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CENTIJRIONE,

das rnatérias-primas no processo de sinterização do clfnquer

R-EST]I{O

o êstudo nineral,ógico do cJ.fnquer portland, ben como do
material de partida para a sua fabricação contribuí
signifi cativamente para a meLhora da gualidade do produto
final e para a redução do consumo especffico de combustívelna produção.

Nesse trabalho foran anal-isadas doze amostras de
clfnquer e doze de farinha, provenientes de duas unidades
produtoras de cimento, sob o ponto de vista da aptidão à
clinquerizaçâo, sendo apresentadas algumas sugestöes de
alterações possfveis na dosagen e na finura das natériasprimas, visando a obtenção de urn produto de nelhor qualidade
com os custos de produção otimizados.

Foram utilizados ¡nétodos experimentais, baseados em
dados microscópicos e de queimabiLidade de farinha e¡n
Iaboratório, para a previsão do cornporta¡nento das ¡natériasprimas frente ao processo de fabricação e sua influência na
qualidade do produto final.
que a granulometria das fases
Verificou-se
rnÍneralógicas da farinha ( sobretudo do quartzo e do
calcário) e o seu quinisno são os fatores rnais
significativos para a fabricação do cimento portland. Os
teores de grãos grosseiros de calcário (>L25pm) e de guartzo
(>45¡¡n) näo deven exceder, respectivamente, a 68 e 28 para
que não seja cornpro¡netida a queirnabilidade da farinha.
Métodos de previsão da resistência mecânica do cirnento
aos 28 dias e do grau de coninuição do clfnquer portland,
funda¡nentados no conteúdo de sil"icatos e na dimensão dos
cristais de alita, mostraram correlações muito boas com os
vaLores determinados experirnentalmente.

Os resuLtados obtidos mostran a importância das
técnicas ffsico-qufnicas, em particular da microseopia
óptica, na previsão e acornpanhamento da qualidade e consumo
energético de produção do cimento portland.

PALÀVRÀS-CHAVE:

Cllnquer Portlandt Cinento Portlandt
Matérias-Pri¡nas ; Processo de Fabricação

IV

ÀBSTR.ð,CT

The nineralogicat study of both Portl-and cement cl.inker
and the raw material used for its rnanufacture contributes in
a great extent to improve the quality of the final product
and for reduce the specific energy consurnption during the
process.

In this hrork, tvJelve samples of cfinker and twelve

sampl-es of raw mix f ron túro cement plants r¡tere analysed
regarding their burnability. Some suggestions were presented

concerníng possible changes in chemical- composition and
fineness of rahr materials in order to obtain a product of
better quality and optimized production costs.
Experimental methods brere carried out, based on
microscopic and laboratory rarrr ¡nix burnability data airning
the evaluation of the behavior of the raw materials in view
of the ¡nanufacturing process and its effect on the quality
of the fi nal product.
It vJas found that the grain size of the mineralogical
phases of raw mix (mainly those of quartz and limestone) and
the chemical composition thereof are the rnost significant
factors for the manufacture of Portland cement. The coarse
qrain contents of limestone (>125frn) and quartz (>45¡ln)
should not exceed respectively 6U and 2Z because it can
impair the raw nix burnability.
Methods fo4 - estimating the mechanical strength of
cernent on the zath aay and óornminution of Portland clinker,

based on the content of sificates and on the size of alite
crystals
with the
showed very good correlations
experirnentally determined values.
Resul-ts obtained showed the inportance of the physicalchemicaf techniques, particul-arly of optical microscopy for
control- and j-mprovement of quality and energty consurnption in
the Portland cement production.
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1. INTRODUçÃO

Cimentos poden ser definidos cono substâncias Iigantes
capazes de unlr fragnênÈos ou nassas de nateriais sólidos em um
corpo compacto. Essa definição abrange um grande número de

substâncías ¡nuito diferentes
entre
características em comum, a não ser
agl-omeração

si,
coÍr poucas
sua capacidade de

.

