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RESUMO 

Esse trabJ ihu surge da crcs<.:ente preoc upação sohrc as pr~ltica s de Ji sposição de resíduos industriai s para alcançar o 
de se nvo lvimento sustcnt::í vc l. Urna importante técnica a ser con siderada pelas cmpn.:sas geradoras é o en
processamento de resíduos industriai s cm forn ns rotat ivos de cimento. No entanto. o co-proccssamento em fornos de 
<.:imc nt o pode introduzir elementos não comu mcntc encontrados na matéria-prima ou aumentar a quantidade de 
elementos menores. Assim, o ohjetivo des te.: trahalho é a investigação do efeito do cromu - metal pesado comurncnte 
encontrado e m diversas fontes de resíduos en-processados- nas fases do clínquer - C_;S - alita, C::8- helita. C,A
a luminato tricálcico c C 1AF- ferro aluminat1.1 Jctrac:ílcico. Óxido de cromo nas propor~ões de 0.1 '/,, O.Yii c I% cm 
ma :-.sa foi incorporada a material -prima de prod uçiio de dínquer e alguns te stes fora m reali zados: análise de Raios-X 
c microscopia clclrônica de varredura com unidade de energia dispersiva (EOS). Para quanlificar as fases. ulilizou
sc o método de Riet veld. En1re us rcsullados ohtidos. foi poss ível observar a inihiçiio da formação de alita na 
presença 1.k c romo 
Pi\ LAVRAS-CHAVE: metal pesado , cromo. co-processa mcnto. clínquer, Riet vcld. c ime nto. 

L INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento sustentável pode ser definido como aquck que atende as necess idades atuais garantindo a 
capac idade futura. Portanto, é um dos mai s importantes pré-re4uisitos para asseg urar qualidade de vida. 

Segundo cstalíslicas, a prodlll;ão mundia l de c línquer era de cerca de 1.7 hilhiícs de toneladas em 2!Xl0 (ROBERTO. 
2001 ). o qué gerava mais de lO hilhiks 1.1é cotKréto c cimcnlo (CAMPANILI . 200 1 ). O Brasil era o 6" produlor 
mundial de ci mento c consumia 267 quilos pér cap ita por ano (ROBERTO. 2001 ). Porém. est ima-se crescimcnlo da 
prodw.;ão de clínqucr em 2025 uma vc1. que a população glohal irá aumentar em 50 1Yn cm rc lw.;ão aos números de 
1995 c cerca dé 2/3 dcsla irá residir cm c idadés (VA IOYA NATHi\ N c1 ai., 1996). Assim. !orna-se cada vez mais 
imperati vo a.lca n!far o desenvolvimento sustcnt(l vd que garanta a capacidade de suporte do sistema amhicntal. 

Ex i:-.tcm a lgumas possihilidadcs técnicas pa ra destruir ou incorporar resíduos como forma de tratamento e/ou 
diminui~·ào do ri sco de passivo ambiental tai s como incincrayão, vitrifica\-·;io, decomposição por plasma , 
solidificação c ~:o- processament o c m fnrnns de c imento. 

en-processa mento é a substitui\ão Ue pa rle Ua matéria-prima ou combustível ut ili.~ado por um alternati vo que seja 
capaL de prover ganhos energéticos ou rcc upcra~ào tk matéria-prima sem elevar emissões ou modificar a qualidade 
do c línqucr. 

Cromo é um metal pesado com propriedades mutagênicas c carcinogênicas que é usualmente encontrado em 
resíduos co-processados. Esle metal é utili zado industrialmenlc cm muilos sctorcs tais como na produção de ligas 
mctú licas. pigmentos. couro. fotografia. indüstrias de vidro. cerâmica e explosivos industrias entre outras. 

Esse lrahalh o ohjeliva o csludo da inlluê-ncia do cromo na formaçüo das fases do c línqucr. Para lal. ulilizou-se 
aná li se de Raios- X c mic roscopia clctrônica de varredura com EDS. Para quan tifi car t.~s fases . utilizou-se o método 
de Riçlvcld . 
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I. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste Uocumcnto ~c ri.Í utili t ada a nomenclatura da indústria de cimento para nomear as prim;ipais fa ses. Ass im. C:::::: 
CaO, S = SiO,. A = AI ,O, c F = Fe,O,. Portanto. as principai s fases Jo c línquer süo: 
• C ,S: silicato tridlcico (ulita ): 
• C,S: silicato hic;íkico (hclita ): 
• (\ A: aluminato tricálcico: 
• C~AF: ferro aluminato tetracálcico (fcrrita). 

