservas do estado (1941 mí-
thões de toneladas), correspondem a 8,51% das reservas brasilei-
ras, ARAUJo (1982).

Geologicamente, está localizada na borda da gran-
de bacia do Paraná, na formação Rio Bonito, ondê são conhecidas
10 canadas de carvão. Entretanto, sonente três delas apresentan
ínteresse econôrnico, a saber: carnada Barro Branco, canada Irapuá
e canada Boni to.

A carnada Barro Branco é a rnais importante, devido
ã grande quantidade de carvão netalúrgico recuperáve1 e suas sig-
nificativas reservas conhecidas. Tem espessura variáve1 de 1,4 a

2,2 m, con várias carnadas separadas por un leito de siltito de

0,2 a 0,3 n de espessura,ABREu (1973), Ainda hoje é a única fonte
explorada de carvão coqueificáve1 no Brasil, con rendinento, €fl
n6dia, de 30e" de carvão pré-lavado. O carvão pr6-lavado é fracio-
nado em duas partes: a prineira, con densidade inferior a 1,5 g/
cm",é coqueificáve1, constituindo o carvão netalúrgico, con 18,5%
de cinzas, e a segunda, con densidade entre 1,5 E/cns e Z g/ cm3 ,



constitui o carvão -vapor

A carnada
a sua ãrea de ocorrêncía
gráfica, CPRM (1990).

_25_

com 40% de cinzas, CPRIU (19S0),

Irapuá tem inportância apenas local ,pois
é bastante restrita, sen expressão geo

A canada Bonito tem área de ocorrência de ceïca')de 1000 km' e é a que apresenta as naiores espessuras de carvão
ern toda a bacia, atingíndo at.ê 5,30 ¡n. Situa-se de j0 m a 70 n a
baixo da camada Barro Branco e caracteriza-se por apresentar al_
to teor de cinzas e teor de enxofre entre 0,75 e Z%, Esta cana_
da, ernbora maís espessa, apresenta-se em naior profundidade e
con carvão de pior qualidade, de difícil beneficianento, interca
lado de folhelhos, com rendirnento de 35% para un carvão con S5g
de cinzas. Pela sua espessura e área de jazinento, pode tornar _

-se nuna inportante fonte de carvão energ6tico, caso não sêjan
encontradas áreas da camada Barro Branco, de rnelhores condições
de exploração, CPRM (1980).

As piritas encontran-se ern todos os horizontes do
carvão, corn variações locais, da orden de 10 a lse" do total , o
que coÌresponde a un teor de 4,7 a 7e" de erxofre no carvão bru-
to, ABREU (1973).

Os carvões catarinenses são se¡nelhantes aos car_
vões Cretáceos da Alemanha, possuindo propriedades que os tor_
narn coqueificáveis, ABREU (1973)

O carvão-vapor catarinense, quando comparado a
carvões estrangeiros usuais, ten alto teor de cinzas e enxofre,
baixo poder calorÍfico, unidade baixa e tendência a escorifica-
ção (slagging), GAüDro (1982).

6.I.3 Carvão no paraná

No estado do Paraná, o carvão ocorre econornicamen
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te exploráve1 nos nunicípios de Curiúva e Telenaco Borba. As re
servas de carvão no estado (94 nilhões de toneladas) coïrespon-
dem a 0,4I"d das reservas da bacia sedirnentar do paraná, ARAUJO
(1e82 ) .

O carvão ninerável ocorre, de urn nodo geral,eJn um

único horizonte estratigráfico, forrnando urna camada de carvão,
co¡n dois níveis carboníferos, separados por uma delgada carnada
de folhelho ou arenito. A espessura total da carnada é de 0,8 n ,

podendo atingir até L,3 n, SoUZA (197i),

0 carvão, conparativamente ao de Santa Catarina,é
mais piritoso e apresenta menos elementos voláteis. 0s carvões
do Paraná têrn excelente podeï calorífico, ótina lavabilidade,bai
xo teor de cinzas e rnuito alto teor de enxofre, GAûDIO (1992),

0s carvões paranaenses tên pequena expressão no
volune da produção brasileira de carvão. São consunidos, princi-
palnente, pela termelétrica de Figueiras e pelas Indústrias Kla-
bin de Papéis e Celulose.

6.L4 Carvão en São Paulo

No estado de São Paulo o carvão ocorre, entre ou-
tros, nos rnunicípios de Buri, TatuÍ, Cerquilho e Jacuba, ABREU
(1973). As reservas de carvão no estado (10,02 nilhões de tonela
das) representan 0 ,04e" das reservas da bacia sedirnentar do para
ná, ARAUJo (1982).

0 carvão ocorre en pequenas bacías espaïsas nos
sed.irnentos carbonÍferos, sen contínuidade e com espessuras das
camadas variando de 0,3 a 0,7 n, ricas em pirita e associadas a

folhelhos, ocupando posições estratigráficas diferentes no grupo
Tubarão, ABREU (I973).

Atualrnente, não existen minas ern exploração devi-
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do ã distribuição restrita das camadas e dos depósitos de carvão.

6.2 Usinas Te rme lé tricas

No Brasil, 48s" do consuno total de energia é obti-
do a partir do petr6leo e gás, 24"ø da energia elétrica, 25% de 1e
nhas e resíduos e 3% do carvão ¡nineral , GAúDIO (l9BZ). O carvão
nineral representa una parcela nuito pequena na geração de ener-
gia, rnas no perfil de consumo brasileiro de carvão, as terrnel6tri
cas absorven 52,7% do consumo,

Das 22 usinas ternelétricas brasileiras de potên-
cia superior a 10 MW, verifica-se que apenas sete ter¡nelétricas u
tilizain carvão rnineral corno conbustÍve1. Este pequeno núrnero de
termelétricas se deve provavel-rnente a dois fatores,SILVEIRA (1972):

a) localização das minas de carvão nuito distantes das áreas
consuJno de energia elétrica e,

b) qualidade do carvão corn baíxo poder calorífico e alto teor de

cinzas.

As usinas ternel6tricas que consonen o carvão es-
tão localizadas na região su1 (FIGUM 5), nos estados do paraná 

,

Santa Catarina e Rio Grande do Su1 , pr6xinas ãs jazidas de carvão
en exploração. A TABELA 4, apresenta as ternelétricas brasileiras
novidas a carvã.o nineral de potência superior a 10 MW. A atual
produção de cínzas volantes está próxirna de 650000 t/ano e esti-
ma-se que a produção, em 1977, foi de 550000 t com apenas 40% uti
Iizada pata a fabri-cação de cirnento portland pozolãnico.

No Paraná, a terrnel6trica de Figueiras (COPEL) *foi

de

(*) Companhia Paranaense de Energia
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TABEI,A 4 - Ter¡nelétrica.s Brasilciras lfovitlas a Carvão l"lineral

Termelétrica Potência

Figueira - COPEL

Capivari - Lav. Capivari S.A.

Jorge Laceida - Eletrosul

Ca¡diota II I (a) - CEEE

Presidente Médici (b) - CEEE

Charqueadas - Eletrosul-

São Jerônino - CEEE

20 M\I

22 T,M

482 \el

1920 MW

452 MW

72 MII

20 MW

a) en construção

b) fase A: ern fi-nc. (126 Mh), fase B: ern construção

usrx^s rERr¡oELÈtRrcas t0l
,t. Ft€tItRl
2- CAP|V Rt

!. JOFgC LACCRDA- SOIE!CA
¡l - cH^ROUEAÞ^3
5. S^O ,JEFOflt¡¡o
o - pnreto¡¡tt yÉorc¡

Localização

Curiwa (PR)

Tubarão (SC)

Tubarão (SC)

Bagé (Rs)

Bagé (RS)

S.Jerônin¡ (RS)

S,Jerônino (RS)

FIGURA 5 - Localização das Usinas Terme1étiícas no Brasil
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construída en 1963 e está localizada no município de Curiuva,corn
potência de 20 lr{l\l, constituída de cluas unidades géradoras de va-
por Stein Roubaix de 10 lt{W, con caldeiras aquecidas por forna.tr}ra
corn queirnador (GAûDI0 (1982) e SILVEIRA (I972),

O carvão utilizado (CV-z0) vern do município de Cu-
riuva (Bacia do Rio Peixe) sendo beneficiada no lavador da nina
Brasileira. 0 poder calorífico do carvão utilizado varia de 47S0
a 6200 kcal/kg, con consuno especÍfico de 8S0 g/kWh. O carvão do
Paranâ, cono se disse, tem alto poder calorÍfico, óti¡na lavabili
dade, teor de cinzas baixo e teor de enxofre muito alto GAûDIO
(1982). A projeção de consuno do carvão para o período de 1980 a

1985 é de 100000 t/aûo, CATÃO (1982).

As cinzas produzidas pela ternelétrica não são u-
tilizadas corno pozolanas e os dados de sua produção são pratica-
mente inexistentes. Inforrnações verbais obtidas, indican em 1982
una produção rnensal de carvão de 1500 t/mês.

Em Santa Catarina, encontran-se duas usinas terne
1étricas: Capivari e Jorge Lacerda, nas proxinidades do Lavaclor
Central de Capivarí,

A Terrnelétrica de Capivari (Lav.Capiv.S,A)* foi
construída en 1944 e está localizada no rnunicípio de Tubarão,con
potência ðe 22 Ml,l , constituída de três unidades com S e 12 MW.

Trata-se de uma ternelétrÍca anti}a, corn fornalha a grelha e con
consumo específico de carvão de I140 g/kwh, SILVEIRA (1972). De-
vido ã proxini.dade com a termelétrica Jorge Lacerda e pelo seu
sistema obsoleto, não há interesse do aproveitanento de suas cin
zas cono po zo l anas .

A ternelétrica Jorge Lacerda (Eletrosul)** está

Lavador de Capivari
Centrais El6tricas

c^

do Su1 do Brasil S,A.
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TocaTizada no municÍpío de Tubarão e foi inaugurada em 1965. Tem
potência de 482 N{lV, sendo a 1? etapa concluída en 19ó6 con duas
unidades de 50 MlV, a 2? etapa concluída em 1974 com duas unida-
des de 66 MI4r e a 3+ etapa, já concluída, constituída de duas uni
dades de 125 Mli/,SILVEIRA (I972). O carvão mineral pulverizado 6
calcinado en fornalhas con queirnadores e as suas cinzas são cole
tadas por precipitadores eletrostáticos. Constitui urna das maio
res e nais nrodernas termelétricas da Anérica do Su1 , sendo dota-
da de moderno sisterìa de coleta de cinzas volantes, que pernite
a obtenção e seleção de suas frações mais finas e nobres (cinzas
volantes proprianente ditas).

A projeção de consuno do carvão da terne16trica
païa o período de 1980 a 1985, cÌescerá de 1200000 para 1700000
t/ano, CATÃO (1982). A usina ten capacidade, ern plena carga, de
consuÍtir atê 2,3 nilhões de t/ano de carvão nineral.

0 carvão utilizado ê lavrado da carnada Barro Bran
co e beneficiado no l-:avador de Capivari, sendo consurnido o car-
vão vapor CV-40 pela termelétrica.

O carvão*vapor de Santa Catarina, quando compara-
do corn os carvões usuais de outros países, ten teor de cinzas e-
levado, baixo poder calorífico, unidade baixa e teor de enxofre
alto, Apresenta tendência a escorificação (slagging) e for¡na cin
zas de alta resistividade, que se precipitan discretamente, em

vista do teor de S0, 9ue se forrna, GAúDIO (19S2).

A produção das cinzas, en 1982, foi de 25350 t/
nôs, o que representa nais que a produção de um ano das termel6-
tricas pequenas do porte de Figueiras.

No estado do Rio Grande do Su1 existem 4 termel6-
tricas, sendo una em construção (Cândiota III) e outra en arnplia
ção (Presidente Médici).
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A ter¡ne1étrica de Candiota IIi (CEEE)*, en cons-
trução, no rnunicípio de Bagé, terá potência de l9Z0 Lîl{r, con seis
unidades de 350 MW; quando ern operação estará entre as vinte
¡naiores do nundo, fato que inplicará nurn maior consu¡no de car-
vão, resultando una alta produçáo ðe cinzas volantes, para aten-
de¡ às necessidades de consuno de carvão da terrnel6trica, está
sendo desenvolvido estudo para una nova mina com produção de
12,5 milhões de t/ano, o que representará nais do triplo do a-
tual consuno de carvão nacional.

A ternelétrica Presidente .lvlédicí (ex-Candiota I e

II) foi inaugurada em 19ó1. Foran desativadas as duas unidades
de 10 MW (ex-Candiota I) e atualnente conta con potôncia de 126
MW, representada por duas unidades de ó3 I,lW, equipadas corn forna
Ihas com queinadores (gerador Ansaldo - B q ltl Ltda). EnContra-se
en fase de ampliação, com a cónstrução e instalação de duas uni-
dades de 160 MW, GAÍ]DIO (r982) e SILVEIRA (I972),

A proj.eção de consumo de carvão na ternelétrica
Presidente Médici é de 700000 t/ano no período de 1980 a 1985 ,e

de 1400000 t/ano para 1984 e 1800000 t/ano em 1985, CATÃO (1984.

0 carvão utilizado é proveniente da nina Candio-
ta, de céu aberto, no nunicÍpio de Bagé, que produz 800000 t de
carvão con 50% de cinzas. Sua capacidade de produção está sendo
ampliada pa-ra 2,8 nilhões de t/a.no para atender o consuno do con
plexo da ternelétrica presidente Médici.

0 carvão Candi.ota, conparado aos carvões uslLais
de ternel6tricas estrangeiras, tern teor de cinzas exttenanente
a1 to, baixo poder calorífico, teor de enxofre baixo e umidade al
ta, SILVEIRA (I972). A tenperatura de ignição do carvão é baixa
devido ao teor de cinzas e baixo poder calorífico, A preciplta-
ção das cinzas é dificultada pelo teoï de enxofre baixo. Não é

(*) Conpanhia Estadual de Energia Elétrica
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aglomerante e não mostra tendência a escorificação (slagging).
Ponto de forrnação inicial de cinzas a 103SçC, de anolecirnento da
orden de 131óeC, fusão 1500eC e fluidificação a 152OeC. A cinza
é de precipitação difícíl e abrasiva.

A produção de cinzas volantes da terrnel6trica de
Presidente Médici foi., en 1982, de 11300 t/nês, sendo 521 consu-
nida cono po z o1ana.

A ternelétrica de Charqueadas localiza-se no nuni
cípio de São Jerônimo e foi construÍda en 1962, Ten potência de
72 IIil{ com quatto unidades de 18 MW corn carvão pulverizado calci-
nado en fornalha com queirnadores (caldeiras Steinhltller), Cada
catrdeira é alinentada por dois ¡noinhos de nartelo, sendo o car-
vão pulverizado conduzido ãs caldeiras rnediante fluxo contínuo
de ar que arrasta apenas os finos de carvão. A alinentação de ca
da caldeira pelos noinhos, dura aproximadanente 14 dias, quando
devido ao desgaste dos rnartelos, es.tes são substituÍdos, GAúDIO
(1982) e G0BETTI E SCARRoNE (1969).

A produção total de cinzas na termel6trica de
Charqueadas é de AOO t/dia. Cerca de IZ0 t/día de cin.zas por cal
deiras, a plena catga, são retídas nos fíltros de retenção das
cinzas, o que tepresenta em conjunto 490 t/dia.

0 carvão ut.ilizado tem duas procedências: mina de
Charqueadas e do Recreio (rnunicípio de Butiá), sofrendo aí bene-
ficiarnento prinário para a produção de un carvão corn S4g de cin
zas e 3100 kcal/kg.

0 carvão de Charqueadas tern caracterÍsticas ge-
rais sernelhantes ao de Candiota, exceto menot teor de u¡nidade e

nelhor lavabilidade. Por outto lado, o carvão de Butiá tem ìne-
thor poder calorÍfico, nais baixo teor de cinzas e rnaior teor
de enxofre que o de Candiota, SILVEIRA (L9ZZ).

A ternel6trica de S.Jerônimo (CEEE) foi inaugura-
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da en 1953 no inunicípio de S.Jerônimo. Tem potência de 20 lvllr/ con
três unidades de 5 e l0 },ll\r, con o carvão sendo calcinado en gre-
thas oscilantes (caldeira Stll zer) e grelhas rotativas (con a1i-
nentação de projeção - caldeira B ç t{r Lrda), GAItDlo (r982) e sIL
vEIRA (1972).

A projeção de consumo de carvão é de 120000 t/ano
para o perÍodo compreendido entre 1980 e I9BS, CATÃO (1982).

0 carvão utílizado vern das rninas de Leão e S. Vi-
cente,
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ASPECTOS QUflfrc0s DAS crNZAs voLANTES

Cinzas volantes são materiais extremanente hetero
gêneos, cuja composição depende essencialrnente das condições de
calcinação e caracterÍsticas do carvão. Qualquer variação desses
parâmetros, acarretará rnudancas signíficativas na sua conposição

Uma termelétrica que apresente urna ¡narcha regular
de calcinação e carvão con características honogêneas (nesnos ti
po, finura e jazida), apresentar'a cinzas volantes corn diferenças
de composição global pouco significativas, pernitindo caracteri-
zar a ternel6trica. Entretanto, devido às caracterÍsticas de for
nação das cinzas, a composição cornparada entre diversos grãos po
de ser muito diferente, sendo freqtlentes as variaÇões,

T.L Características Quínicas das Cinzas Volantes

TERRIER q MoREAU (1966) analisando cinzas votan-
tes de Violaínes (França) por nicrossonda, encontTaram variações
significativas na conposíção quínica d.e nunerosos grãos vítreos
de diânetro superior 7 pn, cujos resultados são apresentados na
TABELA 5.

0s resultados da conposicão quínica, pïojetados
en um diagrama triangular SiOZ - CaO - A1-r0r, evidenciam que
grande parte dos 27 grãos vítreos de Violaines encontran-se no
canpo da rnulita (ASSZI , secundariamente no campo da ariortiia
(cAS2) - (FrcuRA 6).

As cinzas vo lante s

dívididas em dois gran.des grupos:
cas . As cinzas sílico-alu¡ninosas,
venientes da conbustão da hulha e

en CaO e S03, são provenientes da

meiras são nais Ínportantes enì uso
que são restríta.s e têrn expressão
e produção.

poden ser, genericanente, sub -
sí1ico-aluninosas e sul fo cá1c i
ricas em SiO, e 41203, são pro
as cinzas sulfocá1cicas, r icas
combustão do lignito. As pri-
e produção que as seguncl.as,

secundária quanto ao seu uso
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TABELA 5 - Variações na Cornposição Química de 21 Grãos VÍtreos de Cinzas

Volantes Ánalisadas por Microssonda

c¡a cõ43 ca cAe cA6

FIGURA 6 - Projeçoì em diogromo triongulor SiO 2 - Alz0r - CoO
dos resultodos químicoe obtidos por m¡crossondo
elelrônico em gro'ös de cinzos volonles de Violoines

Componentes
Compos ição quÍmica
média da cinza (qo)

Intervalo de variação da
conposição quínica de
grão para Crão (?)