Para a construção civil,
o termo cimento designa o
aglomerante hidráulico obtido pela rnoagem de clfnquer portland
em conjunto con una ou nais forrnas de sulfato de cáIcio, em
proporções que variarn aproxirnadamente de 3 a 52 en massa,
constituÍndo, assim, o chamado cimento portland comu¡n,
Àdicionalnente poden ser acrescÍdas ao ciÍìento substâncias
de caráter ativo como rnateriais pozolânicos e escórias
granul-adas de alto-forno, sendo relativamente comun tanbém a
adiçäo de certas quantidades de rrfillerrr calcário. Dependendo
dos teores e conponentes de adição, os cirnentos portLand
brasile.iros são classificados em alguns típos co¡no nostra o
quadrÛ 01 (KIHÀRÀ & MÀRCIANO¡ 1991),
.

verdade, o cimento portland é un produto básico para a
obtençäo do concreto. Durantè o processo de hidratação do
cirnento. os componentes mineralógicos do cl-f nquer portland
reagen em presença de água para dar orÍgem aos chamados
rrprodutos de hidrataçãorr que, através do enÈrefaçamento de suas
estruturas, conferem resistência e tenacidade ao concreto. os
tipos e cornposiçöes dos produtos de hidratação estão intina¡nente
relacionados à qualidade e cornposição do cimento, relação
água/cinento, cornpactação e tenperatura, entre outros.
Em

É objetivo dessa díssertação o estudo nineralógico do principal constituinte do cimento porttand - o cllnquer portÌand e, sobretudo, a influência exercida pel"as caracterfsticas das
natérias-primas na qualidade finaL desse produto.

QUÀDRo

C

01 - Tipos de Cimentos Portland Produzidos no Brasil
(KrHÀRÀ & MÀRC]ÀNO, 1991- )

CODIGO DE
TIPO DB
NNO PORTLÀIID DnrTrrrcÀçÃ(

IIINIBRO DÀ
IIORHÀ DÀ ÀBII1

t00å clinguer e gesso

CPI
[B-

lonun

cP

94 a 56? de clfnquer e gesso
6 a 34t de escória de alto forno
até 103 de ¡alerial carbonático

I.E

[B-2138
CP

II-Z

CP

II-T

ÀIto-forno

Pozoi'â¡ico

CP IV

94 a 763 de clfnquer e gesso

6 a 14t de pozoLana
até l0l de ¡aterial carbonático
)4 a 90t de clfnçer e gesso
i a 10t de ¡aterial carbonático

III

CP

i

a 5t de naterial carbonático, escóri
de alto-forno e pozolana

lo[posto

Àlta Resistência
Ini cial

I

ll-s

CP I

co|lPoÌrEiTEs

EB-208

65 a 25å de clfnguer e gesso
35 a 70t de escória de alto-forno
até 5t de nate¡iaL carbonático

xE-758

85 a 45T de clfnquer e gesso
15 a 50t de pozolana
até 5å de naterial carbonáticc
100 a 95t de cllnçer e gesso
até 5? de naterial carbonátìco

V.¡II

EB- 2

I'iRS 32

ltBR 5737

l00t de clfnquer e

gesso

IIBR 9831

l00t de clfnquer e

gesso

CP

tloderada Resis-

tência

aos

Sul.fatos
Destinado à cidentação de poÇos

IPP-classe

G

petrolfferos

Enbora matérias-primas rnineralogicamente muito distintas
possam originar cl-fnqueres de caracterlsticas semelhantes, os
aspectos tecnológicos e econômicos deve¡n ser cons ideravelnente
al,terados para que se atj-nja essa possibilidade. Desta forma,
torna-se fundamental um conheci¡nento rnais aprofundado desses
materiais para a elaboraçäo de urna netodologia adequada para o
processo industrial-.