Esta :-. sflo as princ ipai s fa ses Jo dínqucr. Contudo. f...'nmponcntcs menores (menos de 1,-i{ cm massa) co mo MgO. so ~ 

and alcali s c componente s tra \'O (menos de 0.02(/r c m mas:-.11) co1no Cr~O , podl! m també m ser cnCl)lltrados c 1 ~ 111 

relevante importância na forma:cão do clínqucr e/ou nas proprÍL'tladcs do cimento. 

2.1. Preparação das amostras 
Inicialmente. a matcrial-prirna cedida pela Holcin para o presente truhalho foi homoneini zada. Ent~Hl. algumas 
adi~·ücs foram preparadas: 0.1 %. O.Yif. 1.0 1/i cm massa de úxido de crnmo (Cr.~ <.L) ü farinha htHllOgl·inizada. Estas 
misluras foram an~lli sadas comparati v<Jmt:nte com o resullado da farinha nutra sem m.li íj' (lcs de ó xido de cromo 
(Cr,O, ). 

As amostras !'oram suhmclidas ao programa de h: mpcratura num formo tubular 1.h:scrito na figura I para simular a 
prodw~: âo de rlínqw.:r. 

[ ,.:: t ;~n.,j.J d.:i br~ ·~:, dc1 f(fi!:tn ~. -(f/ 1:1 

16 D :, ;:·; 

10 Boca do 
Forno 

UI 
l 15 405 750 1056 1245 1~:4 0 1390 1400 

Tem po de perm aru§·ncia na s p o:::~ ~~~:ô t.-:3 do Torno (m 1n) 
Tem peratw ;51 C ... C) 

rigura I: Esquema do progranw de lcmperatura nn forno tubular 

2.1. Difratometria de Raios-X 

Todas a!-. amostras preparadas foram anali sada !-. num cquip:unento SI EMENS. modelo 0 5000 com radiação C u -

Ka.. do Dcpart<tllll' lllO de Ciência das Materiai s e Mc talur!!-ia da PUC -Rio. O m~ t odo adot ado para as análise~ foi o 
Jn pó. com a leitura de 28 variando entre I O e 90 graus. 

2.3. Espectrometria de Fluorescência de Raios-X 
/\s amostras de farinha e de dínqucr com (Y,'i de t>x ido de lT(llllO foram suhml'lidas a análi ses químil.'as atravé s de 
cspcctrômdros de 11uorcscência de raios-X. na qual a prc sc nc;a dos v;.írios elementos se manifesta através de suas 
diferente!-. rat.liaçlK:s <.: araclcrísti\:as tHil<.l VC/ excitados. A an{t li sc foi reali1ada no equipamento modelo EDX -700. e m 
atmosfera de He com colimador de I Omm, do Departamento de Químic a du PUC-Rio. 

2.4. Rietveld Method 

O método de Rietvdd tem por hasc a simulação de todo o p~r fil difratnmétrico a partir de parâmetros estruturai " das 
fases constituintes. permitindo refinar parGmctros de natureza cristalina. i\ compara~río ponto a ponto do 
difratograma c~liculado com o ohservado c a rcdu~;io Uas dikrcn~·as pdo método dos mínimos 4uadraUos. fazendo 
um ajuste du fonm do pico atra vés do ajuste dos rarâmctros fundam.:ntai s de Difra,·ão de Raios-X (DRX), permite 
a obtenç :1o de resultados quantitativos. Assim. baseando-se nas áreas re lativas das fases presentes, a partir da DRX. 
quantifil: a perccnlualmentc cm massa a:-; rases prcscntes. 

Por utilizar todo o perfil difratnmétrico nos cálcultbl o método de Rict vdd supera a prohlcmütica de !-.Obreposiç~o de 
picos dos diversos compostos c possihilita a obtenção de resultados de todas as fases cristalinas simultaneamente. 
sem a necessidade tlc amostms padrücs L' curv'-ts de calibr~t~· úo. o que si~nifica expressivo ganho cm rcla~·ão a <lUtras 

tó .:nicas por Difraçào dt· Raios-X. 