Observações

si02

At203

Fer0t

Ca0

Mgo

Kzo

51 ,05

)1 t"l

I ,95

3 ,10

1 ,95

4,23

39,6 a 94.0

5,0 a 42,0

0 a 26,8

0 a 18,4

0 a 5,3

0.9 a 5.0

Raros grãos sem
Fero,

Muitos grãos con
Ca0

Muitos grãos sem
Mgo

ì,..- - ì
tr \ì

-\ì
tì-
l.s \
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As TABELAS 6 e 7 apresentan composição de cinzas
sí1ico-aluninosas e sulfocálcicas de diferentes procedências.

As cinzas volantes apresentam conposição muito va
riada que dependem das.características geológicas e da qualidade
do carvão de cada país, de cada região. Devido ao caráter restri
to das cinzas sulfocãlcicas e a natureza sí1i.co-aluminosa d¿s
cinzas volantes brasileiras, discutir-se-á somente as cinzas sÍ-
lico-alurninosas.

Verifíca-se que as cinzas sí1ico-aluninosas (TABE

LA 6) apresentan variações nos resultados m6dios cpmpreendidos
nos seguintes intervalos:

Perda ao fogo

si02

A1203

F"zo3

Ca0

Mgo

sos

Nar o

Kzo

0,73

41 ,13

20 ,87

4 ,3r

3,06

L ,72

0 ,34

0,51

t,97

9,65%

57 ,96"."

26 ,99%

L7,49e"

2,36%

r,63e"

r ,49%

3,94%

0 valor da perda ao fogo está relacionado, princi_
palnente, ao conteúdo de carbono nas cinzas. O seu teor tern im-
portância na qualidade da cinza cono pozolana e é função do tipo
de fornalha, qualidade e condições de combustão do carvão.

0 estudo dos elementos menores presentes nas cin-
zas ten atraído o interesse de pesquisadores pela îatureza de

seus constituintes, no que se refere ao aproveitanento econôrnico
e ã presença de elenentos poluidores, No aspecto relativo à in-
fluência de elernentos nenores na qualidade da cinza corno pozola-
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0,77

o,62

1.19
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l.0l
t.73

0,94

0,75

r,0s
0,81

l-59
1,58

0,34

0,26

1,ó3

e0

r,85
1,15

1,r2

2,36

0,91

2,t3
1,46

1.94

1,42

I,9ó
0.41

1,S8

0,44

1,81

0,79

Cå0

5,0ó

3.37

4,75

2,91

s.95

9,3r

z,5s

7,12

1,42

3,06

1,49

3.98

r.64

5.08
277

Fez0:,

13,93

4 ,64

ó,07

8,07

2,20

5.65

8,89

4,49

10,44

2,t1

4,31

0,81

7.83

z,49
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24,39

3,4 3

20,81

3,67

25,89
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23.72

3,0I
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25,86

L,32

25,97

1,57

si0¿

41.13

5,38

44,11

4,SZ

43,45

5,81

55,34

6,76

55,39

5.80

46,1ó

z,53

s7,96

s5,08

s,20

Per¿l¿ ao
Fogo

9,65

7 ,14

7,83

4,75

4,01

5,96

4,ó8

nd

nd

3,86

3,62

0,73

0,36

n¿

rùt

N

x
s

x

5

s

x

5

i
I

i
5

i
s

i

9

34

L7

I3

9

14

12

15

Alenanha

(e)

Estados
ùridos

(a)

FÊnça
(e)

(b)

Inglaterra
(c)

Ingleterre
(d)

JaÉo
(.)

Rissia
(â)

N = ní¡¡rero de aûã1i6es

i = Í&ie
s = desvio padrão

a) ÍoKtlBU (1968)

b) RErsr (1e73)

c) sN{N € JEFFEff (I9óO)

d) l{ÂTI € IIDRNE (1965 a)



Países

AIer¡anÌ¡a
(Borna)

(a)

Alemanha.
(Espenkeirn)

(a)

Estados
Ilnidos

(a)

Frânça
(b)

I talla
(a)

Iugoslávia
(a)

TÆEf"Â, 7 - Co'nrposicão Quínica de Cinzas Volantes Sulfocálcicas

Perda ao
Fogo

siû2

nd

nd

Nzos

34,5

31,1

28 ,7

2I,0

41,94

33,62

3

6-2

14 ,2

12,0

13, 5

L9 ,97

2L,67

,8

Fer0a

I,9

0,9

11,75

9,ó

8,9

6,8

7,1

L7,72

6 .57

Ca0

a) MASSAZA (1976)

b) JARRTGE (1971)

Mgo

33,2

31 ,0

40,5

45,0

L4 ,20

L3 ,?4

sog

4,0

7,4

2,3

2 ,27

7 ,22

Na20

8,5

6,8

2,5

7,0

2,63

5,10

\0

nd

si02/A1203

nd

0,6

nd

nd

nd

nd

nd

0,4

nd

nd

nd

5 ,56

2 ,r9

2 ,39

1,56

2,10

1.5s
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'l^¡l:lá ¡. lìlrr.lhr¡{äo Jo Ul('rhrùi (\rlol(or s Clr:¡ß $ìl¡rrrri LrÌl(ùn¡.

l{¡.000,0
1.0(t0,0

¡.t00.0
¡!.r00.0
1.000,0

yr.0

!.000,0
ô70,0

¡$.0
l?7.r00,0

120,o

l?,0
zs.o00,0
?.100,0
!.s00,0
¡.020.0

tr,0
ró,7

ó2{,0
10.000.0

11.000.0

0,5

¡¡.0
z'1

200,0

289.000,0

270.0

r.600,0
120,0

1,1
ó0.800,0

4.400,0
22,0

s00,0

8.000.0
< 20,0

2,500,0

",'åå,0
¡{¡0.0
4J,0

400.0

< 500,0

z7!.000.0
50.0

20, $0.0
0,25

9.ó00.0
2,6

t0,0
100.0

68.0

1.250.0
l5,too'0

4Z.O

30, t
l.llo,0

21.0

800,0

tl
sò

¡¿
16

¡l
I
tr
cd

C¡

Có

C!

c¡
Cr

Co

Or

Dy

Eu

F

G¡

Hf
In
I

¿i

¡lg

I'tr

H!

¡b
Ni

lö
!d
P

X

Rh

Rb

9r
s<

Sê

sl

s
Sr

10

16

lr
th
S¡r

7L

U

Zn

zt

tl.Soo,o
0,1

2,t
tó,0

1,0
. !0,0

10,0

0,!
0.t

5.100.0

zE,0

1,4

ll.0
¡1,0' o.o

¡0,0
4,2

¡'0
0,4

10,0
< I0.0

0,00{

l,l
0,¡
0,t

?.800,0

17,0

¡.I
77,0

0,41
¡1.900,0

3l,o
0,01

6.S

t,8
lú,0
0,2

ó00,0

0,7

1.534.0

0.02

25,0

2,0

1,2

19ó.000,0

1.0

l.r80,0
0,l t

,10.0

0,5
0.rI
l.t
1.8

< 1,0

400,0

0,8

20,0

t,1
?t.0
14,o
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na, praticamente as pesquisas são inexistentes,

A complexa e variada distribuição quírnica dos ele-
nentos rnaiores e nenores presentes e¡n cinzas volantes anericanas,
MORSE (1979), é apresentada na TABELA 8,da página anterioï.

A freqtlência e a distribuição dos elenentos nenoÌes
estão relacionadas ã variação da composição da flora que deu ori
gen ao carvão, ãs condições de gênese do carvão e ãs caracterÍs-
ticas geol6gicas ilominantes na área de fornação do carvão.

KOKUBO (1968), analisando cinzas volantes japone-
sas, encontrou os seguintes teores de elementos nenores, apresen-
tados na TABELA 9:

TABELA 9 - Conposição t',tédia de Alguns Elenentos }{enores em Cinzas Volantes Ja
ponesas

Constituinte Teor (en %)

Ti02

p^0.
¿J

Li20

Sr0

¡,h0

Ba0

Pb0

Znj

Ni0

Æzos

Bzo.s

Gar1 
=

0 ,8s

0 ,48

0,02

0 ,09

0 ,04

0,Lz

0 ,006

0 ,01

0 ,015

0,020

0,19

0,020
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No Brasil não existe publicado nenhun estudo siste
rnático de elenentos menores presentes nas cinzas volantes. NA TA

BELA 10 são apresentados os resultados obtidos en a1-guns elenen
tos rnenores de ternelétricas brasiLeiras:

TABHLA L0 - Teor de Al guns Elenentos Menores em Cinzas Volantes Brasileiras
(en %).

a) fonte: Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENIEC) e Mitsubishi Co.

b) fonte: 0N0DA Cenent

c) fonte: Inst. de Biol. e Pesq. Tecnol. - Curitiba

A geoquÍnica dos el-enentos nenores püesentes nas
cinzas dos carvões de Butiá, Leão e Candiota f,oi deterninada por
URDININEA q PINTAÛDE (1972), ern 43 amosrras de carvão, cujos re-
sultados são apresentados na TABELA 11. A analogia da distribui
ção dos elenentos nenores nas cinzas volantes aneric.anas e nos
carvões riograndenses, pernite supor que as cinzas volantes bra-
sileiras terão composições tão cornplexas quanto os seus sinila-
res estrangeiros.

A conplexidade de composição de elernentos rnenores
nas cinzas é decorrente da associação orgânica e inorgânica do

carvão, relacionada corn reações físíco-quÍmicas e bioquínicas,ca
racterísticas do arnbiente de fornação do carvão. Os elcrnentos co
bre, cobalto, níquel , crono e vanádio, nos carvões da mina de

Constituinte Presid. Médici
(a)

Jorge Lacerda
(b)

Fjgueiras
(c)

Charqueadas
(b)

T1,02

P2 os

Lí20

v^0.¿5

ItI0

0 ,80

0,05

0,02

0,02

0.02

0 ,53

0,03

nd

nd

0,02

0 ,36

0 ,04

nd

nd

nd

0,48

0,01

nd

nd

0 ,01



TABELA 11 - Elernentos Menores ern Cinzas dos Carvões de Leão - Butiá e Candiota
(en pprn).

Elenentos

Ti
Zt
l,tt

Sr

Ba

Y

V

Ni

Ge

cr
Cu

Pb

Sc

Ga

Be

Co

usoB

s400 ,0

195,0

225,0

125,0

175 ,0

65 ,0
65,0

23,0

nd

50 ,0

zL,0

44,0

115,0

16 ,0

L0 ,0

10 ,0
nd

9400 ,0

447 ,0
260,0

251 ,0

192,0

101 ,0

126,5

90 ,0
85 ,0
84,s

37 ,0

30 ,5
26,0

22,0

20,0

19 ,5
6,3



Leão, encontran-se associados ã fracão
q BRIST0TI (1981), enquanto o zircônio
ados ã fração inorgânica, representada
incorporados. ao carvão.

FISCHER et alii (I977),
naiores e nenores da cinza volante de

nericana, que utilizava carvão mineral
teor de enxofre (0,3'r), verificou que:
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orgâni ca ,AZAMBUJA, FORMOSO

e o titânio estão associ
pelos ninerais detrÍticos

analisando os e lenentos
urna grande ternelétrica a-

com 23eo de cinzas e baixo

a) Si, A1 , Fe e Ca representavan mais de 92s" em nassa. da cinza;

b) 0 teor de Si dininuia com a finura;

c) 0s teores de Cd, Zn, Sc, As, Sb, W, Mo, Ga, Pb, V, U, Cr, Ba,

Cu, Be e Mn aunentavan coln a finura; e,

d) Os teores de Al , Fe, Ca, Na, K, Ti, Mg, Sr, Ce, La, Rb, Nd,

Th, Ni, Sc, Hf, Co, Sm, Dy, Yh, Ta, Eu e Tb não spresefltavam
una boa correlação con a finura.

JARRIGE (1971), analisando os teÕres de AtZ0S,
Fer0t e CaO en duas frações de cinzas volantes francesas, veri-
ficou que nas frações nais finas, obtidas por peneiramento ou

centrifugação, os teores de Fer0, e Cao tinhan urna leve tendên-
cia a dininuir e o de A1r0r, a aÌrmentar.

7.2 Cornposição QuÍnica das Cinzas Volantes Brasileiras

Dezoito aná1ises quírnicas de cinzas volantes bra-
sileiras forarn executadas no laboratório de quÍmica da Associa-
ção Brasileira de Cinento Portland (ABCP) , em amostras de urn 1o

te de 31, obtidas de produtores e consumidores de cinzas volan-
tes, As TABELAS 12 a L6 incorporarn os resultados de tais análi-
ses (anostîas nurneradas) aos de 53 outras obtidas anteriormente
(referências em letlas).



Anostra

TABELA. 12 - Anãlises qrínicas de cinzas volantes ila Termelét¡ica de Figueiras

Perda ao
Fogo

5616

3617

A

B

14,34

LZ,86
1) 1')

27 ,5I

si02

A e B = analisadas no rnstituto de Biologia e pesquisa Tecnolõgica - curitiba, pR.

38 ,88

39 ,59

33,40

20,49

Æzos

13,18

13,40

tt,76
8,25

Fer0."

Anostra

25,99

27,0I
37 ,60

40 ,00

Ca0

TABEI,A 13 - Análise Q:ínica de cinzas volantes da Ter¡relétrica de são Jerônjrno

Perda ao
Fogo

14004

'I O"

r,72
r,34
|,34

Mgo

zz

si02

4t

1 ,04

\,24
nd

nd

s0-J

44,I4

A1^0-¿5

0 ,70
0 .83

1,80

1,63

Naro

15 ,85

Fe^0-
LJ

r,27
1,58

0,43

0,23

Kzo

L4,74

Ca0

Eqriv.
alcalino

2,00
? 10

1,09

0.76

0,92

Mgo

si0

z,59

3,02

1 ,15

0,73

^0-

0.?2

s0-
5

2,95

2,95

z,84

z,48

nd

Naro

0,t7

90
Equiv.

a1ca11¡o

r,26

si0

1 ,00

^0-

2,78

I

I
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TÂBEIA 14 - Anãlises Quí¡icss de îinzas volantes da TermelétÌica de Jorge Lace¡da

545

46r4

4ó19

4649

4ó51

47U

47 37

4759

480r

5801

7050

70s2

12677

12678

B

c
D

E

F

G

H

I
J

K

L

I'l

N

0

P

q

R

s

1

5,44

4 ,52

4.48

4,24

5,01

2,96

2,91

2,55

3,0ó

4,1¡

8,24

4 ,01

s,11

r,53
0,90

1,2E

r,67
r,26
1,4s

t,26
1,00

I,35
1,77

1,90

1,55

|,32
|,02
I, r5
1,47

1,24

I,26

0,55

0,8 r
0,81

0,97

0,97

0,9?

0,81

0,7 3

0,75

r,12
1,28

1,36

0,52

0.ó0

0,9I
0,s2

1,39

0,ó0

1 .94

0,80

1,30

1,38

1,57

0,64

0,54

0,81

I,01
0,80

0,93

I ,04

0,81

1,03

0,99

0,70

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,53

0,48

nd

nd

0.ûz

nd

0,05

0,36

0.38

0 ,3ó

0,30

0,30

0,56

0,06

0.09

0,33

0 ,32

0.38

0,30

0,40

0,42

0,21

0,39

0,46

0,95

nd

nd

nd

¡d
nd

nd

nd

nd

2,10

nd

nd

z,rz
1,99

1,63

nd

nd

nd

tú
nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

hd

nd

nd

nd

nd

nd

1,88

2,06

z,44

2,0ó

2,08

2,u
2 ,09
2 ,07

2,11

1,98

1,99

I,93
2,07

2,03

1.87

2,03

I,87
2,0ó

I,90
1,?7

I,80
2,02

t,94
1 ,84

1.89

1,89

1,83

r,89
I ,90

I .87

I,87
I ,78

1,8ó

t.83

só.ó0 I 30.13

s3.6 2 I 26.00

ss,70 | 26,7t

s6,27 | 26,99

ss,3r j 26,23

8.33 I 1.3s

s3.5 7 I 26.43

ss,ó8 | ¿9,48

s6,26 | 29,73

0,25

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,24

nd

nd

0,27

0 ,27

0,10

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

hd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1,03

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2,83

nd

nd

2,81

2,62

2,32

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

hd

nd

nd

nd

nü

nd

nd

nd

A . MÐIM, (1978) B'Eletlonorte C â T - Centrais Elétricas de São Paulo (CESP)



Anostra

TABELA 15 - Análises Quínicas de cinzas volantes da Te',rþr6trica de charqueadas

533

r4003

14005

s/n
A

B

c

D

E

F

H

Perda ao
Fogo

9,28

0,8r
4,81

0,91

T,2T

|,44
1,24

\,25
0 ,90

r,07

1 ,06

0,97

sio2

59,64

64,18

62,49

64,72

64,70

64,s8

63,r4

63,20

68 ,00

62,24

64,62

64 ,08

ñzos

18 ,88

25,32

22,78

25,54

26,20

28,47

29,42

29,50

23,78

26,56

24,I2
27 ,69

Fe^0 -t5

8,72

4,20
q<¿

4 ,11
7)O

1,27

t,9z
1 ,85
4,70

3,80

6 ,08

3,95

A = a¡ralisada pela F.L.SnLidth

B, D, E, F, G, H = analisadas pela Cia. de Cirnento po.tland Gaúcho

C = MEÐI}IA, (1978).