3

optou-se, no presente trabalho, para a anáIise de rnatériasprimas provenientes de duas fontes industriais
com
caracterfsticas qufrnico-rnineralógicas particularês, de taf forma
suficientes para que se possa verificar a infLuência dessas
variaçöes na qualidade dos clÍnqueres produzidos,

2

HISTóRTCO DO CIT,IENTO

É diffcil precisar quando ocorreu a prineira construção em
que se tenha utíl-izado naterial de caráter cirnentfcio como
possa ter ocorrido por acaso
ì- j.gante. Àcredita-se gue este feito
em tempos renotos, anteriores mesmo à História,
aparecendo já
conì os primeiros povos sêdentários.

cita BOGUE (L949), é possfvel imaginarmos um aborfgene
fazendo fogo em uma cavidade escavada em rocha cal-cária ou
contendo gipsita; o calor provoca a descarbonatação ou
desidrataçåo de parte dessas rochas que pulveriza-se entre
fragmentos maiores. Posteriormente, o orvaLho ou mesmo uma chuva
Leve provocam a hidratação desse material com conseqüente
cimentação para for¡nar a primeira pedra de alvenaria.
Cono

À utilização de componentes ligantes pelo homem pri-nitivo
veio substituir construções como as rnegalfticas, estruturadas
esclusivamente através da sobreposição de grandes blocos
rochosos.

Assirn, as prirneiras construçöes egfpcias fora¡n feitas de
tijolos confeccionados com l-ama do rio Nilo (narga), com ou sem
a adição de fibras vegetais. Esses tijolos eram secos ao sol, e,
posteriornente, ligados entre si por canadas úmidas da mesma
lama do Nilo, formando uma massa sóLida de argila (LEÀ, 1"970).
Tal- modelo de construção era possfvel apenas em regiões de clima
seco, praticarnente sem chuvas, pois esses rnaLeriais não eram
queimados I apresentando por isso pequeno poder de resistência à
água.

Não muito longe dalif os Babilônios e Àssfrios utilizavan
tijolos queimados e placas de rralabastrorr (gipsita) cirnentadas

com betume. Embora muito eficaz, este nétodo tanbénì se
restringia àqueLas regiöes com depósitos naturais desses
nateriais, não sendo copiadas por outras civiJ-izaçöes,
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Posteriormente vieram as construções de alvenaria dos
EgÍpcios, cujo princípio era muito senelhante ao sistenìa atual
de blocos unitários e placas rochosas ligados por arganassa,
constitufda por una mistura de areia e naterial cimentlcio.

Existe na literatura una grande controvérsia ern relação ao
primeiro rnaterial cimentante utitizado. Pensou-se, durante muito
tempo, que esse materiaf seria a cal derivada da calcinaçãô de
Entretanto, verificou-se posteriormente
rochas calcárias.
1986) que
(BOGUE, Lg47 ì LEA, 1970; GOMÌ{, L979 e GHORÀB et alii,
era um gesso irnpuro contendo
o rnaterial utilizado
suLrordinadamente substâncias corno carbonatos, quartzo e outros.
VoN LÄNDSBERG (r992), baseando-se em achados arqueológicos
acredita ainda que a utilização de argamassas contendo cal seja
rnuito antiga datando de até doze ¡nilênios antes de Cristo, e que
obrâs como as pì râmi des rlo F'oi.t-o e a orande mural ha da Ch j.na
tenham sido erguidas utilizando-se argamassas contendo esse
¡naterial

.

De acordo con o valioso trabalho elaborado pór Lucas (in
LEÀ, LgTo) a razão pela qual os Egfpcios utilizavarn gesso ao
invés de cal, apesar do calcário ser mais abundante e mais
acessfveL que a gipsita, era a escassez de cornbustÍvel para a
calcinação adequada das rochas calcárias gue se processa a
ternperaturas próxirnas a 7oooc, enquanto que a desidrataçäo da

gipsita ocorre por volta de loo a

l-50oc.

