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RESUMO
Nos últimos anos. tem se observado uma crescente preocupação com respeito as práticas impróprias de disposição de
resíduos industriais. cm um contc:-.:to onde os órg<1os ambientais licenciadores c:-.:crcem crescentes pressões sobre os
geradores de resíduos. Toma-se. então imperativa a busca de um desenvolvimento sustentável que assegure a capacidade
de suporte do sistema ambiental. A impossibilidade ou falta de opção de tratamento de um determinado resíduo e o desejo
de eliminação de um passivo ambiental de risco condu1.cm a escolha técnicas. tais como: incineração. encapsulamento
c co-proccssamcnto cm fornos industriais, como um importante recurso para a dcstmição/incorporação deste. A idéia
do co-processamcnto nos fomos de cimento é a substituição de parte do combustível utilizado por um alternativo
(resíduo) que seja capa1. de proporcionar um ganho energético sem que h<üa alterações nas emissões c na qualidade do
clínqucr produ;.ido. Baseado nestas premissas. torna-se oportuna a busca de técnicas de caracteri;.ação que conduza a um
maior entendimento dos mecanismos de incorporação dos inorgúnicos presentes nos resíduos industriais pelo clínqucr
produ1.ido.
PALAVRAS-CHAVE : co-proccssamcnto: resíduos: cimento.

I. INTRODUÇÃO
O presente trabalho surge como um desdobramento das atividadcs de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas pelo Gmpo
de Rcaçõcs cm Altas Temperaturas do DCMM/PUC-Rio. cm parceria com a Holcim (Brasil) S.A, com o intuito de atender
a uma crescente preocupação da sociedade a respeito das prúticas de disposição de resíduos industriais.
Nos últimos vinte anos. tem-se observado uma crescente preocupação a respeito de práticas impróprias de disposição de
resíduos industriais: neste conte:-.: to os órgãos ambientais liccnciadorcs c:-.:crccm crescentes pressões sobre os geradores de
resíduos. Torna-se. então. imperativa a busca de um desenvolvimento sustentável que assegure a capacidade de suporte
do sistema ambiental c da qualidade de vida.
Um sistema c fica i. de gestão de resíduos deve decorrer do conjunto integrado de cinco linhas principais (Silveira.! 993).
na seguinte ordem: não gerar. rcdu1.ir a geração. reciclar. tratar c dispor. No que tange <I disposição. a crescente escassez
de úrea para aterros. associada ao eterno monitoramcnto dos mesmos cm relação il contaminação do solo c do aqüífcro,
transforma a disposição de resíduos cm um alvo de resistências por parte das comunidades c dos órgãos ambientais
liccnciadorcs. A impossibilidade ou falta de opção de tratamento de um determinado resíduo c o desejo de eliminação do
passivo ambiental de risco conduzem;) escolha do co-proccssamcnto cm forno s de cimento como um importante recurso
a ser utili1.ado pelas empresas geradoras de resíduos.
Este trabalho pretende caracterizar tecnologicamente a incorporação de resíduos industriais durante o co-proccssamcnto
dos mesmos nos fornos de produç;1o do clínqucr.

2. PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CIMENTO PORTLAND
O cimento portland é um material fino com propriedades ligantes. que endurece sob ação da água (Kattar. 2000). Misturado
com a água c outros materiais de constmção. tais como areia. pedra britada. pó-de-pedra, cal c outros, o cimento forma
as argamassas c concretos utili;.ados na constmção civil. Do ponto de vista químico, o cimento é o ingrediente mais
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ativo. sendo que as propriedades dessas argamassas c concretos dependem da qualidade e das proporções dos seus
constituintes.
A indústria cimenteira atuahnente utili za diversos aditivos para substituir o clínquer na confecção de seus diferentes
tipos de cimento, tais como cimento portland comum (CP-I), composto (CP-11). de alto-fomo (CP-III) c pozolânico (CPIV). Entre estes aditivos pode-se citar a escória de alto-fomo, sub-produto da sidemrgia. e cinzas volantes. sub-produto
proveniente das usinas termoelétricas. Marcümo e Kihara ( 1994) citam o uso de 4.6 milhões t/ano de escória siden'1rgica e
I .2 milhões t/ano de cinzas volantes. na produção de cimento. substituindo o equivalente a 7.2 milhões t/ano de recursos
minerais não-renováveis. Em tennos de combustíveis. os de origem fóssil tem sido também substituídos por outras fontes
de energia, tais como madeira, serragem, bagaços e cascas de origem vegetal.
O cimento portland é preparado pela rcação química de uma mistura de materiais naturais. basicamente carbonato de
cálcio c silicatos de alumínio. Esses componentes são comumente apresentados pelo calcário c pela argila. que ocorrem
na natureza sob diversas fonnas (Lea. 1970). A Tabela I abai:xo apresenta a composição típica das matérias-primas para a
produção do cimento (Spnmg. I 985)