Ca0

0,45

1 ,50

r,49
1,68

L,IZ
1 ,45

l. ,57

1,50

1 ,38

4 ,88

1,46

r,46

N{g0

0,93

0,63

0,42

0 ,93
0 ,85

0 ,94

0 ,31

0,40

0,48

0 ,91

1,06

L,I2

s0-
J

nd

nd

nd

nd

0 ,15
nd

0;0e

0,10

nd

nd

nd

nd

Naro

0,52

056
0,42

nd

0,70

nd

0,68

0,60

nd

nd

nd

nd

\0
Equiv.

alcalino

0 ,90

1,61

r ,30

nd

1 ,85

nd

L,34

I ,30

nd

nd

nd

nd

si02

Æzos

1,11

T,62

t,z7
nd

r,9z
nd

1 ,56

1,45

nd

nd

nd

nd

3,T6

2,53
) 7L

') \<
2,47

z,27

2,t5
z,r4
z,86

z,34

2,68

2,31

I

o.\
I
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IABEI-Â tó - Anãlises Químicas de Cinzas Volantes da îe¡¡relétrica de Presidente l!Édici

Perda ao
Fogo

r4065

B

c

D

F

G

H

I
J
K

L

M

o

P

a
R

S

0, 34

0,20

0,32

0,54

0,29

0.54

0,48

0,36

0 ,32

0,38

0,20

0,26

0,35

0,3s
0,54

0,s6

0,82

0,72

0,76

0.81

sio2

71,40

67,15

67,84

67160

68,10

71,00

68,67

69 ,70

69,20

69,80

70,40

70,r0
69,70

69,70

68 ,60

68,00

68,10

68,10

69,00

68,00

[zo¡

24,65

21 ,46

22 ,6r
22,44

20,60

z0 ,r7
20,80

19,80

19,70

19,80

19,70

19,80

20 ,20
21,00

21,ó0

22,50

22,90

22,50

2s.00

Fe203

s,60 I

5,95

7 ,62

6,9t
6,32

5,38

6,73

6,50

8,60

6,50

6,00

6 ,60

ó,80

6,50

6,60

6, S0

5,40

s .30

4 ,90

5.30

Ca0

0,88

0,76

0,70

0,40

0,97

0,16

I,11
0,47

0,51

0,52

0,53

0,53

0,48

0 ,42
0,45

0,49

0,37

0,35

0 ,33

0 ,32

Mgo

1,09

0,92
rlLQ

1,83

1 ,06

0,59

0,38

0,54

0,29

o ,26
0,31

0 ,32
0,25

0 ,30
0,29

0,35

0,18

0,18

0,25

o ,20

so¡

A a Ê - analisadas pela Cia. de ci¡ento Portlanat Gaúcho

F = analisada PeIa Eletlono¡te

G a S . analisadas peta FEd.de Ciência e Teqiologia (CIENIEC)

0,10

nd

nd

nd

nd

nd

0,72

nd

0,25

0,25

0,20

0,20

0 ,20

o,z2

0,20

0,17

o ,27

0,20

0,12

0.17

Nâ20

o.rs | 0,36 i nd

nd I *l nd

ndìndl nd

nd I rol nd

nd I *l nd

n,r, | 1,so I rrz
,,rl I "al nd

o.n I o.n, I o,sz

o.*o I r.io I r.12
o.¡i I t,to I r,o3
0.68 I t.ro I t,47
o.4s I 1.ro I 1,u
0,41 I r.ro I r.zo
0.48 I 1,ro I r,zo
o.sz I r.ro I r,z4
o.rr I r,ro I r,z3
0,64 I r,10 | r,34

o,so I r,1o I r,22
0,38 | 1,10 I 1,10

o.s I o.ee I I,o7

Kzo lalcallno
I

si02

3,35

2,72

3,16

2 ,99

3,03

3,45

3,40

3,35
1¿q

3,54

3,56

3,56

3,52

5,45

3,27

3,15

3,03
)ù7

3,07

2,96

I
--l
I
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As 18 anostras con novas anáLises estão assirn dis
tribuídas:

Ternelétrica de

Terrne l6trica de

Ter¡neIétrica de

Terrnel6trica de

Ternelétrica de

Figue iras

Jorge Lace rda

Charque adas

São Jerônimo

Pres idente Médi ci

(PR) = 2 arnos tras
(sc) = 1o a¡nos t ras

(ns) = 4 arnostras

(RS) = 1 anos tra
(RS) = 1 a¡nostra

7.3 Conportamento QuÍnico das Cinzas Volantes Brasileiras

Para análise por rnicrossonda eletrônica, foran se:
1ecíonadas quatro amostras representativas de cinzas volantes de

ter¡nelétricas brasileiras, utilizadas cono pozolanas. Delas, duas

são da ternelétrica de Jorge Lacerda (4ó08 e 4ó18), una de Char-
queadas (14003) e outra de Presidente M6díci (I4065).

Na anáIise das arnos tras ,

fora¡n utilizados os recursos analíticos
tro-espalhados e imagens de ¡aios X de

título de ilustração, são apresentadas
sonda eletrônica na análise da arnostra
(FOTOS 9 a 16) e 14065 (FOTOS 17 a 24).

de nature z.¿ qual i tativa ,

de imagens de elétrons re
Si, A1 , Fe, Ca, K e Ti. A

inagens obtidas por micros
4618 (F0T0S 1 a 8), 14003

O exame das anoltras por imagens de elétlons retro
-espalhados e de raios X, pernite as seguintes observaÇões:

variações na luninosidade das inagens de e1étrons retro-espalha
dos correspondem a diferenças de conposição, indicando varia-
ções de elementos quÍniços ern freqtlência e natureza entle os

grãos ou ¡nesrno dentro de un rnesrno grão. As partes nais claras,
correspondentes a elementos pesados, são regiões ricas ern ferro
e as escuras, correspondentes a elenentos leves , e¡n alumínio e

sí1ica.
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FOTO I - Imagens de el6trons retro-espalhados da
anostra de Jorge Lacerda (4618). Aunento
200 vezes,

FOTO 2 - Imagens de elétrons retro-espalhados da
arnostra de Jorge Lacerda (4618). Aumento
400 vezes.
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FOIO 3 - Imagens
Lacerda

de raios X de Si da amostra de Jorge
(4618) . Ar.unento 400 vezes.

FOTO 4 - Imagens de raios X de A1 da amostra de Jorge
Lacerda (4618). Aumento 400 vezes.



FOIO 5 - Imagens de raios X de Ca da anrcstra . de
Jorge Lacerda (4618). Ar¡nento 400 ræzes.

I-OT0 6 - Imagens de raios X de Fe da amostra de
Jorge Lacerda (4618). Aumento 400 vezes.
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F0t0 7 - Irnagens de raios X de K
Lacerda (4618). Ar¡nento

da anostra de Jorge
400 vezes.

FOTO 8 - Inagens de raios X de Ti da
Lacerda (4618). Ar.unento 400

anostra de Jorge
vezes.
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FOIO 9 - Irnagens de elétrons retro-espalhados da a
mostra de Charqueadas (14003). Atrnentõ'
200 vezes.

FOIO 10 - Inagens de elétrons retro-espalhados da
amostra de Charqueadas (14003). Ar¡nento
400 vezes.



Inagens de raios X de Si da arnostra de
Charqueadas (14003). Aunento 400 vezes.

FCrfO 12 - Inagens de ¡aios X de A1 da arnostra de
Charqueadas (14003), Ar¡nento 400 vezes.
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F0T0 13 - Inagens cle raios X de Ca da anostra de
Charqueadas (14003). Ar¡nento 400 vezes.

FüIO 14 - lnagens de raios X de Fe da amostra de
Charqueadas (14003). Ar¡nento 400 vezes.



FtlO 15 - Inagens de
Charqueadas

raios X de K da amostra de
(14003) . Ar¡nento 400 vezes,

FûIO 16 - Imagens de raios X de Ti da arnostra de
Charqueadas (14003). Aunento 400 vezes.
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FOIO 17 - Irnagens de e1étrons retlo-espalhados da
anoitra de Presidente r6dici (14065).
Awrento 200 vezes.

FOTO 18 - Imagens de el6trons retfo-espalhados da
ãnostra de Presidente Médici (14065)
Aumento 400 vezes.
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FûIO 19 - Imagens de raios X de Si da amostra de
Presidente },I6dici (14065).Atrnento 400
vezes.

F0T0 20 - Imagens de raios
Presidente lu6dici
vezes.

X de A1 da amostra de
(14065).Armpnto 400
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FOTO 21 - Imagens de raios T de Ca da anostra de
Presidente I'lédici (14065). AnrEnto 400
vezes .

FÛTO 22 - Inagens de raios X de Fe da anostra de
Presidente lvlédici (14065). A¡nento 400
vezes.
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FOTO 23 - Imagens de
trresidente
VEZCS.

raios X de K da amostra de
Médici (14065). Ar:mento 400

FU|O 24 - Imagens de raios X
Presidente Médici
vezes.

de Ti da amostra de
(14065). Aunento 400
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o padrão de distribuição dos elementos químicos é semelhante p¿

Ta as diversas amostras analisadas, não apresentando diferenças
marcantes entre si.

o silício e o alunínio são os elementos mais freqtlentes e co-
muns nas cinzas. Apresentam-se em concentrações distintas nos

grãos, ou mesmo em um mesno grão podem apresentar regiões com

maior concentração. Esta situação pode ser facilmente visualiza
da quando encontramos inclusões de quartzo em uma matriz sílico
- aluminosa .

o ferro pode apresentar-se ern baixa freqtlência na fase vítrea
dos grãos ou em alta concentração ern grãos, frequentemente arre
dondados. São raros os grãos constituídos essencialnente de fer
ro, sendo cornum estar e1e associado a uma menor freqtlência de

silício e alurnínio.

o potássio e o titânio apresentam-se unifornemente distribuídos
nos grãos de cinzas. Ãs vezes, observa-se pequenos grãos consti
tuídos essencialnente de titânio.

o cãlcio ocorre por vezes concentrado, estando, frequentemente,
associado ãs fases ricas em silÍcio e alumínio, ou ãs vezes, ao

ferro.

Embora não se disponha de análises quínicas sufici-
entes de cinzas volantes para um estudo estatístico, algurnas ten-
dências podern ser observadas:

o conteúdo de carbono nas cinzas volantes 6 evidenciado pelos
valores de perda ao fogo. Os resultados rnais altos, devidos a

condições de combustão incompleta, são observados nas cinzas
de Figueiras e São Jerônimo, e os mais baixos nas de Presiden-
te Médici.

a s1l1
e está
rais e

c inzas

ca (Si02) e o constituinte principal das cinzas volantes
relacionada, principalmente, ao conteúdo de argilo- nine
quartzo. Os resultados mais altos são encontrados nas

do Rio Grande do Sul, principalmente, nas de Presidente
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Médic i .

a alunina (4120S) é o segundo constituinte principal das cinzas
volantes e está relacionada, principalmente, ao conteúdo de ar-
gilo-ninerais. Os valores mais altos foram observados nas cin-
zas de Jorge Lacerda.

o Fe.0, está relacionado, principalrnente, a presença de sulfe-/.5
tos (pirita e marcassita) nos carvões minerais. Os teores mais
altos foram observados nas cinzas de Figueiras e os mais baixos
nas cinzas de São Jerônimo.

os teores de CaO e MgO estão relacionados, principalmente,a prg
sença de carbonatos. Apresentam, de um nodo gera1, valores meno

res que 2eo, predoninando o CaO sobre o MgO.

o S0S está relacionado ãs condições de calcinacão e ao conteúdo
inicial de enxofre. De um modo geral, os carvões do Paraná e

Santa Catarina apresentam maiores conteúdos de enxofre que os
do Rio Grande do Su1, tendência, ben visualizada nos teores de
S0S das cinzas de Figueiras e Jorge Lacerda.

os á1ca1is (KZ0 e Nar0) estão relacionados, principalrnente, a

ilitas e micas, sendo pouco expressivos nas cinzas de terrnelé-
tricas, predominando o Kz0 sobre o Nar0. Ernbora as deternina
ções químicas de álcalis sejarn restritas, as cinzas de

ras e Santa Catarina apresentam os maiores teores.
Figuei

a composição quírnica das cinzas volantes está relacionada, prin
cipalmente, ã composição mineral6gica e procedência do carvão.

A projeção dos resultados de composição quínica oÞ

tidos nos diagranas ternários Si0Z-AIZ0r-CaO e Si0Z * AlZ0r-fer0a
(Figuras 7 a I2) evidencia que:

cinzas volantes de uma mesma terme16trica não apresentarn, de um

modo gera1, variações significativas entre si, exceto para o

diagrama SiOZ - AIZ03 - Fer}, de Figueiras e Charqueadas e Si02
- 4120J - CaO de Charqueadas, para as quais uma certa disper-
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são de pontos parece sugerir diferentes procedências de carvão
ou heterogeneidades químicas de diversos níveis carboníferos.

diagramas triangulares para cada termelétrica são, de um mo-

gera1, característicos e distinguíveis entre si.

análises de cinzas volantes brasileiras se concentram no canl

da mulita, sendo as de Presidente Médici nais silicosas e as

Jorge Lacerda rnais aluminosas.

as cinzas volantes brasileiras comparadas com as cinzas de ou-
tros países, no diagrana SiOZ - AlZ03 - CaO, não apresentarn di-
ferenças significativas, tendendo a ser menos cálcicas e mais
silicosas que as cinzas estrangeiras.



FarO¡ 90 ao ?o 60 ão ao ro zo ro À¡O,
FIGURA 7- Diagramas triangulares Sí02-Alzos-Cao e Sí02-A12o3-Fe2O3

das cinzas de Figueiras (PR)
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F"" oa

FIGURA

at o
8 - Díagramas triangulares SiOz-Alzog-Cao e SiOz-Alz0r-f"io",

d.as cinzas de Jorge Lacerda (SC)



F..O,

tr'IGURA 9 - Diagramas
das cinzas

triangulares Si0¿ -Ale Os -CaO e SiOz-Alz0¡-FezOs
de Charqueadas (RS)



F"ao, so 8o zo 60 50 40 so zo ,ñ.O,
IiIGURA 10 -Diagramas triangulares SiOz-AlzOs-CaO e SíO2-A1203-Fe203

da cinza de São Jerônimo (RS)



F"aoa 90 ao 70 60 5o 
' 
o 50 20 lo AI"oa

FIGURA 11 - Diagramas triangulares Sioz-AlzO¡-CaO e Si02-A1203-Fe203
das cinzas de presidenre Mãdici (RS)



-69-

5- lnçlotorÍo (Jelf ery)
6-lngloterro(Wolt)
3 - Froñço
7-,Jopoi
2- Estodos Un¡dos
I - Rúgsio

A- Sõo Je rô n imo
B - F¡gueiros
C- Joroe Locc.do
D- Con d¡oto
E. Cho¡queodos

o Brosil

' outros Þoíse¡

l- Alemonhq
2- EsiodoB U ñ¡dos
5- Froñço
4- lndio
5- lngloterro (Jo flert )
6- lnglot€rro (Wo ll I
7- J o põ'o
8-Rús5io

A- Söo ,rerönimo
B - F¡gueiros
C - .J orge Locerdo
D-Condioto
E-Chorquoodo6

o Brosil
t Oulros poíees

FeO2!

FIGURA 12 -

80 7O 60 õO 40 30 20 ,o Al"o,

Posição das cinzas voLanles brasileiras em relação às
cinzas de outros países
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ASPECTOS MINERALOGICOS E ESTRUTURAIS DE CINZAS VOLANTES

8.1 Mineral.ogia e Morfologia das Cinzas Volantes

O estudo rnineretlógico de cinzas volantes, realiza-
do por difratornetria de raios X e microscopia, revela a presença
de fases crÍstalizadas e vítreas.

As cinzas volantes são constituídas predoninantemen
te por vidro sílico-alurninoso, quartzo, nulita, nagnetita e hema-

tita. Secundariarnente, diferentes pesquisadores tên encontrado
una rnineralogia complexa e variada, em função da cornposição do

carvão, anbiente de armazenamento, condições de calcinação, etc.
SIMON E JEFFERY (I960), estudando cinzas inglesas, encontrafam os

seguintes constituintes secundários: Ca1 livre (Ca0), anidrita
(CaS04), gesso (CaS04 ZHZ}), ferrito cá1cico (2Ca0 Fer0r),ana
tásio (Ti0r), y alurnina (41r03). REHSI (I973), estudando cinzas
de lignito da fndia, encontrou gesso e meli1ita.

A nulita constitui urna das principais fases crista-
lizadas e ten inportante pâpe1, juntanente com o quartzo, na qua-
lidade da pozolana, KOVACS (19i4), en estudos rnicroscópicos de

varredura, verifícou que após seis neses de hidratacão,as nartícu
1as de cinzas volantes mais reativas, eran aquelas que continham
inclusões de quartzo e rnulita e não as totalmente vítreas. Nas

cinzas, a nulita ocorre como inclusões aciculares na fase vÍtrea,
ã senelhança das agulhas de rutilo em quartzo. Sua gênese é decor
rente das reações de nulitizacão da caulinita, quanclo do processo
de combustão do carvão.

0 quartzo é um rnineral associado ao carvão, de ori-
gem detrítica e ínfusível nas condições de calcinacão das terrnelé
tricas. En condições de mais alta temperatura transforna-se em

crÍstobalita. Normalmente ocorre sob forrna angulosa e individuali
zado, embora sua ocorrência corno inclusão possa tarnb6rn ser obser-
vada.
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A magnetita e a hematita tên origern, principalnen

te, a partj.r de sulfetos de ferro na f orrna de pirita, marcassi-
ta e pirrotita. Ocorrern no¡malnente sob forrna de opacos magn6ti-
cos esféricos ou cono inclusões esféticas, regulares e irregula-
res na fase vítrea. Estão intimanente associados sob forrna de
grãos esféricos, sendo pouco comun observá-los individualizados.

A TABELA 17 apresenta a cornposicão mineralógica
de várias cinzas obtidas por KOKUBU (196S), SII,ION q JEFFERY
(19ó0) e WArT & THORNE (196sa).

TÁBELA 17 - Conposição Mineralõgica de Cinzas Volantes

Corrponente
Cinzas Japáodo

(a)

Cinzas da Inglaterra Cinzas dos Estados

Unidos (c)(b) (c)

Quartzo

Mulita

lvfagne ti ta

Henatita

Vidro

Carbono

5,4 - 11,8%

7 ,8 - I8,2'o

0,4 - 5,3"¡

69,4 - 84 ,4"."

0.5 - 7 -2e,

2,2 - 8,5%

6,5 - 14 oo

1,1 - 2,7"ø

0,8 - 2,6"."

7l -86 oø

0,6 - 3,re,

1- 6,59

9-35 eo

ate5%
at6 1 "ø

52-87 eo

2-20 eo

atê 4eo

aré L6"ø

até 30"-,

até 8s,

64 - 809

atê 19%

a) Kokubu en 12 amostras

b) Watt e Thorne en 7 anþstras
c) Simon e Jeffery ern 12 annstras

As cinzas volantes são constituídas de urna mistu-
ra de grãos de superfícies geralrnente lisas e brilhantes, con
dinensões e fo¡mas variadas. Apresentan dinensões que varian de

0,5 a 200 1ln, JARRIGE (1971) e grãos de for¡nas arredondadas a an

gulosas, esféricas a irregulares e alguns corn inclusões gasosas
ou s61idas.
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WATT 6 TtlORNt (19ó5a) propõc unìir classíficação
das partículas de cinzas volantes (TABILA 18) en 8 tipos, funda-
nentadas na forma, coloração, cristalinidade e textura. A dimen
são das cinzas volantes não é considerada critério de classifica
ção, nas verificou-se que os diferentes tj.pos de cinzas ocorre¡n
pre doninan tene nte dentro dos intervalos apresentados na TABELA
18.

Nas cínzas volantes inglesas,WATT E THORNE (19ó5a)
verificou-se que a maior parte dos grãos de cinzas volantes são
constituÍdos, pre<loninantenente, de partÍculas arredondadas ví-
treas (tipo 3) com aspecto esponjoso (estrututa vesicular) e, en
rnenor proporção, de partículas esfóricas vÍtreas (tipo I). partí
culas arredondadas, escuras e nagnéticas (tipo 2) são comuns,mas
menos freqtlentes e rnais heterogêneas que os outros dois tipos.0g
tros tipos de grão de formas irregulares e angulosas (tipo 4 a
8) são pouco inportantes e secundãrias nas cinzas, corn origern a
partir de quartzo, sulfetos de ferro (pirita, rnarcassita) e car
vão parcialnente calcinado.

FISCIIER et alii (L977), fundanentad.o em observa-
ções por nicroscopia de luz transnitida, classifica as cinzas
volantes en 11 classes rnorfológicas, baseando-se nos aspectos de
forna, natureza das inclusões e opacidacte, cuja cJ-assificação é
apresentada na TABELA I9,

0s grãos opacos de fo¡rnas irregulares (classe B )
são provenientes da conbustão incompleta de cornpostos carbonosos
e as esferas opacas (classe J) , predoninantenente magnðticas,
são constituídas de õxidos de ferro ou rnistura destes con silica
tos, originados da decomposição de sulfetos de ferro (pirita,rnar
cassita, etc) associados ao carvão.