Para DÀVIS (1934), ao que tudo indica, os Gregos foram os
primeiros a utifizaren a caI colno agl"onerante, iniciaLmente na
Ilha de creta, sendo difundido posteriorrnente para a Grécia e
para a ItáIia, onde os Etruscos forarn pioneiros, seguidos pèlos
Ronanos.

Esses povos utitizavam ainda certos materiais naturais que,
quando f inarnente rnoidos e rnisturados a argamassas de cal e

areia, proporcionavam resistências rnecânicas nuito superiores
àquelas obtidas sem a sua adiçäo. Na Grécia, o naterial
utilizado era um tufo vulcânico encontrado na Ilha de Thera
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(hoje Santorim) cuja qualidade goza de boa reputação mesmo nos
dias de hoje. Por outro lado, o ¡naterial adicionado à cal" na
Itália correspondia a um tufo vulcânico de coloração avermelhada
encontrado em diferentes pontos próxinos à Bafa de NápoÌes. Uma
vez que os materia.is de nelhor qualidade provinharn da ,vizinhança
do Monte Pozzuoli, o material recebeu o nome de pozolana, sendo
esta denominação estendida posteríormente a toda uma classe de
materiais que apresentavam características semelhantes (LEÀ,
1970 )

.

náo dispunham de pozoÌana, recorriam a
tethas ou cerârnicas mofdas, produtos de argilas queimadas, que
misturadas à cal proporcionavan efeitos similares. Àcredita-se
se originou na ll-ha
que o enprego dessas pozofanas artificiais
de creta, sendo posteriormente utilizadas pelos Ronanos (LEÀ,
L97O e HIJTDoBRO, 19891
Quando

os

Romanos

.

A qualidade das edificações romanas surpreende ainda hoje a
engenharia. De fato, cono testemunha da excelência do processo
de fabricação, encontramos en nossos dias numerosas obras do
Império Ro¡nano; sua presença demonstra que sua construção não
foi urn produto da casualidade, mas sim resultado de UIB profundo
conhecimento da técnica de fabricação.

Àpesar disso, un declfnio gradual da qualidade das
argamassas foi observado no decorrer do tempo, até a Idade
Média. Efetivanente, as contribuições saxônicas e normandas I por
exernplo, mostravan evidências de argamassas rnal misturadas,
fregüentenente preparadas co¡n cales nal queimadas, fato que
reduzia a longevidade das obras do perÍodo.
Àpós o século XIv, excelentes arganassas foram novarnente
utilizadas, tendo sido retonada a prática do uso de materÍais
pozolânicos, atém de una nova precauçáo que foi a lavagern das
arej-as, separando-as de rnateriais orgânicos e argilosos aderidos
(LEÀ, 1970 ) .
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Todavia, a evolução das argamassas e concretos tomou grande
irnpulso no século XVIII com as investigações efetuadas por John
Smeaton, engenheiro responsável pela reconstrução do FaroI de
Eddystone nas costas de cornhrall, Inglaterra. Para tal projeto,
forarn efetuados inúmeros experirnentos que perrnitiram a obtençåo
de un rnaterial rnais adequado para suportar a ação vioLenta da
água do mar. Sneaton observou, ao contrário do que se acreditava

até então, que as melhores cales eran obtidas através da
calcinação de rochas calcárias que contivessem uma proporçào
considerável de materiais argilosos (BOGUE' f947\.
Seus experimentos constavam da confecção de pequenas bolas