Tabela I- Composição usual das matérias-primas da farinha para o cimento (Spmng. I 985)
Calcário
Argila
Farinha
Constituinte
Percentagem cm peso
Si O
0.5-3
17-78
12 - 16
0.1- I
AI,O +TiO,
7 - :.o
2-5
Fe,O + Mn,O
0.1 - 0,5
2- 15
Mais de 2
52-55
CaO
0.5 - 25
40 - 45
MgO
0.5-5
Mais de 5
IU - 3
so
Mais de O. l
Mais de:.
Mais de 1.2
0.2 - (),4
K,O
Mais de tU
0.5 - 5
Na,O
Mais de 0. 1
0.1-tU
Mais de tU
- de cuncnto podem ser classificados cm:
Os processos de fabncaçao
úmido: o material alimentado é submetido a moagem úmida. resultando numa pasta com teor de água de lO a 40°/t,.
senli-seco: com adição de IO a 15% de água <i carga para a formação de pelo tas a serem alimentadas no fomo :
seco: sem adição de água.
Entre os fatores que influenciam a escolha do sistema forno cst:1o: custos de investimento c de produção: quantidade
produzida (t/h); composição c qucimabilidadc da farinha : necessidade de secagem dos materiais: tipos de combustíveis
para o forno e/ou pré-calcinador; dimensões c velocidade de rotação do forno: dimensão da chama: condições de
clinquerização: necessidades ambientais: c tle:xibilidadc do sistema.
Na Europa. 78%, da produção de cimento é rcaliz.ada cm fornos via seco: I6'X,, cm fomos via se mi-seco. c 6%, via úmido.
E:xccto pela c:xpansão de uma fábrica via úmido pré-c:xistente. ou pela e:xistência de jazidas com alto percentual de
umidade, a produção de cimento via seco é hoje o método mais cconômico. No Brasil. 98% do parque industrial nacional
é via seco (Maringolo, 2001 ). Um esquema representativo do processo a seco pode ser visto na Figura l.
Inicialmente, para se produzir cimento deve haver uma etapa de moagem. seguida da mistura de ca!C<irio (carbonato de
C<ilcio). argila c outros materiais contendo silício. alumínio c ó:xidos de ferro. que compõe a farinha . O material misturado
é então ali mentado cm um fomo rotativo aquecido pela queima de materiais combustíveis. Um perfil de temperaturas
é criado ao longo deste forno . o qual possibilita a scqüência de rcações químicas. que contribuirão para a fonnação do
clínqucr. entre os componentes da matéria-prima. Por fim . a cerca de 1450"C. dú-sc início a um súbito resfriamento. onde
são fonnadas as fases meta-cst<íveis de um material nodular chamado clínqucr que dci:xa o forno. sendo então resfriado c
moído com pequenas porções de gesso c outros aditivos para produzir o cimento.
A composição típica de um clínquer de cimento portland é de apro:ximadamcntc 67% CaO. 22% Si02• 5'% Alp,. J%
Fep, c l% de outros ó:xidos (Taylor. 1998).
A notação usual na tcnninologia do cimento para designar os ó:xidos segue a seguinte nomenclatura : C: CaO: A: Alp,:
S: Si02;: c F: Fep 3
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Figura 1- Esquema do processo de fabricação de cimento a seco (Maringolo. 2001)

O clínqucr do cimento portland é composto basicamente por alita (C 3S). bclita (C 2 S). aluminato tricálcico (C,A) c
fcrroaluminato tctracúlcico (C,AF). fases cristalinas anidras mctaestávcis na temperatura ambiente c estáveis ao serem
hidratadas. Podem haver outros compostos cm menor quantidade. tais como Na, O. MnO c K,O. bem como magnésio,
cll\ofrc c fósforo c. ainda. elementos traços. tais como cromo. chumbo. zinco. v-anádio. níquél c outros. introduzidos
no sistema através das matérias-primas c dos combustíveis. A Tabela 2 (Taylor. I<)<JS) apresenta os teores dos principais
constituintes do clínqucr de cimento portland.
Constituiç:1o do clínqucr de cimento portland (Tavlor. I<J<JS)
Composto
Percentagem (peso)
Abreviatura
Fórmula Molecular
C S (alita)
50 - 70
3 CaO.SiO,
CS (bclila)
2 CaO SiO,
15 - 30
C_, A (aluminato tricúlcico)
5- lO
3 CaO.Al,O
C 1AF (!erro alununato
5- 15
4 CaO.Alp,.Fcp,
lclrac:ílcico)
Tabela 11 -