A qualidaUc do refinamento é verificada através Uc indicadorc.:s cstat.isticos, que são utilizados durante o processo 
it.crativo (c<Íiculos ) c apús o té rmino des te. para \'Cri ficar se o rcfinalllL'tliO cst;,í s•.: procedendo de modo sati sfatl írio. 
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Do ponto de vis ta matemático, Rwp - ind icador R de pe rfil ponderado - é um dos índi ces que melhor reflete o 
progresso do rcfinamcniO. por ter nll numerador o resíduo que é minimizatlo. Já o goodness-of-fil (GOF) de ve ser 
equivalente a I ,O c m um refinamen to perfeito (GOBBO, 2003). 

Aplicou-se, portanto. o método de Rictvcld aos difratogramas das amostras de clínquer com ()')<,, 0. 1 %. 0,5'11 e I 'Ir 
de Cr20,, obtidos na análise de difratometria de Raios-X. Para tal utilizou-se o programa TOPAS. versão 2.1. 

2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura com Unidade de Energia Dispersiva (EDS) 

A caractcri z;u; ão morfológica e a determinação de impurezas dos minerais do clínquer podem ser obtidas através da 
utilização da téc nica de microscopia cletrônica de varred ura (MEV). O MEV equipado com unidade de energia 
dispersiva (EDS) permite observar as associações mineral óg icas presentes e caracterizar seus elementos químicos. 

Espalhou-se o material moído c peneirado numa faixa granulométrica abaixo de 400 mesh sobre fita de carbono e 
metalizado com Au para possibilitar o con tato. Imagens de elétrons secundários e análise de EDS foram obtidas para 
as amostras de far inha c de clínq uer com incorporação de 0% a 2% de Cr20 , e m um microscópio eletrônico de 
varredura da marca Zciss, modelo DSM 960, do Departa mento de Ciência dos Materiais e Meta lurgia da PUC-Rio. 
Para este equipame nto, a análi se de EDS apresenta um limite de detecção da ordem de I% em wndi<;ões normais de 
operação c preparação da amostra . 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

3. J. Caracterização da farinha e do clínquer 
De forma a caracterizar a farinha e o clínqucr, foram rea lizadas análi ses químicas via Fluorescência de Raios- X; 
Difração de Raios-X para detectar as fases presentes c análise cm Micmscopia Eletrônica de Varredura, utilizando o 
recurso de EDS - Espectroscopia por Dispersão de Energia -, de modo a identificar os elementos químicos 
presentes. 

A Tabela I apresenta a composiçiio da fari nha e do clínquer sem nenhuma adição de óxido de cromo. determinada 
pelo método semi -quantitativo de Fluorescência de Raios-X. 

Tabela I - Com pos ição quími ca da farinha c do clínqucr determinados pe la método de Fluorescênc ia de Raios- X 

Composição ttuímica Farinha branca(%) Clínquer branco(%) 

C aO 78,2 11 75,688 
Si02 11 ,888 16,677 
AI,O, 5,67 1 3.766 
Fe, o , 2,6 13 2376 
K20 1.043 0,771 
TiO, 0,210 (),184 

SrO 0,168 0,164 
Cr20 , - Ó,052 0,128 
SnO, o 0.11 2 
MnO 0,058 0,051 
Cu O 0,033 0,022 

-----·--
___ 2:r02 0,022 0Jll8 

I () 0,018 
--------·---·-

ZnO 0,021 0,0 17 

Apesar de uma imporlalllc ferramenta para a identificação de elementos. cslc mérodo é pouco preciso 
quanti tativame nte. Assim, na farinha foram identificados os elementos Ca, Si , AL Fe. K, Ti , Sr, Mn, Cr, Cu, Zr c Zn. 
Já na análi se do clínljuer foi possíveL ainda. observar a prcscnc;a de Sn c L A presença destes elementos 
provavelmente se deve ao erro experimental associado rt análise química. 
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A composição dos elementos na farinha e no clfnquer não foi exatamente a mesma. Isso é conseqUência da reação de 
calcinação e da volatilização de alguns elementos e, portanto, perda de massa. Assim. os elementos pouco voláteis 
se concentraram. 