(pelets) preparadas com diversas cales rnisturadas con tipos
variados de nateriais pozolânicos que eram posteriorrnente
irnersas em água para que adquirissem gradualrnente resistências
mecânicas. Seu rnét,o<lo pode parecer qrosseiro aos cl j.as de ho je,
mas deu a ele os resultados de que necessitava. Para a
reconstit-uição do farol optou pela utitização da mistura de uma
cal hidráulica e uln tufo vufcânico proveniente da rtália,
dosados em proporções iguais e bem hornogenei zados .
Na conclusão de seus testes, Smeaton îez sua observaçâo
mais interessante: 'rEm relação a esses pelets que foram ¡nantidos
de forna contÍnua sob a água, não parecern inclinados a variare¡n
na forma, nas apenas a adquirirem dureza graduahûente, tanto que
não tenho dúvidas de que fiz um cinento de caracteristicas
iguais às rnelhores pedras de Portland, tanto ern solidez quanto
ern durabilidadett (in BoGUE, L947). Muito provavelmente, o termo
cirnento portland adveio desta comparação de smeaton entre seu
cinento recém-criado e a localidade de Portland, de onde se
extraíam as rochas calcárias conercializadas na época. Smeaton
legou à humanidade a certeza de que a rnistura calcário e argila
produz cimento.
Considerando a falta de organização da época no que se
refere à troca de inforrnações cientfficas, as descobertas feitas
na Inglaterra não f orarn conhecidaS por outros países. Àssirn, as
revelações anunciadas por Sneaton em 1756 fora¡n redescobertas en

I
pelo

menos

mais seis oportunidades. entre esta data e o ano

de

1830.

Bry Higgins en 778o, aparentenente sem conhecer os
trabal-hos de Smeaton que não havia¡n sido publicados, investigou
cales do ponto de vista do conteúdo de dióxido de carbono, que
e1e chanou de ttar fixávelrr (BoGUE, 1'947). Esse pesquisador
verificou que parte da massa dos materiaís calcários era gasosa
e podia ser eli¡ninada com urn aquecimento; de forna oposta, a
exposiçäo de cal-es ao gás carbônico provocava sua estabilização.
Joseph Parker notou que certos materiais argilosos
empedrados associados coÌn nateriais carbonáticos (nódulos de
rrseptáriastr ) encontrados na região de Kentish, Inglaterra,
quando queimados de forma enérgica originavam um produto de
excelente h idrau I ic i.<lade e coloração marrom o crual foj
prirneiramente batizado de rrcimento de Parker rre, posteriormente,
rrcimento romanorr, de grande aceitação na época'

L. J. Vicat observou eue, ao contrário do que afirmara
smeaton, não eram apenas as rochas cafcárias naturais.
relativamente irnpuras, as únicas que proporcionavam a obtençào
de rnateriais hidraulicamente ativos. Segundo seus estudos, a
qualidade hidráulica das cales estava associada a un conteúdo
adequado de naterial- argil-oso que poderia ser ¡¡isturado
artif icialnente , inclusive em proporções ideais ' Devido às suas
experiências, nuitos autores considera¡n Vicat o inventor do
ci¡nento portl-and.

De forma análoga, o cientista hoÌandês J.John tarnbém
verificou a inportância de materiais argilosos em misturas corn
calcários para a obtençâo de produtos hidraulicamente de
excelentes qualidades. Suas conclusões obtidas por volta de
1819¡ e¡nbora sinifares àquelas verificadas por vicat, foram
obtidas de naneira independente.
Um dos prirneiros fabricantes a apli.car todos esses
conceitos foi James Frost que util-izou duas partes de gí2
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('rchalkrr) e una de argila para produzir um ligante ao qual
batizou de I'cimento de Frost . Mas em 1822, el-e descartou tal
procedirnento e, em uma nova patente, especificou o uso de
calcários ou margas, rnagnesianos ou não, praticanente isentos de
materiais alurninosos que continha¡n de 9 a 4OZ de material
silicoso ou slLica ou cornbinaçåo de sÍIica e óxido de ferro,
estando a sílica em excesso e f inarnente moída. o produto, obtido
com a calcinação deste rnaterial foi chamado de rrcimento
britânico" (BOGUE, op.cit, )
À invenção do cinento portland é creditada a Joseph Àspdin,
um construtor de Leeds, que aos 21 de outubro de 1824 patenteou
o produto, fato contestado por muitos autores, una vez que tanto
a fabricação quanto a denorninação do produto não foram
completamente originárias dele.
De fato, Aspdin utilizando-se dos conheci¡nentos adquiridos