Em termos de propriedades conferidas ao cimento. a alita é o principal mineral que contribui para a sua resistência
mccilnica. sendo a fase que reage mais rapidamente com a i1gua .
A bclita reage mais lentamente com a ;ígua porém. após períodos maiores (apro:-;imadamcntc um ano). atinge a mesma
resistência mcdnica que a ;llita A bclita pode se apresentar cm quatro formas polimórficas: a. a' . ~~c y. A fase y é
praticamente inerte. a fase a ' apresenta bai:-;íssima resistência mecflnica. a fase a não tem rcatividadc hidráulica. c a fase
~~é a mais usual no clínqucr
O aluminato tricúlcico reage muito rapidamente com a :ígua. porém sem apresentar fo11cs propriedades hidr{mlicas
Entretanto. cm combinação com os silicatos. o mesmo eleva a resistência inicial do cimento.
O fcrroaluminato tctracálcico. cm geral. apresenta ta.\as inicialmente altas de rcatividadc com a água c. cm idades mais
avançadas. ta.\as bai.\aS ou muito bai.\as. contribuindo pouco para a resistência mec<lnica.
A hidrataçüo dos cimentos portland envolve uma série de rcaçõcs químicas comple:'\aS. sendo que os dois compostos mais
importantes produzidos através da hidratação da alita c da bclita-1~ siio o hidrato silicato cúlcico (C-S-H) c o hidróxido de
cálcio (C-H). O C-S-H. fracamente cristalino. é produzido na superfície dos grc1os de cimento que estão se hidratando.
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sendo que ambos os compostos podem sofrer rcaçõcs posteriores com o CO, atmosférico dumntc a pega c endurecimento
da argamassa.
-

3. COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS SECUNDÁRIOS E TRAÇOS NO FORNO
Por meio da avaliação dos teores dos elementos de transiçilo. presente s na s matérias primas c combustíve L estabelecidos
através das análises químicas via plasma. é possível determinar as suas di stribuições c avaliar o comportamento dos
mesmos no sistema forno . O comportamento de cada elemento cst{J rel ac ionado ;) sua \·olatilidadc. f:l!.cndo com que
alguns se concentrem no pó do filtro. c outros se incorporem él cstmtma cristalina dos minerais do clinqucr ou. ainda.
causem incmstaçõcs nos equipamentos.
Através de uma modificação na metodologia adotada por Krcmar ( 1994) in Maringolo (200 I). foi avaliada a capacidade
do pó do filtro e do clínqucr cm reter os elementos de transiçilo. de fonna a estudar o seu comportamento nas corridas
rastreadas. Uma razão denominada fatordc retcnç;1o é calculada dividindo-se os teores de cada elemento. no pó de filtro c
no clínquer. pelo seu teor na farinha. Entretanto. também foi considerada a parce la de co ntribuiçilo do mix de combustível
no dlcu lo dos fatores de rctcnçilo. fazendo-se um balanço ponderado das entradas do 111ix c da farinha no forno . Assim.
considerando a v;mlo mússica nominal de 80 t/h de farinha, utili1.ada pela usina na entrada do forno rotativo. tem-se :
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A Tabela lTJ - apresenta os metais não detectados c os seus níve is de detecção no equipamento de cspcctrofotomctria de
plasma
Tabela III- Limites de detecção dos elementos não detectados no equipamento de plasma

Par;! metros
Antimônio
Arsênio
Berílio
Bismuto
Boro
Cádmio
Estanho
Gálio
lndio
Mercúrio
Prata
Sclên io
Tfllio

Limite de Detecção (mg/kg)
40

JO
16
<)