0s grãos não opacos (classe A, D, G a I e K) são
originados da deconposição e fusão de rninerais, pri:tcipalnente
de natureza silicática (argilo-ninerais, nicas, etc) associados
ao caÌvão. 0s grãos ¡nistos (classe C e E) representan niSturas



Tipo

1

Forrna

esférica

TABELA 18 - classificação l,{orfológica de cinzas volantes

2

3

^

5

6

7

I

Cor

colori-do

esférica

arredondada

Cristalinidade e Textura

a)

b)

c)

vítreo, claro e compa.cto.

vítreo com pequenas inclusõcs

castanho
a preto

branco em
luz refleti
da

castanho

cor variada
en 1uz re-
fleti-da

preto

colorido

vermelho

irregular

irregular

gasosas.

vítreo corn inclusões
nas.

d) predominantenente cristaliza-
do e compacto.

vrtreo e conrpacto

vítreo e esponjoso

irregular

angular

angular

Dimensão (pm)

por N{icroscopia (WATT € THORNE)

parcialmente cristalizado e com-
pacto

parcialmente cristali.zado e conì-
pacto

cristali

con'pacto ou poroso

cristalino e conpacto

cristalino e compacto

20

0bserl'acão

30

20010

10

atun.da co1or. sugere aum.do
teor de ferro.

100

50050

superf. bem marca<la e con-
torno irregular

aqlomer¿rdo de pal't ícr¡l írs
sinterizadas contenclo geral
mente partícu1as avermelhal
das

carvão parcialmente calcina
do

prováve1 quartzo

provável hematita

20 - 200

10 - 100

5- 50
I\¡(,
I



TABELA 19 - Classificação lr'iorfológica de Cinzas Volantes oor lr{icroscopia (FISGIER et alii)

CIasse

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Forma

irregrlar

irregular

irregular

arredondado

arredondado

angular

e s fér ica

esférica

esférica

esférica

esférica

Trarsparência

não opaco

opaco

Íristo

não opaco

nisto

opaco

não opaco

não opaco

não opaco

opaco

não opaco

Característi,cas

eStlljtura

estrutura

vesi-cu1ar

vesicular

cenosfera (coin inclusões gasosas)

plerosfera (preenchida corn grãos esféricos
nenores)

esfera compacta

esfera coÍpacta

esfera corn inclusões cristalinas ou super-
ficiais
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dos tipos opacos e não opacos.

As características de forrna das partícu1as depen_
dern das condições de exposição (ternperatura e ternpo) na cârnara
de co¡nbustão,McCRONE ç DELLY (197S). FISCHER et alii (19771 , fun_
darnentado nas classes norfolõgicas, desenvorveu urn rnodelo de gêne
se das partícu1as, descrito a seguir:

. partículas irregulares de cinza (classe A a C) con pequeno gtau
de arredondanento, indicarn concrições de exposição rinitada ã al
ta temperatura, con características si¡nilares ãs pattículas con
calcinação incompreta,originadas de carvão, siricatos ou a¡nbos,

. partícu1as arredondadas corn cavidades e vesícu1as (classe D e
E) sugeren condições de exposição à alta temperatura ou tenpo
de perrnanência longo na zona de conbustão,

, partículas esf6ricas não opacas (classe G a I e K) são de natu-
reza vÍtrea e geralmente ttansparentes, inilicando a cornpleta fu
são dos ninerais silicáticos. As esferas podem ser compactas
(classe I) , corn incl-usões gasosas: cenC.,sferas (classe G) , con
inclusões cristalinas aciculares (classe K) e preenchidas con
esferas menores: plerosferas (classe H). As esferas opacas
(classe J) são frequentemente rnagnéticas e constituídas de nis-
turas de óxidos de ferro. As partículas esf6ricas são nais fre-
qtlentes nas frações finas das cinzas

. partÍculas angulosas opacas (classe F) são pouco freqüentes e
predoni.nantes nas fracões grosseiras das cinzas, estando possi-
velmente relacionadas ã combustão inconpleta de rnateriar carbo-
noso, que acunula nas superfícies internas das caldeiras, McCRO
NE q DELLY (7973).

Analisando os resultâdos rnicroscõpicos de classifj-
cação rnorfológica obtidos por WATT E THORNE (196Sa) e FISCHER
(1,977) acrescidos das observações morfol69icas nas cinzas volan-
tes brasileíras por rnicroscopia de luz refletida e transmítida,po
dernos desenvolver as seguintes considerações:



a)

b)

c)

_7 6_

as cinzas são constituídas de partículas nuito finas, de di-
mensões nuito variadas, alguns menores que 1 ¡rnr, outros maio-

res que 100 pm, en nédia variando de 10 a 30 um, não pernitem
estabelecer con segurança a freqtlência das diferentes classes
norfológicas,

as cinzas são nuito heterogêneas na sua conposição, decorrente
da natureza e distribuicão dos conpostos orgânicos e inorgâni-
cos nas partículas do carvão rnineral. No mecanisno de forrnação

das cinzas, a1én das condições de tenperatura e tenpo de perna

nência na câma¡a de conbustão, ten inportância a dinensão e

cornposição de cada partícula individual de carvão; e'

a classificação deve ser sirnples, de modo a perrnitir generalì -

zaçáo e classificação ilas partículas de cinzas em classes ne-

nos nunerosas, em função do objetivo do trabalho'

A TABELA 20 proposta é ¡nodificada das tabelas de

WATT e FISCHEII e 6 adaptaila para estudos nicroscópicos por luz re
fletida e transmitida. É funda¡nentada na transparência, forrna,

cristalinidade, refletividade e natuleza de inclusões.

A combustão das partículas de carvão ocorre en con

dições rápidas e com pequeno contato entle as partículas, dificul
tando as reações de equilíbrio entre elas. A rigor, cada partícu-
1a de ca{vão apresenta urna rnicroconbustão díferenciada em função

do seu conteúdo de voláteis, conlponentes carbonosos, natureza dos

constituintes nineralógicos associados e dirnensão das partícu1as '

Experiências de sÍntese, LEES (f948) e WATT & THOR-

NE (1965a) de cinzas volantes en laboïatório evidenciaram a corre
lação entre a natureza e norfologia das cinzas volantes con os

constituintes nineralógicos associados ãs partÍculas c1e ca¡vão e

ãs condições de calcinação. I{ATT adnite que cada partícula de cin
za volante é proveniente da ignição de una partículâ de carvão,

corn no náximo duas espécies rninerais distintas, o que permite su-
por, pela análise da cinza, a sua possíve1 procedência mineralógi
ca. Entretanto, o estudo petrográfico do carvão ' 

SCHNE IDER (1978)
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Transparência

Não
Opacos

TABELA 20 - Classificacão l"lorfológica de Cinzas Volantes

Não aprcsenta inclusoes ga
sosas , ani sót ropa ern I uZ
transmiticla, iurgulosas a
subangulosas c cor cLala,

carbonosas, acictrlares) , i
sótropa em luz transmi t iclã
subangulosa a arredcndacla,
cores variadas. Alguns a-
presentaìn estr-r-rtu-as reli-
quiares clo carvão, às ve-
jes, associatlas a partícu-
las carbonosas e fase mctá

þresenta estlt¡tura veslctl
iar, conferindo r.un aspccto I

Vítrea esponjoso, formas tencienclo
a arredoncladas, podern apre
scntar inclusões gasosas õ
sólictas.

Esferas só1idas, sem inclu
sões, poclendo apresentai;
coloracõcs e índiccs tle re
fracão distintos.

Esfórica Esferas con inclusões gaso
sas (cenosferrrs) ou preenr
chicìas com esferas menores
metãticas ou não (plerosfe
ra).

\¡ítrea

1b

Variada de
aspecto

esponjoso

Vítrea

y'ítrea

Arorfa e
Cristal izada

Esferas
cula res

com inclusões
de nulita.

Apresentan caráter na¡'¡õti
co (rnetãlico) ou não (car-
bonosos), com formas angu-
losas e dendríticas.

Aprcsentam carãter magnóti
co corn preclominância clö

õxirlo clc ferro. hn luz re-
fletida, geralnte'nte apre-
sentanì textura vari.ada com
cristajs regulares, alonQlr
dos, interdigitaclos,etc. -

Natt¡reza

Cristal i zada

Ilregular

Irregular

hs terrca Cristali zada
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tern evidenciado que os rninerais podern ocorrer na for¡na de inclu-
sões minerais, inti¡nanente nisturados con o carvão ou cono agre-
gados, procedentes das rochas (argilitos, siltitos, etc) encai-
xante s ,

8.1.1 Caracterização I'Iineralógica por Difratometria de

Raios X

A difratonetria de raios X foi utilizada para a

identificação das fases cristalízadas ptesentes e para o contro
1e da composição mineralógíca entre as amostras de cinzas volan-
tes. A quantificação do teor de quartzo e mulita foi desenvolvi-
da em algurnas anostras selecionadas.

Os raios X são ondas eletrornagnéticas, sinilares
à ituz, de cornprirnentos de onda nuito curtos, entre 0,1 e l0 8.os
cristais apresentam uma estrutura atômica cujos intervalos entÌe
os planos reticulares são da nesma ordem de grandeza que os con-
primentos de ondas de raios.X. Ern conseqtlência, os raios X são

difratados pelos retículos, como a Iuz é pelos cristais, produ-
zindo fenôrnenos de interferência semelhantes. As condições de dl
fração de uma radiação, para una fanília de planos reticulares,é
definida pela lei de Bragg (n f = 2d sen 0), KLUG Ê ALEXANDER

(1es4).

A intensidade de reflexão de una mesna faníIia de

planos reticulares varia com a constituição da ¡na1ha elenentar
e da nature za dos constituintes do cristal. Cada espécie crista-
lina apresenta un diagrana de difracão característico, represen-
tado por raias de difração cuja posição e intensidade correspon-
den ã sua estrutura cristalina. Nuna nistura de substâncias cris
talinas, pode ocorrer a superposição de diversas raias de difra-
ção de cristais distintos o que pode dificultar a i<lentificação
das fases.

A aná1ise quantitativa por difratotnetria de raios
X fundarnenta-se no princípio de que as intensidadês das raias de



tlifração de una fase cristalina são
sua concentração. KLUG € ALEXANDER
pio através da f6rmula:
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di¡etamente proporcionais ã
(1954) denonstram este princí-

rl -
kr*1

Q1 x,u, + {-t - x, luI .L ' T' M
, onde:

I1 = intensidade da raia de difração do rnineral

x1 = concentração do nineral

Q1 = nassa específica do rnineral

u1 = coeficiente de absorção de nassa do rnineral
u, = coeficiente de absorção de massa da rnatriz
k, = constante de proporcionalidade que depende da natureza do

nera1, intensidade da radiação incidente e geornetria do
quipanent o.

0s métodos quantitatjyos baseiam-se na conparação
da intensidade de raia de difração de urna fase mineralógica a
ser quantifícada da amostra, corn a intensidade da mesma raia de
padrões adequadarnente preparados ou selecionados, FoRMoso (r9g0).
0s métodos de quantificação utilizados foram:

a) método das adições: o rn6todo fundamenta-se en obter uma curya
de calibração a partir da adição, en porcentagens ctescentes ,

cia fase mineralõgíca a ser quantificada na rnistura. A partir
da curva obtida, pode-se extlapolar o teor da fase de interes_
se na mi s tura.

Este nétodo foi utilizado para a anostra ne 4649,
cinza de Jorge Lacerda, selecionada para a confecção das misturas
padrões utitizadas no ¡nétodo do padrão inteïno e para a 'amostra
nç 4608,para comprovar a exatidão dos métodos de quantificação u_
tilizados,

b) nétodo do pa<lrão interno: o rn6todo consiste en conparar a in_

nl.

e-
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tensidade da fase nineralógica a ser dosada na nistura con a

intensidade da raia selecionada de urn cornponente (padrão in-
terno), acrescido ã mistura ern proporção deter¡ninada. Utili-
zando-se de urna curva de calibração do fator analítico
- I ¡nineraL - =- t^R-: :-:::ij:-:-:: ern função da concentração desta fase e¡n anos-r I nadrão
tras con concentração conhecida (rnistura-padrão) ' calcula- se

o teor da fase de lnteresse' Este nétodo ten cono grande van-

tagen a elininaÇão da medida do coeficiente de absorção da

nassa da rnistura e como inconveniência dispender uln tenpo lon
go, porque necessita da elaboração de uma curva de calibracão
a partir de rnisturas-padrões, co¡n a fase ¡nineralógica de inte
resse em proporções crescentes, acrescidas do padrão interno
em teor constante, Apesar deste ínconveniente o nétodo é o

nais recomenda<lo e utilizado na deterrninação quantitativa pre

cisa de fases rnineralógicas '

Este rnétodo foi utilizado para a determinação

teores de quartzo e mulita e¡n 22 a¡nostras de cinzas volantes
sileiras.

Foram analisadas 30 amostras de cinzas no equipa-

nento de raios X, naÌca Rigaku, rnodelo Geigerflex - 3 KW' com

sistena de difrato¡netria e espectTometrÍa de raios X. A difrato-
rnetria de raios X 6 equipada com goniômetro de varredura horizon
tal, sistema de integração da área do pico e tubo de cobre com

potência de 1,5 KW.

As cinzas analisadas apresentan a seguinte distri
buição i

. cinza de Figueiras (PR)

. cínza de Jorge Lacerda (SC)

. cinza de Charqueadas (RS)

. cínza de S.Jerõnimo (RS)

. ci¡za Presidente Médici (RS)

dos
bra

L7

5

amos tras

amostras

anostTas

2 amo s t Tas

3 amos tras
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Con base nos difratogranas en anexo (ANEXO 1)' fo
ran caracterizados os seguintes cornponentes cristalizados:

TABET.A, 21 Composição Mineralógica por Difratonetria de Raios X de Cinzas

Volantes

Conponente Mineralõgico Distância Interplanar Principal em

lvf¡lita

Quaïtzo
Henatita
Magnetita

3,39

3,34

2,70

2,sL

O exane mais acurado dos difratogramas perrnite
observar a elevação do ruído de fundo entre 15 e 35" (halo de a-

rnorfização) devido ã presença de naterial vÍtreo.

Não se constataran diferenças rnineralógicas quali
tativas entre as anostras. As diferenças observadas fora¡n de natu
reza quantitativa, Observe-se que apenas quartzo e nulita forarn a

valiados quantitativanente, sendo necessário ressaltar que o nate

¡íal restante é constituído de vidro (rnais de 50%) e de rnagnetita
e henatita que ocorren en pequena quantidade e con baixa resolu-

ção roentgenográfica.

Na deterninação quantitativa das cinzas volantes
foí utilizado corno padrão ínterno a fluorita e adições de quartzo

puro da areia Jundu (SP) e cristais de ¡nu1ita, coletados de refra
tário sÍ1ico-alu¡ninoso.

O nétodo das adições foi utilizado em duas anos-

tras de cinzas volantes de Jorge Lacerda. A anostra 4ó49 foi sele

cionada para a preparação de nisturas-padrões e a anostTa 4608

foi quantificada para comparação com o nétodo do padrão inte¡no '

Inicial¡nente, foran preparadas duas s6ries de a'



mostras padrões, adicionando-se na anostra
em diante de natriz, quantidades crescentes
quantidades constantes de fluorita (10,0%) ,

ção de padrão interno (TAtsELA 22).

T,\lju.r\ 12 - Corxlosicáo das ¡¡þst¡íLs Pidrõcs

' --- --r--- -Currt:o ' iõ¡ rc \ltrlita

^Cj.cão 
de

clua¡t¿o
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4ó49, denoninada ora
de quartzo e rnulita,e
esta última corn f,un-

¡firlitr i ILâ triz(r) I (sl
Mição de

nìul ita

w
QT

Q2

0t
10,04"

20,0$

-t r0,000

9,000

8.000

0g
r0,0s"

?0,09

30 .01

I'10

¡t 1,000

2,000

3.000

Para uniformízat a granulornetria das anostras pa-
drões, a matrí?, o quartzo, a nulita e a fluorita foram subrneti-
das a noa.gern em alrnofariz de porcelana, de nodo que passassem na

peneira ne 200 (<74 un), Uma vez acertadas as proporções, as a-
mostras padrões forarn homogeneizadas e rnoídas simultaneanente no

moinho vibratórío Herzog, durante uln minuto.

As raias de difração escolhidas para a nulita, o

quartzo e a fluorita são dadas abaixo, com as respectivas posi-
ções angulares:

TABELA 23 - Raias de Difração Selecior¡adas de }fu1ita, Quartzo e Fluorita para

a Determinação Quantitativa

ouartzo I ltrt¡iz I Fluoritâ(Ðltcll(sl
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As intensidades das raias de Cifração forarn obti-
das por integração da área da raia de difração, corn desconto do

ruído de fundo (back-ground), utilizando a tócnica de varredura
descontínua (st.ep scanning), A cada intervalo de 0,5o a intensi-
dade da raia de difração foi submetida a um tenpo de contagen de

10 segundos, sendo registrado tânto graficanente, co¡no sob a for
ma de contagens, com auxílio da processadora Ílel{let Packard
98104.

As condições operatóriâs i cornuns ãs duas séries,fo
ram as seguintes:

radiação:...CuKo
tensão:...35kV
corrente:... 15mA

velocidade de varredura:
fenda receptora:
fenda divèrgente:
fenda <le espalhatnento:

. lolnin

. 0 , 3 O¡n¡n

. t/ zo
t t'¡o

Para a obtenção da intensidade das raias de difra-
ção, forarn preparadas 3 1âninas para cada amostra padrão, sen-
do considerada a nédia de três determinações na elaboração dos

gráficos, que expressan a variação da intensidade da raia en fun

ção dos teores adicionados de quartzo e nulita.

Os gráficos obtidos â partir da variação de inten-
sidades da raia de difração da nulita e quartzo con as respecti-
vas concentrações adicionadas permitem deterninar os teores de

quartzo e nulita presentes nas cinzas volantes. Corno a cinza vo-
lante contém quartzo e nulita, as respectivas curvas não passan

pela origen, cortando as abcissas em valores negativos. Estes va

lores, em ternos absolutos, Tepresentam o teor de quartzo e rnul j-

ta presentes originalnente nas c j-nzas volantes.

Os gráficos obtidos pa¡a a determinação do teor de

quartzo e mulita na amostra 4649 são apresentados nas FICURAS



l3 e 14. O mes¡no procedirnento
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foi adotado para a arnost¡a 4608.

Os teores de quartzo e nulita obtidos pelo nétodo
da adição, nas anostras 4649 e 4608 de cinzas c1a ternelétrica
Jorge Lacerda (SC) são apresentados na TABELA 24:

Tabela 24 - Teor de Quartzo e M¡lita pelo Método da Adição

Consideranclo que as cinzas volantes brasileiras
têrn ¡nineralogias semelhantes, com características quírnicas e es-
truturais das fases presentes rnuito próximas, selecionou-se a a-
mostra 4649 para a elaboração de curvas de calibração para a quan

tificação de quartzo e nulita pelo nétodo do padrão interno.