por seus antecessores, produziu um Iigante hidráulico em
condições praticamente semelhantes àquelas de ci¡nentos
anteriores, sobretudo ao cimento de vicat. o none parece ter
sido originado dos co¡nentários de Smeaton.
co¡n base nas condições de fabricação patenteadas por
Aspdin, I. c. Johnson. surpreendido pelo nistério que envolvia a
fabricação do ci¡nento portl-and, destacou que até mesmo os
funcionários de Àspdin desconhecían exatamente o que era
adicionado durante a fabricaçáo ( in GOODING & HÀLSTEAD, L952) .

Mais tarde, em 1845, Johnson produziu um naterial de
dosagem semelhante aos cimentos de então, porérn excessivamente
caLcinado a ponto de ficar mesmo vitrificado.
Esse materialf
aparentemente descartável, foi testado nais tarde em seus
experirnentos onde verificou-se un produto con dureza e coloraçäo
superiores.
Este produto, que a princfpio foi desprezado, nåo era senão

clinquer

muito próxirno aos produzidos atualmente,

com

10

endurecimento rnais Lento, hidraulicidade maior e resistências
mecânicas rnuito mais el-evadas.

l-838, o engenheiro BrunéI fez constar nos documentos de
suas obras (túnel sob o Rio Tâmisa) o none do aglomerante
utifizado: rrcimento portlandrr (coMÁ, 1979).
Em

Ä dosagern adequada de calcários e argilas bem como a
temperatura rnáxirna de queina desta mistura foram conhecidas
apenas en investigações posteriores. A introdução do forno
rotativo na indrlstria cirnenteira deveu-se a Frederik Ransone
( Go¡.{Á, op.cit. ) que patenteou seu invento en 1885.
2.1 o cimento Portland no Brasil
À primeira tentativa no Brasil. de aÞlicar os conhecinentos
relativos à fabricação do ci¡nento portLand ocorreu aparenternente
em 1888, quando o conendador Àntônío Proost Rodovalho enpenhouse em instalar uma fábrica e¡n sua fazenda en santo Àntônio,
Estado de São Paulo, Posteriormente, várias buscas esporádicas
nesse sentido foram feitas (ÀBcP, L97o).
Assim, chegou a funcionar durante três ¡neses em L892 una
pequena instalação produtora na lLha de Tiriri I na Parafba.. À
usina de Rodovalho operou de l-897 até l-904, quando paralizou,
voltando em 1907 | extinguindo-se definitivanente em 1918. Em
cachoeiro do Itapenirim, o Governo do EspÍrito santo fundou, em
L9r2, u¡na fábrica que funcionou até L924 t sendo paralizada,
retornando a funcionar em 1936, porérn con novas instalações.
Todas essas etapas nåo passaram de meras tentativas, que
culminararn en 1"924 com a irnplantação, pela Companhia Brasileira
de Cimento PortLand, de uma fábrica e¡n Perus, Estado de Sào
Paulo, cuja construção pode ser considerada cono o marco da
inplantaçäo da indústria brasileira de cirnento. Às primeiras
toneladas foram produzidas e col-ocadas no mercado en 1926.
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Àté então, o consumo de cinento no Pafs era alimentado
praticanente pelo produto irnportado. À produção nacionaf foi
gradativanente elevada con a implantação de novas fábricas,
sendo que a participação de produtos irnportados oscil-ou durante
décadas até praticamente desaparecer nos dias de hoje. o quadro
02 apresenta uma sfntese da evol-ução da produção e consuno de
cirnento portland no Brasil e no mundo con base em dados da
CEMBUREAU (I9A2, L987 e 1990).
À estagnação da produçäo brasileira de cimento observada a
partir de 1986, na faixa de 25 mifhões de toneladas por ano,
explica-se pela estreita relação entre esse segmento industrial"
e o crescimento econômico do PaÍs.
À indústria brasileira de cimento passou por modificações
profundas ao Ìongo de sua história, sempre procut ando adecJuar-se
à ¡nodernidade das naçöes desenvolvidas e à realidade brasileira.
Hoje, 982 das fábricas utilizan fornos via seca, con consumo
especffico ¡nédio de gookcal por kg de clfnquer, nuito abaixo do
consun¡o dos antigos fornos via úrnida (entre 1600 e 2000kca1 por
kg de clfnquer). o co¡nbustfvel utilizado tanbén teve que se
adequar à realidade brasiJ-eira, tendo-se em 1985 substitufdo ern
até 958 a utilização do óleo com.bustfvel inportado pelo carvâo
mineral brasileiro. Muitos outros combustlveis alternativos
continua¡n sendo testados com êxito, destacando-se a casca de
arl:oz, o bagaço de cana, serragens de madeira, solventes
qufnicos e pneus velhos, entre outros.
Verifica-se que essa indústria tem grande participaçào no
processo de reciclagem de nateriais, tanto em relação a aqueles
incinerados no interior
do forno, quanto aos rejeitos
industriais utitizados como adição ativa ao cimento.
Paralela¡nente aos avanços tecnológicos, constata-se uma
crescente preocupação com a qualidade do produto acabado e
sobretudo com a homogeneidade da produçâo.