<JO
tU4
J()
7, 1
7.4
12
42
10

lO

Os fatores de retenção dos elementos no pó c no clínqucr. para cada corrida . podem ser observados nos grMicos de barras
apresentados nas Figuras 2 a 4.
Os elementos de transição cobalto, cobre. cromo. manganês. níquel c vanúdío. c os metais alcalinos terrosas, bilrio.
cstrôncio c magnésio. estão entre aqueles que apresentam o mais alto grau de incorporaçilo ú cstmtura do clínqucr de
cimento portland. A emissão na fonna de matéria particulada. neste caso. é mínima (Spnmg. I<JX5). o que também
corrobora os baixos níveis destes metais encontrados na última mcdiçào de emissão atmosférica rcali ;.ada pela empresa.
A aparente tendência do eslrôncio cm pennancccr no pó na corrida I contrasta com as demais corridas c com todos os
dados na literatura. indicando um provável erro analítico.
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Figura 2- Fatores de retenção para a corrida 1
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Figura 3 - Fatores de retenção para a corrida 2
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Figunt4- Fatores de retenção para a corrida 3
Nas corridas avaliadas. os metais chumbo c zinco tcnderdm a se distribuir preferencialmente ora no pó , ora no clínquer, o
que pode ser justificado pela fonnação de compostos voláteis, sendo tal comportamento mais acentuado para o chumbo,
que apresentou incorporações no clínqucr em torno de 50% (43,60; 54,67 c 48,35, respectivamente para as corridas 1, 2 e
J), valores aparentemente incoerentes com o encontrado por Sprung (1985) (85% incorporado ao clínquer).
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Em relação aos metais mais voláteis. nota-se uma alta concentração do tálio nas amostras de pó . cm relação :-Is suas fontes
de entrada, o que é explicado pela sua caracteristica de alta volatilidade. corroborando as observações de Spnmg ( 1985).
que constatou que menos de 5% deste metal se incorpora ao clínquer.
Devido à realimentação do pó . juntamente com a farinha . com o tempo o titlio tende a realizar c iclos internos no sistema
c se acumular progressivamente no mesmo. o que gera redução nos índices de produtividade do forno . O aumento da
quantidade rccirculada de pó gera um aumento dos túveis de metais mais voláteis no mesmo. visto que. na região mais
quente do forno , estes se tornam parte dos gases de exaustão. Confonne estes gases são resfriados. os metais se condensam
sobre a superfície do material particulado. Tal fenômeno pode ser minimizado através de uma " sangri a" periódica do pó
contaminado com tálio c outros elementos voláteis, de fonna a encerrar os ciclos no sistema . A rccirculação do pó est{l
associada à diminuição da geração de resíduos c à utili;.ação do mesmo como fonte de matéria-prima. dada a similaridade
de sua composição química cm relação à farinha.

..

-:.

O mercúrio não foi detectado nas anMises, pois os critérios de admissão de resíduos a serem co-processados. adotados
pela empresa para este elemento, estabelecem um teor máximo de 50 ppm na condição que o resíduo entra na fúbrica.
isto é, antes de ser nústurado ao combustível , e 15 ppm, no combustível (sólido ou líquido) . lodo ou matéria-prima . dada
a sua altíssima volatilidade.
O cádmio , metal relativamente volátil. também não foi detectado nas anúliscs. As constatações rca li;.adas pela empresa
ao longo do tempo relatam um acúmulo deste metal nas paredes do forno. na forma de incmstações no material rcfrat{trio.
notadamente na região do fomo que opera cm tomo de 800°C. Estas incmstaçõcs. devido ú condcnsaçilo dos compostos
deste elemento fonnados no interior do fomo rotativo. podem causar problemas operacionai s nos equipamentos. Esse
fenômeno foi também observado por Spmng ( 1985).

4. CONCLUSÕES
Cada elemento químico tem seu comportamento no sistema forno fortemente determinado pela sua vol atilidade. podendo
se concentrar no pó do filtro . se incorporar à estmtum cristalina dos minerais do clínquer. ou causar incmstações nos
equipamentos.
O mercúrio e o cádmio nilo foram detectados nas an{tlises, dados os critérios de admissão de resíduos estabelecidos pela
empresa para estes elementos, sendo estes mais rigorosos para o mercúrio. dada a sua altíssima volatilidade. Com o passar
do tempo. o cádnúo não detectado tende a formar incmstações no material rcfrat<írio . notada mente na região do forno que
opera em torno de 800''C. fato constatado pelo histórico da empresa.
O tálio foi detectado unicamente no pó do ftltro, devido aos ciclos que rcali;.a no interior dos equipamentos c devido
à recirculação do pó na alimentação . A recirculação contínua de pó tende a acumular progressivamente os metais
voláteis , causando redução nos índices de produtividade. Além do tálio. o pó apresenta altos teores de SO, c Nap
quando comparados à farinha , em função da alta volatilidade do en..\ofrc c dos álcalis. A remoç;lo periódica do pó com
considerável teor de voláteis acumulados uma das medidas a ser considerada.

.•

~

·'

..

Cobalto. cobre, cromo , manganês, túquel c vanádio (metais de transição) c bi1rio. cstrôncio c magnésio (metais alcalinos
terrosas) foram os elementos que apresentaram o mais alto grau de incorporaç;lo ú cstmtura do clínqucr. nas corridas
avaliadas. O chumbo c o zinco apresentaram uma distribuiçilo em tomo de 50%,. o que pode ser justificado pela fonnaç ilo
de compostos voláteis, acentuadamente para o chumbo.
Avaliando-se os dois tipos de corrida , dois conjuntos fundamentais de elementos. agmpados de acordo com seu
comportamento. puderam ser identificados: o gmpo de metais voláteis (S. Pb, e TI). que tende a se concentrar no pó. c o
gmpo dos metais de transição (Co, Cr, Cu, Mn. Ni, V e Zn) c alcalinos terrosos (Ba. Sr. Mg). que tende a ser incorporado
ao clínquer.
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