Uma vez conhecidos os teores de quartzo e nulita
na anostra 4649, procedeu-se ã correção da porcentagem desses

dois cornponentes nas anostras padrões, obtendo-se, assin, as cur-
vas de calibração definitivas (FIGURAS 15 e 16J.

Para avaliar a precisão dos nétodos de quantifica
ção conpararam-se os resultados de aná1ise da amostra nç 4608 pe-
1os métodos utilizados expostos na TABELA 25. Verifican-se val-o-
res rnuito prõxirnos para os dois nétoclos, corn rnenor dispersão para
a deterrninação de quartzo. A naíor dispersão para a mulita se de-

ve a sua orientação preferencial.

0s teores de quartzo e rnulita, obtidos pelos rnéto

dos do padrão interno , em 22 amostras de cinzas volantes l¡rasi-
leiras são apresentados na TABELA 26.

A¡nostra ne Irtulita (r,)

Os teores ¡nais altos de quartzo forarn cletermina-
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FIGURA l4- De.lerminoçõo do teor de quortzo, no omostro 4649, pelo
md todo do odicdo
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T^B[L\ 25 - Teor de (¡rartzo e ]ftrl ita na Ânpstra 4608 pelos lrlótodos das Adições

e clo Padrão Interno

TABEL,\ 2ó Rcsrrltaclos de Q.rantificacão de Quartzo e lt¡lita pelo l*lóto<to

Padrão Interno

Referência Quartzo (I) It¡Iita ($)

3ó1 5

361ó

361 7

9,7

t3,z
t3,2

nd

nd

nd

545

1 2ó0

2940

4608

4611

4618

47 32

70 50

7 05'¿

t?677

tz67 I

20 ,5

13,6

t6,7
16,9

1ó ,3
15,9

t7 ,4
17 ,4

15,7

1,3 ,4

14 ,7

25,3

1s,4

20 ,5

23,9

2s,0

22,5

23,6

?L,1

22,2

26,7

22,5

s/n
14 004

533

I 36ó

s,/n -l)

r4003

s/n
1406s

F. = Figrrciras

J.L. = Jorge Lacerda

S.J. = S. Jerôninro

Ch. = Charclueat.las

P.ll. = Presid.itÉ.lici

z1,z

14 ,5

r8,0
16,9

29 ,4

40 ,3

30 ,6

51 ,6

10 ,5
15 ,8

2t,4
23,6

20 ,8

ió,4

(tturt¡o (I) l,tulita (tr)

das adiçôes

plclrão interno
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dos nas cinzas de Presidente À'fédic j- (RS) e Charqueadas (RS) e os

valores mais baixos nas cinzas de F^ígueiras (PR) e Jorgq Lacer
da (SC). A freqtlência do quartzo nas cinzas está relacionada, di
retamente, ã sua presença no carvão mí¡triz. 0s resultados obti
dos indican que os carvões do Rio Grande do Su1 são rnais quartzo
sos que os carvões do Paraná e Santa Cata¡ina. Entbora o quartzo
seja considerado infusír'el por alguns autores WAT'I 6 THORNE

(1965a) nas condições de calcinação das termelétricas, 6 1ícito
supor que aqueles associados a argilo-ninerais, de granulaÇão fi
na, participen, em parte, das reações de forrnação da fase vÍtrea
s íl i co- a l umi nosa.

A nulita prov6m, essencialrnente, da caulinita por
reações durante a combustão do carvão. Sua presença e freqüência
nas cinzas volantes está relacionada à coÍrposição do carvão e ãs

condições de calcinação. As cinzas de Jorge Lacerda e Charquea-
das apresentarn, de u¡n modo gera1, os maiores teores de rnulita,el
quanto as de São Jerônino apresentan-na em seus nenores valo¡es.
As cinzas de Figueiras, devído ao seu alto teor en Fer0r, que

interfere nos picos de difração pela elevaçáo do z,uido de fundo,
irnpossibil itara¡n a determinação quantitativa do teor de rnulita,
identificada na difratometria qualitatÍva, Pode-se, entretanto ,

afirmar que este teor se situa abaixo de 4,6e,r (FIGURA 15).

A sinilaridade de cornposição e teor de conpostos
cristalizados presentes nas cinzas, com exceção da cinza de Fi-
gueira, faz supor que os teores de fase vítrea nas diferentes
cinzas sejam sirnilares ! corn tendência a ser rnaior na de Jorge La

cerda.

Em resuno, pode-se afirnar que as cinzas volantes
brasilei¡as apresentan cornposições rnineralógicas semelhantes, di
ferindo apenas na proporção de seus constituintes.

8.1.2 Caracte'rízação Mineralõgica por Microscopia

0 estudo foi tiescrrvolvido en 31 arnostras de cin-
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zas vòlantes brasileiras, combinando as técnicas da tlicroscopia
de luz transnitida e refletida para a deterninação de suas carac

terísticas óticas e rnorfológicas,Complementarnente utilizou- se

os recursos tla nicroscopia eletrônica de varredura (SEI{) e da mi.

croscopia eletrônica de transmissão (TËIl) em quatro arnostlas de

cinzas volantes, sendo duas da termelétrica de Jorge Lacerda

(4608 e 4618), urna de Charqueadas (14003) e outra de Presiden-

te Médici (r406s).

Não se abordarão pornenores sobre o uso das ni-
croscopias tle luz transnitida e refletida, por serem t6cnicas
corrente e rotineiranente utilizadas nas pesquisas nineralógicas.

Na ¡nicroscopia de luz trans¡nitida foi utilizado
corno 1íquido de inersão, o á1coo1 be¡rzí1ico, de índice de refra-
ção 1,54. Ern condições particulares (determinação do índice da

fase vítrea), fora¡n utilizados 1íquidos de ínclice de refração co

nhecidos da bateria de Iíquidos (Cargille).

Na nicroscopia de luz ref Leti.da f orarn utilizadas
seções polidas, confeccionadas ã vácuo, corn poli6ster.

0 rnicroscópio utilizado para o estudo microscopi-
co de 1uz transmitida e refletída e para a documentação fotográ-
fica das feições microscópicas de interesse foi o Fotonicroscó -
pio Zeiss, rnodelo I I I -Po1'

As anáIises por nicroscopia eletrônica de varredu

¡a foram de.senvolvidas e¡n um rnicrosc6pio Jeol , rnodelo JSM' 0 ni-
crosc6pio é constituído por un dispositivo de varredura, no qual

a superfície da anostra é exptorada por u¡n fino feixe de e1é-

trons. As inforrnações colhidas são proj et¿rdas em um tubo Braun

sob forrna de imagens de elétrons secundários. As inagens obticlas

apresentam una grande profundidade de carnpo e boa resoluÇão'

o rnicrosc6pio etetrônico de transmissão utiliza-
do foi de rnarca JeoI , nodelo JEM. Seu funciona ento obedece ao
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¡nesrno princípio da microscopia óptica. Uma irnagem arnpLiada do ob

jeto é obtida por lentes eletromagnéticas. A observação ó possÍ
ve1 sornente para un ileterninado plano da amostra, 1i¡nitado por

uma profundidade de canpo que é, entretanto, cern vezes superior
ã do rnicroscópio óptico para um außento de 1000 vezes. A amostra

deve ser transparente aos elétrons, com uma espessura mínima de

10 a 100 un. Este equipanento permite obter detaLhes acurados da

estrutura dos cristais, como tanbén obter diagramas de difração
eletrônica, REGOURD (1975).

Imagens de microscopia eletrônica de transmissao
conbinadas com a difração eletrônica perrnitiram obter inforrna-

ções acerca da rnorfologia e natu¡eza do carbono presente nas

cinzas volantes bras i le iras '

8 .1,2 .1 Microscopia das

brasilei¡as
cinzas volantes

Forarn estudadas, por técnicas microscópicas,
amostras de cinzas, assim distribuídas:

3t

. c ].n zas

. cin zas

. cinzas

. cinzas

, cinzas

18

de

de

de

de

de

Figueiras (PR)

Jorge Lacerda (SC)

Charqueadas (RS)

São Jerônino (RS)

Presidente Médici (Rs)

amo s tr as

amostras

amos tras

anos tras

amos tras

Estudo Microsc6pico das Cinzas de Figueiras (PR)

São constituídas, predominantemente, por grãos

não opacos, de forna irregular (classe lb), subangulosas a arre
dondadas, com inclusões gasosas e sóli.das (netál icas), inpregna
das de naterial carbonoso e formas de aspecto esponioeo (classe
2). Secundarianente são também observados grãos irregulares con
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estruturas orientadas, reliquiares de carvão.

As for¡nas esf6ricas não opacas, de dimensão nédia
10 a 15 IÍt, são sólidas (classe 3a) ou do tipo cenosfera (classe
3b) e as opacas (classe 5) são de carãter nagnético e dimensão

média Z0 Um. Estas formas são pouco comuns nas cinzas de Figuei-
ras.

0s grãos opacos, proporcionalmente ãs outras cin
zas são mais abundantes. Ocorrern preferencialnente em formas ir-
regulares (classe 4) , rico en vesículas, sendo alguns preenchi-
dos por grãos menores de forna esf6rica e irregular.

As fotomicrografias de 25 a 50 complementam o es-
tudo microscópico das cinzas de Figueiras.
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FOTOI'IICROGRAFIA DAS CINZAS DE FIGUEIRAS (F0T0S DE 25 a 30)



F0T0 25 - Aspecto geral da cinza nc 3615, sob luz transmitida,
observando grãos de formas irregulares, de diferen -
tes transparências e grãos esféricos vítreos e opa-

cos magnéticos. Atmrento 15ó vezes.

FOTO 26 - Detalhe do grão irregular vítreo (classe lb) qom in-
clusões irregulares e arredondadas de opacos.At¡nento

590 vezes.
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F0T0 27 - Aspecto geral da cinza Figueiras, sob luz refletida,
observando-se os diferentes aspectos morfológicos

das partículas de brilho netálico e não metálico. Au

mento 156 vezes.

FOTO 28 - Detalhe de grão não metá1ico (classe 2), com textura
diferenciada, microgranular mais clara (cinza clara).
Observa-se poros e inclusões netálicas esf6ricas. Au

rr€nto 250 vezes.
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FOTO 29 - Detalhe de grão com borda netálica e núcleos preen

chitlos de grãos metálicos e não netá1icos, algr.nrs

esfé¡icos. A¡nento 250 vezes .

FOTO 30 Detalhe de wn grão irregular, não rnetálico,ccrn es-

trutura orientada (classe lb), possivelrnente rela-
cionada con a textura origi-rtal do carvão, Observa-

-se tarnbérn, grão esférico (cenosfera) corn inclu-
sões gasosas e netálicas (classe 3b). Anento 250

vezes ,
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Estudo Miòroscõpico das Cinzas de Jorge Lacerda (SC)

As amostras de cínzas são nuito variadas entre si
quanto a dinensão dos grãos. Ocorrem em granulometrias nuito fi-
nas at6 grosseiras, dependendo do tratamento de classificaçáo a

que foran submetidas. As amostras não classificadas apresentarn

aspectos morfológicos e granulonétricos mais heterogêneos que

aquelas classificadas em finas e grossas.

Os grãos não opacos irregulares (classe lb) e es-
ponjosos (classe Z) são freqtlentes, mas não tão abundantes como

em outras cinzas, devido ã grande freqtlência de grãos não opacos

esféricos vítreos (classe 3â, 3b e 3c) . A freqtlência dos grãos

esféricos vítreos está próxina de 1:1 em relação aos outros
grãos não opacos.

os esferõlitos vítreos são mais desenvolvidos do

que em outras cinzas, podendo atingir até 100 Un. Entretanto , a

dimensão nédia dos grãos é variada de amostra para amostra: nas

amostras de granulometria mais fina a dimensão média é de 5 a 10

un e nas mais grosseiras de 30 a 50 um. De um modo geral, as cil
zas de granulação mais fina são as mais ricas em esferólitos ví-
treos.

Os opacos são metálicos, embora os de natureza
carbonosa estejam presentes. Predominam as forrnas esféricas(clas
se 5) de dimensões variadas de 5 a 50 un, nais freqtlentes nas

cinzas de granulação rnais grossa.

Aspectointeressanteeinportante 6 a presença
constante de grãos esféricos vÍtreos, com inclusões aciculares
de mulita (classe 3c).

As

as

amostras do silo I e 2 sã,o normalmente
amostras do silo 3 e 4.

mals

grosseiras que

Cornplementarmente ao estudo microscópico por 1uz
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refletida e transmitida, são apresentados aspectos morfológicos
de cinzas volantes observados por microscopia de yarredura (FO-

TO 37 a 40), onde são observados aspectos rnicroestruturais das
partícu1as.

As fotomicro¡rafias de 31 a 40 complernentanì o

estudo microsc6pico das cinzas de Jorge Lacerda.



FOTOMICROGRAFIAS DAS CINZ.A.S DE JORGE LACERDA (F0T0S DE 31 a 40)



FOTO 31 - Aspecto geral de una cinza sob 1uz transrnitida, ex-

cepcionalrnente rica en esfer6litos vítreos. Ar¡nen-

to 156 vezes,

FOTO 32 - Aspecto de grãos não opacos, esponjosos e esféricos

e grãos esféricos e irregulares opacos. Annento 390

vezes.





FOTO 33 - G¡ão esf6ríco vítreo, preenchido con esferas menores

[plerosferas) (classe 3b). Arnnento 390 vezes.

FOTO 34 - Grão esférico vítreo corn inclusões de mulita (classe

3c) e grãos esponjosos (classe 2). funnento 625 vezes
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F0T0 35 - Cinzas volantes nais finas, sob luz refletida,cons-
tituída de grãos não netá1icos esponjosos e esféri-
cos. As fases rnetálicas são predorninanternente esfé-

ricas. Aumento 250 vezes.

FOTO 3ó - Aspecto geral de ci¡za rnais grosseira, co¡n esferóli
tos não metálicos rnais desenvolvidos e grãos espon-

josos. Aunento 1"25 vezes'
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FOTO 37 - Aspecto geral da cinza (an.4608), sob rnicroscopia

de varredura, observando-se grãos esféricos ví-
treos (V) e rnetálicos (M) e grãos de aspecto es-

ponjoso, Ar;rnento 1000 vezes '

FCÍIO 38 - Detalhe de r¡n esfer6lito vÍtreo da foto 37, obser

vando-se sua textuîa superfici"al do grão e inclu-
são cúbica na superfície de un dos esferólitos
(en cima a esquerda). Aunento 6000 vezes.
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FOIO 39 - Aspecto de r-rn grão eeponjoeo da anostra 4618,obser

vando-se a íntima associação con grãos esféricos.Au
mento 1000 ve zes .

FOTO 40 - Detalhe do grão de aspecto esponjoso da foto 39, Au

rnento 6000 vezes,
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Estu<io Microscópico das Cinzas de São Jerônimo (RS)

Apresent¿rm carac terís ticas bem distintas em re 1a-

ção a outras cinzas, co¡n algumas semelhancas com Figueiras.

Predoninam grãos grosseiros com formas não opa-
cas, irregulares (classe fb) e esponjosas (classe 2).

Os grãos opacos, de natureza metãlica e carbonosa
são de fornas irregulares, com estrutura porosâ €, frequentemen-
te, associados ã fase vítrea, lembrando feições estruturais do

carvão original.

Não se observam esferólitos e são freqtlentes as
inclusões de mulita na fase vítrea. As acículas de nulita encon-
tran-se preferencialmente nos yidros de coloração arnarelo- esver
deados.

Alguns grãos apresentan borda con característica
de início de fusão. Na FOTO 44 observa-se, poï exenplo, uma re-
gião mais clara, menos porosa e mais homogênea, sugestiva daque-
1e processo.

As fotomicrografias de 4l a 44 complernentam o es-
tudo microscópico das cinzas de São Jerônino.



IIOTOMICROGRAFIA DAS CINZAS DE SÃO JERON]MO (FOTOS DE 4I A 44)



F0T0 41 - Aspecto gera1. <la cinza, sob luz tran$ìiticla, obser

r¡ando-se grãos vítrcos e opacos, de fomes irregu-
lares e esponjosos. São frecliJentes grãos corn in-
clusões acicul¿rres de nmlita. Aunento 156 vezes.

F0T0 42 - DetalJre de grão irrcg¡r1ar corn inclusões acic¡.11¡lres

de mul.ita (classe lb). Auìcnto 390 vezes'
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FüIO 43 - Aspecto geral , sob 1uz refletida, de un grão gros-

seíro de estrutura porosa constituída de fase ví-
trea, netálica e carbonosa (classe lb). Estrutura,

possivelrnente relacionada con a estrutura do car-
vãc. Ar¡nento 62,5 vezes .

FCÍIO 44 - Aspecto, sob luz refletida, de zona de reação, por

fusão, apresentando zona externa vítrea, pouco po-

rosa, e no núcleo zonas reliquiares do grão origi-
na1 do carvão. Ar¡nento 125 vezes.
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Estudo Nficroscópico das Cinzas de Charqueadas (RS)

Os grãos não opacos, arredondados, de aspecto e:
ponjoso (classe 2) são característicos e freqtlentes nestas cin-
zas. Alguns grãos não opacos, irregulares (classe lb), com estru-
turas orientadas, reliquiares cio carvão, são observados em algu-
mas cinzas.

0s esferólitos vítreos (classe 3a e Sb) são pouco
freqtlentes e de dimensões pequenas (15 pm), con dimensões máxi-
mas de 40 um. As inclusões gasosas e opacas são comuns, sendo ra-
ras as inclusões acicurares nos esferó1itos (classe 3c).

Os grãos opacos ocorrem tanto sob a forma
lar (classe 4) como esférica (classe s), sendo predoninan
formas irregulares, associadas ã fase vítrea, de natureza
sa. A freqtlência de grãos opacos é maior nas amostras s3J

1 rtegu-
tes as

carbono
e 14005.

As cinzas secas (s/nç,
canicamente,próxirnas ã charniné apresen
feró1itos vítreos que as cinzas úmidas
nos condutos dos gases e nas caldeiras

13ó6 e 14003) coletadas me

tam rnaior freqtlência de es-
(533 e 14005), depositadas

, tTansportadas pela água.

Aspectos morfolõgicos e microestruturais das partí
culas de cinzas da amostra 14003, observados por microscopia de
varredura (F0T0 49 a 52),complementam as observações nicroscópi
cas.

As fotomicrografias de 45 a sz complementarn o estu
do microscõpico das cinzas de Charqueadas.
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FOTOMICROGRAFTA DAS CINZAS DE CTIARQUEADAS (FOTOS 45 a sZ)



FOTO 45 - Aspecto geral da cinza, sob luz transmitida,obser-

vando-se a predonrinância cle grãos esponjosos. 0b-

servam-se tambén grãos opacos irregulares e esféri
cos. os esferóljtos vítreos são pouco freqtlentes.
Aumento 156 vezes.

F0T0 4ó - Aspecto, em luz transmitida, de opacos irreplrlares
e grãos esponjosos. Os esferólitos vítreos são pou

co freqtlentes. Aumento 390 vezes.





FOT0 47 - Aspecto gera1, sob 1uz refletida, observando-se o
aspecto esponjoso e irregular de grãos não metáli-
cos, algtrts com estïuturas reliquiares do carvão

Aunento 125 vezes,

FOTO 48 - Aspecto, sob 1uz refletida, de grão grosseiro de

cinzas com inclusões netáIicas e fase netál-ica ir-
regular, Ar¡nento 250 vezes.