Dentre as forma~ de caracteriatr o clínquer, foi utilizada a microscopia clctrõnica com EDS. A Figura 2 mostra uma 
foto típica da amostra e o espectro da região indicada. Esta amostra, em específico. é de clínqucr sem adição de 
óxido de cromo. 

Pelo EDS da região pode-se identificar a presença dos principais componentes do clínquer: Ca, Fe, Si e AI. Deve-se 
atentar para a alta concentração de Si. indicando a alta concentração das fases C2S c C3S. Em função da preparação 
metalográfica, pode-se observar Au no espectro de EDS. 

De acordo com a bibliografia e com as onformações do EDS, na Figura 2 as panículas angulare.~ seriam a alita e as 
mais arredondadas, belita (CAPONERO, 1999). 

Olhou-se em detalhe algumas partículas, no entanto nenhuma informação adicional pôde ser lirada. O EDS pontual 
reproduziu cxatamente o resultado do E.DS feito para panícula inteira. momando homogeneidade. hso pode se dar 
ao fato do tamanho da partícula que é de cerca de I O microns. 
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Figura 4- CUoquer com 

Figura 5 - Análise de EDS de amo;.tra dopada com 2% de Cr20 1 

Nas micrografias da amostra de clínqucr sem adição de cromo e de clínquer com 0,1<-t, 0.5%, 1% e 2% de Cr20 3, 

n3o foi possfvel observar diferenças marcante~ na morfologia. como mostra a Figura 4. As prutículas se apresentam, 
como anteriormente, com uma forma irregular e de tamanho variável. No entanto. o aumento da incorporação de 
cromo à farinha causou maiores partfcula~. como observado no MEV. Foi possível detectar a presença de cromo por 
EDS em todos os clínquere> que sofreram adições de cromo, como mostra a Figura 5. Quanto maior a quantidade de 
cromo, maior o pico do elemento no espectro gerado pela análise de energia disper~iva. 

3.2. Análise das fases por Rietveld 
Segundo Gobbo (2003), o refinamento pelo método de Rietveld apresenta-se como uma técnica de alta 
reprodutibilidade com vantagens de cunho técnico. Através da Difração de Raio~-X foi possfvel verificar o gr-.tu de 
cristalização, bem como identificar e quantificar as fase~- utilizando o refinamento de Rietve1d. 

Nas Figuras 6, 7 c 8 estão apresentados os c>pcctros de DRX obtidos. O ajuste conseguido foi muito bom, tendo 
como maior GOF = 1,24. O GOF • goodoess-of-fit - é equivalente a 1,0 cm um refinamento perfeito. Outro 
parâmetro imponante nesta análise é o Rwp. resfduo ponderado. 

O Rwp ~ o quadrado da diferença entre a curva obtida na varredura e a ajuçtnda. dividida pelo número de pontos. 
Quanto melhor o ajuste e quanto melhor a qualidade da varredura. menor é o Rwp. A failla ótima do Rwp é função. 
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portanto, do número de pontos utilizados nu varredura e do tempo de difração em cada um destes pontos. Para a 
presente análise, a faixa de 25 a 35 6 aceitá' el para o resíduo ponderado. 

Clnquer.o%Cr203 

:!! 
"' i 
8 

Figum I - Espectro c ajuste da amostra de cHnqucr sem adição 

--CII6~~,., .. 
...._..~~ ..... 
a-trt. ..,ç.u .• .,. ·--"'WWC.,..ç- • _ ... 
........ 

Para este ajuste, o GOF foi de I. 16 e o Rwp, de 29,34. Esse foi o melhor ajuste conseguido. A interpretação está 
coerente com a rcvi&ào bibliográfica c o~ dados >e ajustaram muito bem. 

.. 
c: 

t ... 8 . 

Ctinquer·0,5%Cr203 
..... a.~ aw 'lio 
........... ~,.. IIOJI' 
.. _ ........ ()li,N tQJof ' ....... "-~~• 
... as -.a~~ ... 
U.Cl$~ ut ... 

..c·,; .. ·,.:· .... ···;,;···········-;,.- ....... --.,.-~-,- .............. ,. Jt J4 ,. ,. li:) ... .. .. 