FOIO 49 - Aspecto geral da cinza (am. 14003), sob miclosco-

pia de varredura, observando-se os grãos de aspec

to esponioso (classe 2) e grãos esféricos vítreos
(V) e netálicos $4). Aunento 1000 vezes'

FOTO 50 - Aspecto geral da amostra 14003, sob rnicroscopia de

varredura, observando-se grãos de aspecto esponio-

so (classe 2) e um esferólito corn inclusão prisrná-

tica na sua superfície. Ar.rTnento 1000 vezes'





FOTO 51 - Aspecto de rma feição :rnrfol6gica de grão de aspec

to esponjoso (classe 2) da anostra 14003. At.u'ûento

1000 vezes.

FOTO 52 - Detalhe da foto 51 , onde observa-se a associação

da norfologia do grão de aspecto esponioso con

os esferólitos, Aunento 4000 vezes.
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Estudo Microscópico das Cinzas de Presidente Médici (RS)

As formas não opacas irregulares (classe la e lb)
e esponjosas (2) são predominantes e características nestas cin-
zas.

Esferó1itos vítreos (classe 3a e 3b) são
observados e mais freqtlentes do que em charqueadas. são
desenvolvidos, com dimensão média de 1s um. As inclusões
e opacas são comuns, sendo raras as inclusões aciculares
ta nos esferó1itos vÍtreos (classe 3c).

tarnbém

pouco
gasos as

de muli

Os grãos opacos ocorrem predoninantemente sob a

forma de esferólitos metá1icos (classe s), sendo raros na forma
irregular.

As cinzas de Presidente Ué¿ici tên em comum ãs
cinzas de Charqueadas a predominância de formas não opacas irre-
gulares e esponjosas'. Diferenciam-se pela maior freqtlência de es
feró1itos vítreos em Presidente Médici e pela maior freqtlência
de grãos carbonosos associados a grãos irregulares, com estrutu
ras orientadas, reliquiares do carvão, €il Charqueadas.

Aspectos morfológicos e microestruturais das par-
tículas de cinzas da amostra 1406s, observados por microscopia
de varredura (FOTOS 57 a 60) complementam as observações micros-
cópicas.

As fotomicrografias de 53 a ó0 complementam o es-
tudo nicroscópico das cinzas de presidente Médici.
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FOTOMICROGRAFIA ÐAS CINZAS DE PRESIDENTE MÉDICI
(F0T0s DE 53 A 60)



F0T0 53 - Aspecto geral da cinza, em luz tr:ansnitida, obser-

vando-se grãos não opacos esponjosos e irregulares
Observa-se tanbérn esferólitos vítreos e opacos.

Arnnento 390 vezes.

F0T0 54 - Aspecto geral da cinza, ern luz refletida, observan

do-se a rnorfologia dos grãos não netá1icos (espon-

josÕs e irregulares) e esferólitos netá1icos e não

rnetálícos, Aunento 250 vezes .
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FOTO 55 -

F0T0 56 - Detalhe da textura
tituídos de 1 fase

Aurnento 250 vezes.

Grãos não netálicos com estrutura
clusões metálicas, observados ern

mento 250 vezes.

vesicular e in-
1uz refletida. Au

dos esferólitos rnetálicos cons-

mais clara e outra mais escura.





F0T0 57 - Aspecto geral da anrostra 14065, sob microscópio de

varredura, observando-se grãos esféricos e de as-

pecto esponioso. Ar¡nento 1000 vezes.

IìO'|O 58 - Detalhe do grão c1e aspecto esponjoso da foto 57 ,

observando nrinúsculas esferas associadas ao grão

Aunento 6000 vezes.
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FOTO 59 - Aspecto, sob microscopia de varredura, de um grão

esférico (classe 3b) de cinza (14065) contendo es-

feras menores em seu interior (plerosfera) . Ar.unen-

to 1000 vezes.

FOTO 60 - Aspecto, sob microscopia de varredura, de grãos

esféricos e de aspecto esponjoso da anostra 14065.

Aumento 1000 vezes.
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8.7.2.2

-LZ0-

0bservações microscópicas comple-
ment a re s

WATT 6 THORNE (19ó5a) no estudo de sínrese de
cinzas volantes deterrninou o índice de refração de esferólitos
de cinzas (TABELA 2) , obtidas com minerais fundidos, associ¿rclos
ao carvão mineral. Neste estudo aquele autor deterninou índices
de refração de esferas vítreas, valores de r.,4g a r,5g, segundo
a natureza das partícu1as minerais originais.

0bserva-se,pe1a correlação dos Índices de refra-
ção com a natureza dos minerais, que os Índices maiores (1,5g )
são decorrentes de aluminossiticatos contendo ferro na sua es-
trutura (biotita, hornblenda e turmalina).

0s índices de refração deterninados em esferóti-
tos vÍtreos de cinzas volantes brasileiras variarn de 1,50 a
1,65, valores distintamente nais altos que aqueles obtidos por
ITIATT G TIIORNE (19ó5a).

Verificou-se urna correlacão entre a coloração
dos esferólitos vítreos e o índice de refração (n) obtido. A
TABELA ¿7 a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 27 - Conelação Entre o fndice de Refração e a Coloração de Esfe-
ró1itos

fndice rle Ref'raçno (n)

r,57

1,ó1

r,64

1 ,50

- 1,58

- r,62

- 1,65

Incolor

Anarelo

Amarelo

Laranja

a roseo

claro a verde claro

esverdeado

a vermelho



A maioria dos esferólitos apre
fração próximos a 1,57. 0s baixos (próximos a

dices (maior que I,62) são de observaÇão rara
dos índices de refração que pernitissem carac
das diferentes termelétricas .

-T2L-

sentam índices de re
1,50) e os altos ín

. Não foram detecta
terízar as cinzas

das

r,65)
treos
Fe em

carvão
s endo

cinzas

A variação dos índices de re f racão (cle 1 .50 a

reflete a variação na composição quÍnica dos esferó1itos ví
de natureza síti.co-aluninosa, constituídos de Si, Al, K,Ca,
proporções variadas, segundo a composição mineralõgica do

original. 0s índices de refração aumentam com a coloração,
o ferro e o titânio os principais elementos corantes

Os índices de refração determinados t acresciclos
das observações obtidas por microssonda eletrônica (ítern 7) perni
tem discordar do modelo de formação de cinzas volantes estabele-
cido por LEES (1948), segundo o qual cada partícula de cínza ê

decorrente da fusão de, geralmente, uma espécie rnineral, eu€ re-
flete a sua composição no índice de refração do vidro.

A norfologia e a cristalinidade do carbono presen-
te em quatro anostras (4608, 4618, 14003 e 14065) de cinzas vo-
lantes, das três principais termelétricas brasileiras novidas a

carvão mineral (Jorge Lacerda, Charqueadas e Presidente M6dici) ,

foram estudadas por microscopia eletrônica de transmissão e difra
ção eletrônica (FOTOS 61 a 64).

0 carbono nas cinzas volantes estudadas é nais fre
qtiente naquelas procedentes da termetétrica Jorge Lacerda e me-

nos freqtlente na de Presidente Médici. Apresenta morfologia varia
da, estando presente na forma de massas irregulares, aglomerados
reticulares e esferas.

0 grau de cristalizaçáo do carbono varia segundo
as condições de queima do carvão, UCHIKAWA q UCHIDA q OGAl4rA(1982).

Todas as cinzas estudadas apresentam ã difração eletrônica, halos



-122 -

FOTOMICROGRAFIA POR MICROSCOPIA ELETRONICA DE TRAiI'SMISSÃO E

DIFRAÇÃO ELETRON]CA (FOTOS 61 A 64)



F0T0 61 - Morfologia do carbono na anìostra 4608 (Jorge Lacer

da) por nicroscopia eletrônica de trarsnissão e

padrão de di.fração eletrônica do carbono da cínza

volante.

F0T0 62 - Morfologia do carbono na anostra 4618 (Jorge Lacer

da) por microscopia eletrônica de transmissão e

padrão de dj.fracão eletrônica do carbono da cinza
volante,
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FOTO 63 - Morfologia do carbono na arnostra 14003 (Charqueadas)

por rnicroscopia eletrônica de transnissão e padrão

de difração eletrônica do carbono da cinza volante.

FOTO 64 - lrbrfologia do carbono na anostTa 1-4065 (Presidente

Médici) por rnicroscopia eletrônica de transnissão

e padrão de difração eletrônica do carbono da cin-
za volante.
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de anel Debye a 3,
amorfa do carbono,
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ao neg?o
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grau de g

, caracterizando a

de fumo. As fotos
que atestam este

8.1.3 Caracterízaçáo Mineralógica por Análise Terno-
diferencial e terrnogravinétrica

A análise termodiferencial (ATD) pernite detectar
mudanças de energia na substância, quando aquecida a uma taxa
constante. Podemos acompanhar as transições de fase ou reações
químicas por observações do calor absorvido (reação endotérrnica )
ou liberado (reação exot6nnica), SIvIOTHERS q CHIANG (f966). Esta
técnica é nuito utilizada no estudo das transforrnações estrutu-
rais de um sófi¿o a altas temperaturas , para o qual são poucos os

métodos disponíveis.

A análise termogravinétrica (ATG) ê uma técnica na

qual a variação de massa de uma arnostra 6 continuamente registra
da durante o seu aquecimento, a Luna taxa constante. LONGUET(19ó8).

Quando uma anostra ê colocada em forno (Pt-Rh) e

aquecida gradativarnente a uma taxa de aquecimento constante (de

0,625 a ZOoC/nin.) pode ocorrer, conforme a natureza da amostra ,

uma série de reações. Se essas reações são acompanhadas por varia
ção da massa, provocam um desequilíbrio na balança, detectado por
sensores que o arnpliam eletronicamente e fornecem corrente para
o restabeleçimento do equilíbrio. A força necessária para o resta
belecinento do mesrno, é registrada em gráfico, na forma de mudan-

ça de massa da amostra, VOINOVITCH (f971).

A quantificação de fases mineral6gicas por anáti
ses térnicas (ATD e ATG) tem uso restrito nas pesquisas mineraló-
gicas. É adequado ã anãlise de materiais que apresentam, quando a

quecidos, transfornações estrutur¿ris (quartzo) e químicas (decorn-

posição, desidroxilação, etc), acornpanhadas ou não de variações
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de nassa.

A análise termogravin6trica tem nelhor aplicação
quantitativa que a ternodiferencial, não exigindo curva ou pa-
drão de cal-ibração. Sua utilização sornente é viávet para nate
riais que apresentem variações de massa constantes, e¡n tenpera-
turas definidas, sern a interferência de outras reações.

Fora¡n analisadas 25 anostras de cinzas volantes
no equipamento de ATD e TG, rnarc.a Rigaku, nodelo Thernoflex,con
forno de alta tenperatura (até 1500'C). As condições de análise
f ora¡n:

. arnostra seca em lâmpada infravermelha .e granulometria <74 un

. taxa de aquecirnento = I0oc/nin.

. sensibilidade da ATD = 50 uV

. sensibilidade da ATG = 20 ng

. velocidade do registrador = 2 ,5 run,/rn

As amostras analisadas assim se distribue¡n:

. cinzas de Figueiras (PR) = 3 arnostras

. cinzas de Jorge Lacerda (SC) = 12 anostras

. cinzas de Charqueadas (RS) = 5 a¡nostras

, cinzas de São Jerônirno (RS) = 2 anostras

. cinzas de Presidente M6dici (RS) = 3 amostras

A anãlise dos termogranas obtidos (ANEXO II) per-
¡nite observar variações nas curvas de ATD e ATG das cinzas de

diferentes terrnel6tricas.

A TABETA 28 apresenta os resultados de análises
de ATD e ATG e¡n anostras de cinzas volantes brasileiras.

As curvas de ATD são caracterízadas pela presenç4 l
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posição e intensidade de urn pico exotérnico entre 530 e 6Z0oC ,

correspondendo ã reação exotélmica de decornposição de naterial car
bonoso. Particularnente, na anostra 14004, da teÍnelétrica de

São Jerônino, são observados dois picos, respectívanente a 440
e 620'C.

Com base nos ternogra¡nas em anexo, poden-se fazer
as seguintes observações:

a) as cinzas de Figueiras (PR) apresentam pico exotérrnico entre
530 e 550oC;

b) as cinzas de Jorge Lacerda (SC) apresentarn pico exotérrnico en

tre 590 e ó204C;

as cinzas de Charqueadas (RS) apresentan pico exotérrnico en-
tre 540 e 580oC;

as cinzas de São Jerõnimo (RS) apresentarn picos e-xotérmicos
variando de 440 a 640"C; e,

as cinzas de Presidente Médici (RS) não apresentan pico exo-
tér¡ni co .

Ern algurnas anostras são observados picos endotérrni
cos entre 110 e 120eC, de baixa intensidade, relativos ã água
livre, não liberada durante a secagem das amostras. PÌovayelrnen-
te são ãguas associadas a conpostos carbonosos, de rnais difícil
elirninação.

A presença e a intensidade do pico exotérmico de

decornposição de compostos carbonosos indicam as condições de ca1
cinação do carvão. Quanto rnelhores foren as condições de co¡nbus

tão do carvão na terrnelétrica, nenos expressivo ou mesmo ausen-
te será aquele pico exotérmico, corno se vê no caso das cinzas de

Presidente Médici. O processo pode, quantitativarnente, ser acon-
panhado pela perda de peso correspondente.

As curvas termogravirnétricas são mais pronunciadas
nas anostras que apresenta¡n maior intensidade de reações exo e
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endoténnicas, representadas pelos respectivos picos.

Nas cinzas da ter¡ne1étrica de Figueiras (pR) são
observados os rnaiores valores de perda de peso (16,7 a 33,2,.") ,re
ferente ã decomposição de conpostos carbonosos. As cinzas coleta
das nos depósitos dos rejeitos (bota-fota) contém nais cornpostos
carbonosos que as cinzas coletadas nas charninés. 0 alto teor de
carbono indica condições clef icientes de conbustão do carvão na
terme 1étrica.

Nas cinzas da terrnelõtrica de Jorge Lacerda (SC),
coletadas por precipitadores, anostladas nos silos de cinza, ob-
servan-se variações de perda de peso referentes a compostos car-
bonosos, de 0 a 5,943, com teores nédios pr6xirnos a 2,7eo. À anos
'tra 12677 cornparada coln a L2678 apresenta diferenças na colora -
ção "sendo urna branca acinzentada e outra preta, fato que é decor
rente de diversas condições de combustão do carvão, A cinza c1a-
ra (arnostra 72677) é resultado de urna boa cornbustão, cornprova-
da pela sua perda de peso nula e a escura (amostra 12678) poÌ
una combustão insatisfatória refletida nas curvas de ATD e TG,
corn perda de peso de 5,94%.

As cinzas da ternelét¡ica de São Jerõni¡no são ori
ginadas de carvão mineral britado e queimado em grel-has. Apresen
ta una alta perda de peso (11,9 a 16,4e") indicando conbustão in-
conpleta do carvão (TABELA 28).

As cinzas de Charqueadas, coletadas rnecanicanente
e arnazenadas e¡n silos, são denominadas de cinzas secas. As cin-
zas depositadas nas caldeiras e nos condutos dos gases transpor-
tadas por ãgua e depositadas nos bota-foya sâo denominadas de
cinzas ú¡nidas. As cinzas secas apresentarn baixo conteúdo de car-
bono, corn perdas de peso de 0 a 0,99'¿ e as cinzas únidas apÍesen
tam teor de ca¡bono de 4,6 a 5,7e".

As cinzas da ternelét¡ica de presidente Médici,co
letadas por precipitadores eletrostãticos, apresentan as perdas
de peso nais baixas, indicando boas condições de cornbustão do
carvão mineral.
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9 CALCINAÇ.ÁO EXPËRIMENTAL DE CARVÃO MINERAL

Una amostra de carvão nineral do Rio Grande do

Sul , do tipo CV-35, cornercializada pela Cia. Auxiliar de Empre-
sas El6tricas Brasileiras (CAEEB), foi calcinada a diferentes
tenperaturas tendo-se em ¡nira acompanhar as resultantes modifi-
cações de fases níneral6gicas.

0 carvão útílizado apresenta as seguintes caracte
rísticas:
. teor de cinzas = 34,I oo

. material volátil = 23,I oo

. unidade = Z0,7 no 
"

. poder calorífico = 4.760 caI/g

A conposição rnineralógica do carvão, deterninada
por difratonetria de raios X (FIGURA L7), é a seguinte:

. constituintes principais: caulinita e quartzo

. constituintes secundários: i1ita, nontnorílonita, pirita,felds
pato, calcita, dolonita.

0 carvão foi noído a granulonetria nenor que 0,3
mrn e aquecido en nufla a tenperaturas de 400 a 1400"C, corn in-
tervalos de 200oC. As amostras foram colocadas na nufla desde a

tenperatura anbiente até a temperatuÌa selecionada, ainda nanten
do-se durante 30 minutos.

A análise difratonétrica das arno.stras de carvão
cal-cinado ãs seis tenperaturas programadas (FIGURAS 18 e 20),per
mite as seguintes considerações:

a) 0 quartzo apresenta-se estãvel de 400 a 10004C, diminuindo a

sua freqtlência a 1200"C e nais intensarnente a 1400oC. A di¡ni-
nuição de intensidade das raias de difração do quartzo é con-
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comitante con o aparecinento de raias de difração da cristoba
lita,sugerindo modificação do quartzo païa cristobatita a pal
tir de 1200eC;

A caulinita apresenta-se estável a 400"C, nodificando-se para
netacaulinita a partir de 600'C, com a perda da água de cris-
talizaçáo entre 500 e 600oC. A 1000"C a estrutura entta en co
1apso, dando inÍcio ã formação de ¡nulita, cuia raia de difra
ção intensifica-se gradativamente con o au¡nento da tenperatu
ra (até 1400"C). 0 aparecinento de un pico de difracão a Z,B4
I nu, urortras calcinadas a 800 e 1000oC pode indicar a forna
ção de u¡na fase de transição, anterior ã forrnação da mulita;

O pico de difração de la I da nont¡norilonita desloca-se e¡n di
reção a 10 8, superpondo-se ao da ilita, que se nantém está-
vel até 800eC. A 1000"C as estruturas dos argilorninerais se
destroern não sendo detectáveis por difratometïía de raios X

A pirita, a 400oC, apresenta-se parcialmente decornposta,sendo
representada por uma raia de baixa intensidade e pouco percep
tíveI. A 600'C é substituÍda pelas raias da hernatita de bai-
xas intensidades:

e) 0 feldspato mantem-se estáve1 até 1200.C, não sendo difratome
tricanente perceptíve1 a 1400oC; e,

f) A fornação de urna fase vítrea é sugerida pelo aparecinento de
urna banda de anorfização na faixa 2 0 de 20 a 28ç.

As anostras calcinadas a 1200 e 1400oC são as que
apresentan rnaior irnportância pela fornação e de senvo 1vi¡nent o de
novas fases (nulita, cristobalita e fase vítrea), en detrirnento
de nodificações das fases ¡nineral6gicas originalnente presentes
no carvão,

As amostras de carvão calcinado a 1200eC e 1400o C

(F0T0S 65 a 74) apresentam si¡nilaridades microscóp_icâs, morfol6gi-
cas e mineralógicas con as cinzas volantes, rnas observa¡n-se algu

c)

d)
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mas distinções entre as duas amostras. O desenvolvimento de for-
mas esf6ricas (esferó1itos) e o incrernento de fornação de fases
vítreas (escoriáceas), na amostra de 1400"C, são as característi
cas narcantes na diferenciação das duas amostras.

Embora as condições de calcinação e temperatura de

conbustão do carvão sejan distintas na mufla e na termelétrica ,

algunas analogias con as cinzas volantes podem ser obserr¡adas:

a) a forrnação de fase vítrea, analogamente ao processo de vulca
nismo ácido, é favorecida pela composição e temperatura do

1íquido fundido: quanto nais silicoso e mais alta a temperatg
râ, mais intensa será a formação de fase vítrea, com uma cer-
ta independência das condições de resfriamento. E evidente
que a viscosidade maior dos vidros ácidos e o fator deterrni
nante do fenôrneno;

b) a mulita forma-se preferencialmente com o hábito acicular,es-
tando na forna de inclusões na massa vítrea sítico-aluminosa;

c) os esferólitos se formam em condições de temperaturas altas,
mesno em um processo estático como a calcinação em mufla;

d) quanto nais finas forem as partículas de partida, mais fácil
será o processo de fusão e formação de esferólitos;

e) a fase netálica encontra-se presente na forma de grãos irregg
lares e esféricos ou como inclusões cristalinas com formas cú
bicas, hexagonais e octo6dricas na matríz vítrea sí1ico-aluni-
nosa; e,

f) a cristobalita (de identificação
pia) está presente no carvão cal
tometria, ausentando-se todavia
indicaria que as temperaturas de

tétrica são mais baixas que as

boratório.

irnpossibilitada em microsco-
cinado, como o prova a difra-
nas cinzas volantes. 0 fato

cornbustão da cinza em terme-
de calcinação de carvão em la
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FOTOMICROGRAFIA DE CARVÃO CALC]NADO A 12OO Ë 14OO"C

(FOTos 6s A 74)



F'OTO ó5 - Aspecto geral do carvão calcinado a 12004C, sob luz
transmiticia, observando-se grãos irregulares cla-
ros, de diferentes transparências e grãos irregula-
res escuros, opacos, constituÍclos de conrpostos car-
bonosos e óxidos metálicos. Al..unento 156 vezes.

IrOTO ó6 - Detalhe, sob 1uz transnitida, de lun grão vítreo com

inclusões aciculares de rn-rlita e inclusões de opa-

cos magnéticos. Nas partículas superiores, a esquel

dao o vidro tent aspecto granulado, possivelrnente de

vido ã presença de cristobalita. Anostra de carvão

calcinada a 1200"C. Aumento 625 vezes.
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FOTO 67 - Aspecto geral do carvão calcinado a 1200eC, sob luz
refletida, obsewando-se grãos vítreos, irregulares
com poros arredondados, alguns com inclusões netáIi
cas e grãos alongados, com poros alongados e inter-
ligados, conferindo r:m aspecto orientado, possivel-
mente relacionado à estrutura original do carvão

Aurento 625 vezes,

F0T0 68 - Detalhe,sob 1uz refletida, de urn grão com borda c1e

fusão indicando na borda rnaterial vítreo, fundido ,

com poro arredondado e núc1eo, pouco modificado,pre
servando as características do grão original. Amos-

tra de carvão calcinado a 1200"C. Ar¡nento 250 vezes
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FC|IO ó9 - Aspecto, sob 1uz refletida, de grão de cinza fi,mdido

da arnostra cal-cinada a 1200oC, con matriz vÍtrea, po

ros isolados arredondados e inclusões netálicas cris
talizadas, concentradas na parte mediana do grão. Au

rnento 250 vezes.

F0T0 70 - Detalhe, sob luz refletida, de un grão de natriz ví-
trea, sílico-ah¡ninosa corn inclusões metálicas (rnag-

netita) rnais claras e inclusões aciculares, não netá
licas, possiveLnente de nulitas. AÍþstra de carvão

calcinada a 1200"C, Aunento 800 vezes.





FOTO 71 - Aspecto geral do carvão calcinado a 1400eC,sob luz

transmitida, obsen¡ando-se esferólitos e grãos ir-
regulares de diferentes transparências e colora-

ções. Aumento 156 vezes.

FUIO 72 - Aspecto geral do carvão calcinado a 1400eC,sob 1uz

refletida, observando-se grãos irregulares fundi

dos, não metálicos e com poros arredondados, grãos

alongados, con poros alongados e interligados, de

ul aspecto orientado, esferólitos vítreos e metá1i

cos e grãos metá1icos irregulares. Atrmento 125 ve-

zes.
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FOIO 75 - Detalhe, sob luz refletida, de um grão fundido

poros arredondados, observando-se na nìatriz

textura diferenciada con coloração cinza claro
branco acinzentado. Arnostra calcinada a 1400oC.

nento 250 vezes.

FOTO 74 - Detalhe, sob 1uz refletida, da natriz vítrea de

composição sí1ico-aluminosa, observando-se cris-
tais aciculares, mais claros (branco-acinzentado),

possivelmente de rnrlita. Amostra calcinada a 1400

oC. Ai¡nento 625 vezes.

com

uma

e
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IO POZOLANICiDADE DAS CINZAS VOLANTES

10.1 Atividade Pozolânica

As pozolanas são constituí<las pol componentes a-
tivos, inertes e deletérios. Nas cinzas volantes, em condições
ambientais, o componente ativo 6 a fase vítrea sítico-aluminosa
e os conponentes inertes, de natureza cristalina, são represen-
tados por quartzo, mulita, magnetita e henatita. A fase deleté-
ria e representada, principalnente, pelos compostos carbono-
sos de natureza amorfa (carvão), MASSAZA € COSTA (1979).

A reatividade
grau de afinidade da pozolana
dade pozolânica é determinada
tômico da estrutura das fases

de uma pozolana 6 indicada pelo
com a cal. A natureza da reativi-
pela composição e pelo arranjo a-
na pozolana.

0 termo atividade , pozolânica, segunclo DRON(lg7g)
é a qualidade determinante da fornação de fases hidratadas en-
durecedoras, surgidas durante a reação pozolana - cal. Estas fa
ses são produto do ataque alcalino sobre vidros silicosos. A re
ação tem grande interesse nas pozolanas de cinzas volantes que
apresentam sítj.ca e alumínio em estruturas amorfas (vítreas),fa
cilmente nobil i záveis .

A rigor, o termo reatíoidade pozolãniea. está re-
lacionado somente ã capacidade de reação da po zolana con a cal,
TAKEMOTO q ucHIKAt{A (1980) , mas diferentes autores, MASSAZA G

cosrA (1979) ; KOKUBU (19ó8) e DRON (197s) ut iLízam o termo ati-
oídade pozoLã.niea, êil sentido mais anplo, onde alón da roativi-
dade quínica da po zolana, são consideradas a influênci¿r da com
posição química, finura, morfologia das partícu1as e resistên-
cia mecânica da pozolana com cal e cimento.

A composição quírnica das cinzas volantes influi
em seu comportamento pozolânico, na medida em que o componcnte
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ativo e a fase vítrea, de composição sílico-aluminosa. O conteú
do de si02 e A1r0r, correlacionado ao teor da fase vÍtrea, evi
dencia, indiretamente, o comportamento pozolânico do rnaterial.As
normas de pozolanas de cinza volante, KOKUBU (1968),japonesa(JIS
A 6201) e russa (Gosr 6269-63), linitam o teor mÍnimo de siOz em

45 e 40e0, respectivamente. Por outro 1ado, a norma arnericana
(ASTM C 618), especifica o conteúdo total de SiOZ + Al2OS+FeZ0S,
em,no mínimo ,7\eo. WATT 6 THORNE (1965b) verif icaram que a resis-
tência ã compressão de pozolanas com cal e o teor de si0z ou
(Si0Z + 41r03) da pozoLana correlacionam-se estritamente com ida
des longas (3ó5 e 730 dias), indicando que o conteúdo da fase
vítrea, Expresso indiretamente pelas proporções de si0z e Al20J,
é o fator responsáve1 pelo desenvolvimento da resistência a ida-
des tardias.

A perda ao fogo 6 outro parâmetro que estã relaci
onado ã qualidade da pozolana. valores altos indican presença
considerãve1 de carbono nas cj-nzas e, portanto, condições inade
quadas de combustão do carvão. As normas de pozolanas lirnitan o
valor da perda ao f,ogo entre 5% (norrna japonesa) e rTso (norrna a-
mericana), sua proporção ten influência na ação de aditivos in-
corporadores de ar, KOKUBU (19ó8); DRON (1978) e WATT & THORNE

(1965b), no aparecirnento de manchas no concreto, LONGUET (1975b )
e THURET (1976), na determinação da superfície específica das
cinzas DRON (1978) e RAASK q BHASKAR (197s) e, secundariamente t

na resistência do concreto.

A finura das cínzas yolantes constitui um dos
principais parâmetros que governa a atividade pozolânica. RAASK
q BHASKAR (1975) verificaram que a atividade das cinzas varia
com a finura e 6 proporcional ao quadrado da superfície especí-
fica. 0 controle da finura das cinzas,pela superfície específica"
6 significante quando se analisam cinzas de uma mesna termel6tri
cã, deixando de sê-to na comparação com as de outras origens, dg
vido ãs diferenças em massa específica, distribuição e morfolo
gia das partículas e conteúdo de carbono, KOKUBU (1968). Em vis-
ta da dificuldade de correlacionarnento de atividade pozolânica
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corrr a superfÍêie específÍca, recomenda-se a utilização da finura
obtida por peneiranento.

Existe, segundo BRINK q HALSTEA-D (1954) urna pro-
porção inversa entre o volu¡ne do resíduo da peneira de 44 yrn, e

a atividade pozolânica das cinzas. SCANDIUZZI 6 ANDRIOLO (19S1),
estudando uma mistura de cinzas volantes de Presidente Médici e

Tubarão, noídas a granulornetrias diferentes, verificararn que con
o aumento da finura Blaine de 2962 a 7142 ,^2 19. a dírninuição
do resíduo na peneira de 44pn de ó1,5% para 3eo, observava-se un
aumento notável da atividade pozolânica com ca1 (de 39 para 108

a
kglcm") e con cimento (de 74qo para 140å).

Ern idades nais curtas, o aunento da atividade po-
zolânica, representado por uln aumento nas resistências necânicas,
relaciona-se com a finura do cirnento. YAMAZAKI,apud -KOKUBU(1968)

teoriza que a adição de cinzas volantes ou de partículas nuito
finas, aurnentam o espaço disponÍve1 entre as partículas de cinen
to para a precipitação de fases hidratadas de cinento. Este "r]nento de espaço de cristalização provoca o aumento na hidratação
do cimento e, consequentemente, urna rnaior evolução no desenvolv,i
nento de resistências.

Nas idades curtas,a superfície especÍfica das cin
zas tem urn papel fundarnental na cinótica cle reação e,nas idadès
nais longas, predomina a cornposição química, com a fase vÍtrea
sílico-aluninosa, determinando o comportamento pozolânico da cin
za volante, MASSAZA {ì COSTA (1979).

10.2 Reação Pozolânica

0s produtos de reação de pozolanas de diferentes
naturezas corn a ca1 não apresentan díferenças sensíveis entre si,
TAKEMOTO q UCH I KAIrA (1980). São constituídos por: alurninato de

cá1cio hidratado (C,AH--), carboaluminato de cálcio hidratado. + x-
(CrA,CaCor.H:.2), nono sul fo aluninato de cálcio hidratado (C¡A
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CaS0 q.Htì e sílico-aluminato de cãlcio hidratado (CSH).

Durante a hidratação de cimentos com cinzas vo-
lantes, ENTINE et alii (1974) , observaram que nos primeiros está
gios de hidratação, as partículas de cinzas comportam-se como in-
clusões estranhas entre as fases hidratadas de cimento. DMITRIEV

et alii (1980) verificaram que estas partículas apresentam-se ro-
deadas de poros esféricos, uniformemente distribuídos, de I a 3

um de espessura, preenchidos por fase 1íquida eu€, gradualnente
con o avanço da hidratação, se recheiam com cristais de portlandi
tâ, ettringita e, em estágios mais tardios, con silicatos de cát-
cio hidratados, forrnados pela corrosão da superfície das cinzas.

Estudos por microscopia de varredura, ENTINE et
alii (L974) evidenciam que aos 7 dias de hidratação,a superfície
dos grãos de cínza apresenta-se recoberta de hidratados de cimen-
to e registrando-se aos 28 dias reações superficiais. À i¿a¿" de

3 meses identificam-se cannadas de silicato de cálcio hidratado
com 2 urn de espessura (CSH). As partículas de cínza parcialmente
vitrificadas, com inclusões de mulita e quartzo são as que apre-
sentam as superfícies mais intensamente corroíclas,sugeri[do se-
rem as mais reativas. Estudos complementares por microssonda ele-
trônica revelaram que as partículas têm contornos definidos lmes-
no ã idade de 6 meses, indicando que a reação da ca1 com o vidro
sítico-aluminoso se limita ã superfície dos grãos de cinza.

A incorporação das cinzas volantes, durante a hi-
dratação do cinento, influi no mecanismo de evolução da resistên
cia mecânica do concreto. Segundo MONTGOMERY q HUCHES & WILLIAMS

(1981) , as partículas de cínza, desde as idades iniciais, atuam

como ponto de nucleação favorecendo a hidratação do cimento e le-
vando gradativamente, com a intensificação da hidra.tação, âo aprí
sionamento (eneapsulamento) das partÍculas de cinzas pelos produ-
tos de hidratação. Posteriormente, a idades avançadas, a reação
quínica da cal com as partículas, formando silicatos de cã1cio hi
dratados (CSH), contribui para o incrernento da resistência necâni
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ca, Segundo KOVACS (1973) as altas resistências apresentadas por
cinentos con cínzas volantes, a idades rnais avançadas, são devi-
das ã fornação de fases microcristalinas do tipo tobernorita, de-
senvolvidas entre I e 3 rneses.

0 aunento das resistências mecânicas se explican
pela textura gerada do intercrescirnento cristalino dos hidratados
de cinento ao redor das partículas. Nas prirneiras idades, as meno

res resistências dos cirnentos co¡n cinza são atribuídas ã presen-
ça de poros anelares, con uma fina película de água, unifornernen-
te distribuída na superfície dos grãos,ENTINE et alii (1974). As

maiores resistências, a idades nais tardias, são relacionadas ã

intensidade de corrosão da fase vítrea e ao crescimento cristali-
no nas superfícies das partículas cineríticas.

10.3 Características Pozolânicas das Cinzas Volantes Brasi -
leiras

Das sete terrnelétTicas brasileiras novidas a cal-
vão mineral , somente três delas: Jorge Lacerda (SC), Charqueadas
(RS) e Presidente Médici (RS), produzem cínzas volantes emprega-
das corno pozolanas. Estas cinzas apresentam as seguintes caracte-
rísticas:

a) As cinzas volantes do Rio Grande do Sul são as que apresentam
os teores nais altos de Sior, com valores rnédios de 63,8% e

69,0"a para Charqueadas e Presidente Médici, respectivamente. Os

valores nais baixos, em rnédia de 55,6?, são observados nas cin
zas de Jorge Lacerda (SC). Todas as cinzas apresentam valores
aci¡na dos teores nÍninos especificados pela norlna japonesa
(a5å) e russa (40%). 0 teot nínimo de 70s", representado pela
soma de Si0, + 41r0, + Ferlr, preconizado pela norrna arnerica-
na (ASTM) tanbén é obedecido pelas cinzas volantes brasileiras
que apTesentan valores superiores a 80e,;

b) 0s resultados rnais altos de perda ao fogo são observados nas

I
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cinzas de Jorge Lacerda, em média 2,6"0, e os valores mais bai-
xos nas cinzas de Presidente }lédici, em média 0,5%. Todas as

cinzas apresentam valores infe¡iores aos menores limites (5%)

especificados nas nornas de pozolanas; e,

c) A finura das cinzas volantes 6 muito variada, sendo influenci
ada pelo teor de carbono nas cinzas, sistema de queima de car
vão, tipo de coletor e processamento da cinza (classificação).
As cinzas de Presidente Mádici sãc coletadas por precipitado-
res eletÌostáticos e apresentam valores de superfície específi
ca da ordem de 3600 cnz / g e resíduo na peneira cle 45 l.rn da or
den de 23 a 32%. PINTO & NARDI q MARCON (1977) apresenta para
as cinzas de Charqueadas, coletadas por ciclones mecânicos,uma
superfície específica de 3000 .^z 1g t resíduo na peneira de 45

¡rn de 17%. As cinzas de Jorge Lacerda, coletadas pot precipita
dores elet¡ostáticos apresentam uma grande variação na finura,
dependendo do processo de classificação e das condições de nal
cha da ternelétrica. Segundo MEDINA (1978), as cinzas não clas
sificadas de Jorge Lacerda apresentam superfície específica
Blaine, va¡iando de 1743 a 4928 .^Z¡ g u as cinzas cl-assifica-
das de 3100 a 6000 cmz/g. o resÍ<luo na peneira de 45 ln para
as cinzas não classificadas varia de 9,7 a 38,5o0 e para as

cinzas classificadas de 5,0 a 15,0%. Na barragem de Itunbiara
FURNAS (I976-77) as cinzas de Jorge Lacerda utiliza¿las como

pozolanas apresentararn superfÍcie especÍfica média de 382r cnz/g.
no perÍodo de 1975 a 1976, e cte 4130 . 21g, no período de

1976 a 1977. O resÍduo na peneira de 45 1rn foi, em rnédia, de

30,6eo e 2I ,Z%, nos perÍodos respectivos. A finura é o princi-
pal parânretro que influi na atividade pozolânica das cinzas
nas idades mais curtas (at'e 28 dias). SCANIIUZZI q ANDRIOLO

(1981) citarn que a fínura adequada ãs cinzas volantes brasi-
leiras para torná.las nais ativas, se situa entre 5000 e 7000

')
cm /8,

Os ensaios de atividade pozolânica normalizada são

desenvolvidos em idades curtas (7 e 28 dias). Neste perÍodo predo
nina a influência da finura e morfologia dos grãos sobre o conteú
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do da fase vítrea, As cinzas volantes br¿rsileiras apresentam ca-
racterísticas quínicas e mineral6gicas adequadas para una pozola
na Ce qualidade, mas a finura é insuficiente, sendo necessária,
rnuitas vezes, a noagem conjunta com cirnento ou isoladanente, pa-
ra adequá-1as ao uso pozolânico.