2Theta Graus 
Figura 2 - Espectro e ajuste da amostra de clfnquer com adição de 0,5% Cr20 .1 

O GOF obtido neste ajuste foi de I ,20 c Rwp, de 30, 12. Esta varrcdurJ apresenta um pouco de textura uma vcl que 
alguns picos têm maior intensidade que a difraçlio obtida de um material cristalino sem orientação preferencial. Essa 
textura pôde também ser verificada nos outros ensaios com maior incorporação. Isso confirma a observação de 
Taylor ( 1998), que relatou alteraçíio nus características de textura por efeito do cu-processamento de resíduos. 
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,..------------=C:c.Mnque""' r-1%Cr203 
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Figura 3 ·Espectro e ajuste da amostra de clínquer com adição de 1% Cr20 3 

O GOF obtido neste ajuste foi de 1.24 e o Rwp foi de 32,95. 
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Figura 4 • Distribuição das fases cristalinas alita monoclfnica e triclínica, belita e cal livre nos ciCnqueres 

Conforme mo~trado graficamente na Figura 9. à medida que Cr2Ü] é acrescentado à amostrd, o percentual de alitll 
diminui e o de belita aurnentll. A quantidade de cal livre não muda significativamente. Isso também foi observado 
por outros pesqui~dores. Stephan ( 1999) cita que grandes concentrações de Cr levam a dccompo~ição de C3S cm 
C2S e CaO, ou !;Cja, incorporação do cromo inibe a formação de ali ta. E para teores superiores a 3% de Cr20 3 não 
foi encontrada alita no clíoquer (ESPINOSA. 1998). 

A cooccntraçilo de cromo em ciCnquercs de cimento Portland pode ser expressa pelo teor de Cr20 3• Hornain ( 1971 
apud Maringolo. 200 I) em suas pe~quisas pôde observar que a adição de Cr entra principalmente na estrutura da 
belita e favorece o crescimento de cristais de alita, sendo um dos elementos mais ati vos do conjunto em função de 
suas múltiplas valências, pequenas dimensões. cargru. elevadas e eletroocgatividade. Belitas tlpicas contêm de 4 a 
6% de óxidos em substituição (GOSH, 1983). 

A fase C4AF mostrou uma tendência de aumento com o aumento da incorporuçfio do óxido de cromo. 

Hormún (1971 ap!lll MARING0/.0, 2001) observou, também, que o cromo tem grande diticuldade de entrar nos 
retfculos de C, A. Este é, provavelmente, o motivo pelo qual a adição do óxido pouco afetou na quantidade desta 
fase. 
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Nos espectros. foi possível tamhém detectar a presença de Maienita - Ca.,A l70, -. fase intermediária na produção 
de clínquer numa quantidade que não variou significativamente com a incorporação de cromo c uma quantidade 
insignitlcanle de peridásio - MgO. 

O óx ido de magnésio (periclásio). quando presente. provém do calcário ou do próprio refralário do forno. Neste 
último caso, sua formação é reduzida por meio de um resfriamcmo dpido. 

No entanto. ainda resta uma importante questão: para onde vai o cromo? Somente atravé s das testes tksenvolvidos c 
software de análise utilizado não foi possível afirmar com precisão o destino do elemento. Contudo. ao analisar 
conjuntamente os dados que contam na bibliografia consultada c as pistas experimentais. pode-se intuir que esse 
elemento entra na rede cristalina da fase hclita. 

4. CONCLUSÃO 
Com a incorporação analisada de óxido de cromo - 0%. 0,5%. I% c 2% de C: r,0 1 - não foi possível observar 
modificações na morfologia do clínqucr por Microscopia Eletrônica de Varredura. somente o crescimento das 
partículas com o aumento da incorporação de cromo à farinha . 

Pela análise de Rietvcld. pôde-se verificar que com o aumento da incorporação do C:r,O:, ao clínqucr, menor era a 
quantidade de alita formada e maior a de belita. indicando que o cromo inibe a formação de C1S ou a decompõe c m 
C, S c cal livre. Quanto ao destino do cromo, não foi possível obter nenhuma prova concreta de sua incorporação. 
mas tudo indica que ele realmente entrou na estrutura da belita como supõe a lite ratura. 

Ainda de acordo com a análise de Rictvcld. o C,AF apresentou tendência de aumen to com o maior percentual 
incorporado. porém nenhuma influência foi detectada no que toca a fa se C 1A. 
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