Os resulta.dos de atividade pozolânica co¡n cal ou
cirnento não permiten un estudo cornparativo das cinzas de termelé
tricas brasileiras. Entretanto, os resultados disponÍveis, per-
ni tern as seguintes ponderações:

a) nos ensaios de atividade com ca1 ou cinento, a não utilização
de u¡na areia corn as características nineralógicas (rnais de
99? de quartzo), granulométricas e de for¡na dos grãos ( arre-
dondados) da areia padtão arnericana (areia de Otawa) reduz os
valores esperados de atividade pozolânica das cinzas. A influ
ência da qualidade da areia utilizada no ensaio de atividade
pozolânica é mais sensível corn a çal. onde pode-se registrar
quedas de até 30å no valor da resistência ã cornpressão;

b) para indicar a qualidade de urna cinza, os ensaios de ativida-
de corn cimento são nais significativos que o ensaio con a cal
Normalnente, tem-se verificado que os yalores para as cinzas
volantes brasileiras fica¡n abaixo dos linites mínirnos noï:nali
zados de atividade corn a cal ern função de sua granulonetria ,

qualidade da cal e da areia utilizada; e,

c) a adequação da finura das cinzas volantes brasileiras enseja
o desenvolvimento de atividades pozolânicas maïcantes a ida-
des nais longas (> 90 dias) preenchendo os requisitos dos en-
saios de atividade pozolânica quando suas finuras são aurnenta
das por moagen. Uma rnoagem adequada libera as partícu1as esf6
ricas inclusas em grãos esponjosos (tipo 3), aunentando a sua
freqttência nas c inzas.
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CONSIDERAçÕES FINAIS

As usinas termelétricas, que são as fontes produ-
toras de cinzas volantes, localizam-se nos estados de Paraná,San
ta Catarina e Rio Grande do Sul, próxinas ãs jazidas de carvão
mineral em exploração.

A composição quínica e mineralógica das cinzas vo
lantes e suas características mícroestruturais são condicionadas
pelas características do carvão mineral utilizado (rnodo de ocoa-
rência, mineralogia e qualidade), pelas condições de cornbustão
(sistema de calcinação, finura, umidade, etc) e pelo sistema de

coleta das cinzas (ciclones e precipitadores eletrostãticos).

A terme l6trica de Sã,o Jerônino (RS) constitui u-
ma pequena e antiga usina de 20 ì{W, onde a combustão do carvão é

feita em grelhas oscilantes e rotativas, a partir de carvão grg
nulado (britado). Neste sistema de combustão, grande parte (85 a

90%) deposita-se sob as grelhas, constituindo-se de material fr3
dido de aspecto escoriáceo, com formas irregulares e granulação
grosseira. As cinzas mais finas (10 a 15?) são transportadas pe

los gases e expelidas para a atrnosfera pela chaniné. Não apresen
ta sistena de captação de cinzas e o seu transporte ê feito atra
vés de arraste por via úmida. O carvão utilízado vem da mina de

Leão, São Vicente e parte de Iruí. Tem melhor poder calorífico
(4400 ca|/ g) , nais baixo teor de cinzas (40%) , mais alto enxofre
(2%) e menor teor de urnidade (8r') que Candiota.

A termelétrica de Charqueadas (RS) ten potência
de 72 MW, com si-stema de combustão do carvão em fornalha com

queimadores. É dotado de un sistema de coleta de cinzas por ci-
clones mecânicos com a eficiência de 60?, onde 30eo 6 cole tada
seca e 71eo únida. O carvão utilizado vern da mina de Charqueadas
e tem características gerais semelhantes ao de Candiota, exceto
pelo rnenor teor de umidade (8%) e enxofre (<1%) e melhor lavabi-
lidade.
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A ternelétrica presidente MédicÍ (RS), ex-Candio-
ta I e II, ten potência atual de 126 ì,fl{ com sistema de calcina -
ção do carvão pulverizado ern fornalha corn queimadores, É dotado
de urn sistena de coleta de cinzas por precipitadores eletrostáti
cos, atualnente com baixa eficiência (53e,). O carvão utilizado
ven da rnina de Candiota e ten corno características alto teor de
cinzas (52o,), baixo poder calorífico (3100 cal/C), urnidade aLta
(14,,) e baixo enxofre [1,3%). Apresenta tenperatura de ignição
baixa e a cínza não exibe tendência ã escorificação.

A termelétrica de Jorge Lacerda (SC) representa
una das naiores e nai.s nodernas da A¡nérica do Sul con potência
de 482 MW. 0 carvão é calcinado em sistema de fornalhas coln ma-

çarico e as suas cinzas são .coletadas por precipitadores eletros
táticos. Neste sistena, uma parte (70 a 20s") das cinzas forrnadas
(botton sLag) òeposita-se na parte inferior da cânara de cornbus
tão e o restante 80 a 90% é transportado pelos gases e coleta -
dos nos ciclones e,/ou precipitadores eletrostáticos ou perdidos
pela chaniné. 0 carvão utilizado vem da carnada Barro Branco, e é

beneficiado no Lavador de Capivari. Caracteriza-se por um alto
teor de cinzas (42e") e enxofre (3%), baixo poder calorÍfico(4S00
cal/g) e tendência a esco¡ificação (sLaggíng), Cornparativanente
êos carvões do Rio Grande do Sul , nostram relação Si0r/41r0, nais
baixa e teores ¡nais altos de cá1cio, nagnésio, ferro, enxofre e

á1calis. No carvão de Santa Catarina, o Mgo predomina sobre o

CaO,

Entre as pesquisadas, a terne16tríca de Fígueiras
(PR) consti.tui, juntanente coÍl São Jerônirno (RS), uma das terme-
létricas de nenor potência (20 MW), movidas a carváo mineral. E

dotada de urna fornalha com queimador e opera con ca¡vão da Bacia
do Rio do Peixe, 0 carvão do Paraná, compar at ivamen t e ao de San
ta Catarina, é mais piritoso e rnenos rico e¡n elementos volá-
teis. Tern alto podet calorífico (7100 ca1/g), õtina Iavabilidade.
baixo teor de cinzas (15%) e alto enxofre ( 3 a 6%).

A natureza quÍnica das partícu1as individuais de
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cinzas volantes é ¡nuito heterogênea e depende da conposição e con
dições de ca1-cinação de cada partícu1a do ca¡vão original, A co¡n

bustão das partícu1as ocorre rapidamente dificultando o contato e

o equilíbrio de reações entte elas. Entretanto, desde que a tetne
létrica em que foi produzida a cinza apresente rnarcha regular de
conbustão e utilize carvão con característícas honogêneas ( nesrno
tipo, qualidade, finura e jazida), a cornposição global das cinzas
pouco variarã, pernitindo caracte rizar a ternelétrica e a proce-
dência do carvão.

As cinzas brasíleiras apresentam conposição sí1íco
-aluninosa com proporções secundárias de ferro, cálcio, nagn6sio
e álca1is. Elementos cono Ti02, pZ0S, Mnr0r, Sr0r,V20S, LiZ0,ter
ras raras e outTos estão presentes na forna de traços, podendo
constituir assunto de interesse econômico pela possibilictade de
aproveitanento destes elenentos e de inte¡esse eco1,ógico pe-
la presença de elementos prejudiciais ã vida anirnal . O padrão
de distribuição dos elenentos quírnicos mais comuns (Si, A1 , Fe,
Ca, K e Ti), detectados por ¡¡icrossonda eletrônica 6 sernelhante
para as cinzas das três principais ter¡ne1étricas: Jorge Lacerda
(SC), Charqueadas (RS) e presidenre M6dici (RS), con alguns grãos
apresentando concentrações maiores de urn ou ¡nais elementos,

0 silício e o alumÍnio são os elenentos químicos
nais freqtlentes e comuns, ocorrendo em proporções variár¡eis entre
as distintas partÍcu1as vítreas de cinza, refletindo a natureza
sílico-aluminosa da r¡aíoria dos grãos. Isoladarnente, podem ocor-
rer en concentrações exageradas en certos grãos, sugerindo a pre-
sença de qua.rtzo ou de ô alurnina, norrnal¡nente na forma de inclu-
sões.

0 ferro apresenta-se e¡n baixa proporção nos grãos
sÍ1ico-aluninosos, Ern alta concentração, nornalmente em formas es
féricas, fo¡rna fases mineralõgicas com estruturas e conposições
sernelhantes ã magnetita e hematita, correlacionando-se a uma me-
nor freqtlência de si1Ício e alunÍnio. São pouco cornuns,
constituÍdos exclusivamente de ferro.

graos



0 potássio e o titânio apresentam-se
ral, uniformemente distribuídos nos grãos de cinza,
fase sítico-aluminosa.
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, de modo ge-
associados ã

0 cãlcio raramente ocorre concentrado,estando fre
quentemente associado ã fase sítico-alurninosa ou, ãs vezes, 1i-
gado ao ferro, formando um ferrito cálcico.

A conposição quírnica das cinzas volantes relacio-
na-se, principarmente, ã composição nineralógica e ã procedência
do carvão mineral. As cinzas de uma mesma termelétrica não apre-
sentam, de um modo geral, variações significativas entre si, a-
presentando nos diagrarnas triangulares Si0z - Alz0s - caO, posi-
ções características e diferenciadas das denais termelótricas.

As cinzas volantes brasileiras comparadas ãs cin-
zas sírico-aluninosas de outros países, nos diagramas sioz-ALz03
-Ca0, são mais silicosas e menos cãlcicas. As das termerétriãai
do Rio Grande do Sul são mais silicosas que as de Jorge Lacerda
(sc) e Figueiras (PR) , mais ricas de s0¡ e álca1is, refletindo
as características dos carvões do Rio Grande do Sul, Santa Cata,-
rina e Paraná. As cinzas de Jorge Lacerda são as mais aluminosas.
Os teores mais altos de Fe^0" são restritos ãs cinzas de Figuei
ras e São Jerônino, caracaátirticos de cinzas coletadas por ar-
raste por via úrnida, não constituindo cinzas yolantes propriamen
te ditas.

0 conteúdo de carbono nas cinzas volantes _está
relacionado ãs condições inatlequadas de combustão e preparação
do carvão (f inura, i.rrnidade, etc) e pode ser inferido dos resul-
tados de perda ao fogo ou,ainda,a partir de análises termodife
renciais e terrnogravinétricas. Os valores nais altos são encon-
trados nas cinzas de Figueiras e São Jerônimo e os valores rnais
baixos nas cinzas de Presidente tr¿édici. Valores internediários
foran obtidos nas cinzas de charqueadas e Jorge Lacerda. A ternpg
ratura de decomposição da matéria carbonosa, obtida por ATD, SU-
gere grau de hulheízação distinto entre as termet6tricas; as cin
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zas de Jorge Lacerda, seguidas das de Charqueadas, são as que a-

presentam as maiores temperaturas de deconposição e,as de Fi-
gueiras e São Jerônimo, as menores. As cínzas de Presidente Médi

ci, com baixo conteúdo de carbono, não apresentam picos exotérn!
cos detectáveis relativos ã decomposição da natéria carbonosa.O
carbono naS cinzas volantes de Jorge Lacerda, Charqueadas e Pre

sidente lvté¿i.ci apïesenta-se no estado amorfo, na forma de partí-
culas carbonosas arredondadas e irregulares ou finarnente dividi-
dos, disseminados na superfície dos grãos, ã semelhança de negro

de fumo.

A maioria dos grãos de cinzas volantes brasilei
ras são constituídos mineralogicanente por uma fase vítrea, de

natureza sítico-aluninosa e, secundarianente, por mulita, quart
zo, hematita e magnetita. Associado aos grãos de cinzas ê comum

a ocorrência de carbono amorfo. As cinzas brasileiras apresentaÍL
em gera1, composições mineral69icas e feições morfológicas sene-
thantes. Diferem, segundo a termelétrica, Dâ proporção de seus

constituintes e na freqtlência diferenciada de feições morfológi-
cas e características microestruturais.

A intensidade de formação da fase vítrea sílico-
aluminosa está relacionada ã freqtlência de argiloninerais presen
tes e às condições de temperatura das partículas de carvão.0 vi-
dro é o constituinte principal dos grãos não opacos de formas ar
redondadas de aspecto esponioso (classe 2) e esféricas (classe
3). Por vezes se encontra associado a partículas carbonosas e me

tá1icas, de forrnas irregulares com estruturas reliquiares de car
vão (classe lb) ou, em menor freqtlência, a grãos metálicos esfé-
ricos (classe 5).

A presença e a freqilência <le esferó1itos vítreos
(classe 5) constitui um inportante parârnetro para a qualidade po

zo1ânica de uma cinza volante. Tais esferó1itos conpõen as partí
culas de menores dimensões das cinzas e forrnam-se a temperaturas
mais altas, governados pela viscosidade e tensão superficial da

fase fundida. Representam um estãgio morfológico mais avançAdo
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que as partículas de aspecto esponjoso' As cinzas da ternelétri-
ca de Jorge Lacerda são as que apresentarn a rnaior freqttência de

esferõlitos vítreos, seguidas, em níve1 bern nais baixo, pelas de

Presidente Médici e Charqueadas. Nas cinzas de Figueiras eles
são raros e en São Jerônir¡ro, estão ausentes.

As esféricas e as esponjosas são as formas de

rnaior interesse pelo conteúdo de fase vítrea. Sua alta freqtlêl
cia é indicativa de cinza de boa atividade pozolânica. Dentre as

cinzas estudadas, enpregadas como pozolanas, considerando os teo
res de quartzo, mulita e carbono e, inferindo os teores de rnagne

tita e henatita, podernos concluir que as cinzas volantes de Jor-
ge Lacerda são as que apresetìtam o naior conteúdo de fase vÍtre4
estimando-se en nédia de 55%, seguidas de Charqueadas e Presiden
te Médici,com teores médios esti¡nados entre 45 e 40e", respecti-
vamente.

A nu1íta forrna-se da caulinita e encontra-se cono

inclusões na fase vítrea. Sua presença nos esferó1itos vítreos
(classe 3c) caracteríza cinzas mais reativas, forrnadas en condi-

ções de rnais alta tenperatura, observada nas cinzas de Jorge La-
cer'da e con menor freqllência nas cinzas de Presidente Médici. 0

conteúdo de rnulita nas cinzas está associado ao teor de caulini-
ta no carvão e ãs suas condições de calcínação. E observada con

naior freqtlência nas cinzas de Jorge Lacerda (en nédia 23"0) , re-
fletindo a natureza argilosa do carvão de Santa Catarina. A qua-

se ausência de nulita nas cinzas de Figueiras, reflete condições
insuficientes de temperatura para a sua forrnação,decorrente de

condições insatisfatórias de cornbustão do carvão.

O quartzo presente nos carvões rninerais, diminui
de freqilência en função da tenperatura de calcinação e finura,
participando na forrnação da fase vítrea e transfornando-se parci
alnente en cristobalita, en condições particulares de alta tenpe
ratura. Ocorre isoladanente como grãos irregulares (classe 1a)ou

associados ã grãos grosseiros com estruturas reliquiares do car-
vão (classe 1b). Secundarianente pode ocorrer colno inclusões na
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fase vítrea. As cinzas volantes de Presiclente M6dici e Charquea-
das são as que apresentam os naiores teores de quartzo (de 29 a
40%), refletindo a natureza silicosa dos carvões do Rio Grande do
Sul .

A nagnetita e a henatita presentes en baixa fre-
qilência, exceto nas cínzas de Figueiras e São Jerônino, formam-se
a partir da decomposição de pirita, marcassita e pirrotita. Nor-
¡na1¡nente são os constituintes principais dos grãos nagnéticos es-
féricos (classe 5) ou apresentan-se irregularmente en grãos gros-
seiros (classe lb) associados a partícu1as carbonosas e fase ví-
trea, 0corrern tamb6¡n corno inclusões esféricas ou regulares .(cris-
tais) na fase vítrea. Frequentenente nos esferóLitos opacos (c1as
se 5) ocorrern intinamente associados, con intercrescirnento cris-
talino de forrnas variadas (alongados, digì_tados, eqüidinensionais,
etc).

A reatividade de una pozolana é indicada pelo grau
de co¡nbinabilidade da pozolana co¡n a cal, Nas cinzas volantes, a

fase vítrea é o componente ativo da pozolana e a sua reatividade
co¡n cal, de desenvolvimento 1ento, é evidenciada peto aspecto cor
roído dos grãos e pelo desenvolvinento e intercrescimento crista-
lino das fases hidratadas, produtos da reação entre ca1 e vidro.

A conposição quínica, conteúdo de carbono, finura,
rnineralogia e rnorfologia dos grãos influem na qualidade das cin-
zas volantes. Nas idades iniciais a finura é fator importante na
atividade pozolânica sendo que nas idades tardias, o conteúdo e

natureza da fase vítrea tornan-se mais influentes.

As cinzas volantes das termelétricas de Jorge La-
cerda (SC), Charqueadas (RS) e presidente l{édici (RS) utilizadas
como pozolanas são, como ta1, parcialrnente qualificadas pela con
posição quÍnica, nineralógica e norfol69ica dos grãos componentes.
Todavia, a finura, principal fator de atividade pozolânica ag
prineiras idades, está aqu6n do val-or ideal , sendo recornend.ad.a a
noagem para torná-las mais ativas e riberar os grãos esf6ricos as
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sociados aos grãos esponjosos (classe 3)'

Ornaiorconteúdodefasevítrea'menorfreqtlência
de quartzo, rnaior freqtlência de grãos esféricos (classe 3) e de

inclusões de nulita (classe 3c) e rnaior desenvolvinento de esfe-

ró1itos evidenciam que as cinzas de Jorge Lacerda entre as brasi

leiras, são as que apresentam as rnelhores características pozolâ

nicas. A rnaior dinensão e freqtlência dos grãos esféricos (classe

5) sugere que as cínzas de Jorge Lacerda se fornaram em condi

ções de alta temperatura. Sua fusão teria sido favorecida pelo

naior teor ern álcal-is do vídro'

As cinzas de Charqueadas e Presidente Médici se

assenelham na a1ta freqUência de quartzo ' baixa freqtlência de rnu

1j.ta e proporção equivalente vítrea' Diferencian-se pela nenor

freqilência de conpostos carbonosos, naior freqtlência de grãos es

féricos e tendência a nenores grãos observáveis e¡n Presidente Mé

rlici, As características das cinzas de Charqueadas evidenciarn

condições de forrnação e coleta distintas das de Presidente Médi-

ci, cono também, naioï flutuação nas condições de calcinação e

qualidade do carvão' As características nineralógicas e morfoló-

gicas das cinzas de Presidente Médici apontam melhores condições

de desenvolvimento de propriedades pozolânicas que em Charc¡uea-

das.

A alta freqtlência de carbono ' baixa freqllência de

nulita e de grãos esféricos e baixo grau de desenvolvinento de

fornas esféricas nas cinzas de Figueiras e São Jerônimo indican

sisterna de coleta inaclequado e condições de combustão do carvão

insuficientes para a formação de f or¡nas esféricas' As caracterís

ticas .nineral6gicas e morfológicas das cinzas de Figueiras e São

Jerônino são desfavoráveis para o de s envo lvirnento de proprieda-

des pozolânicas.

. o estudo mlneralógÍco das cinzas volantes ' utili-
zando o conhecimento e recursos analíticos empregados na minera-

logia, na deterrninação da conposição rnineralógica e das caracte-
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rÍsticas nolfológicas e ûìicroestruturais, Çontribui decisivarnen-
te para a cornpreensão dos processos de fornação das cinzas de

diferentes ternelétÌicas brasileiras e perrnite, desse nodo, a a-
valiação direta dos fatores que influem na qualidade das cinzas
co¡no rnateri ai s pozolânicos.
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TERMOGRAMAS, Cinzos de Presidente Medici
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