QUÀDRo

02 - Evolução da Produção e consumo de cinento no Brasil
e no Mundo (Fonte: CEMBUREAU, L9a2 | I9a7 e 1990)
Brasiì
Produção

À¡o

,,

Totrl (i0't)

hportação

(10't)

lxprta;

Hundo

lonsuo "Pe{

Consuro

aão (10't) Total (103t) capita" (lort)

Produçãq Total Consuro

(rort)

iPef

capita" (10Jt

465

468

20

39.500

24

1920

173

173

6

32.200

19

\925

336

336

11

59.400

32

34

1913

3

1926*

13

396

409

t3

63.200

1930

87

391

{78

14

73.400

1935

366

114

480

13

66.200

32

1938

618

50

668

17

82.900

39

1941

914

339

t.253

26

86.100

39

1950

1.386

394

1.?80

34

133,000

''5

242

2.917

49

214.500

81

1955
1960

4.4{4

I

3

4.442

ó-r

31{.200

i04

1965

5.624

4l

3

5.664

69

430.900

I3I

1970

9.003

328

9.331

I01

589.500

158

r975

16.737

235

46

16.737

t59

719,000

180

1980

27

.r91

26

204

26.911

2II

881.100

203

I985

20.635

2

t5l

20.547

t52

952.500

199

1989

25.920

64

65

l?5

t.138.000

2r9

* [arca o inlcio

da produção brasileira de cinento

3 O CLÍNQUER

PORTI,ÀND.,

3.1 Apresentação
o clfnquer de ci¡nento portland é o naterial sinterizado e
peletizado. resultante da calcinação até aproxirnadamente 145ooC
de una nistura adequada de caLcárío e argila e, eventuaLmente de
gelnponentes corretivoF de natureza silicosa. alu¡ninosa ou nesmo
ferrlfera, enpregados de modo a garantir o quimismo da mistura
1990). BRÀGA
dentro de Iimites especfficos (KIHÀRA et alii'
cuja
(L973) define o cllnquer portland como una rocha artificial
forrnaçào se deve a un conjunto de reações en estado sólido com
fusão parcial dos componentes. KrHÀRÀ & VÀLÀRELLT ( 1975 )
rel-acionam o processo de formação do cl-lnquer portland a um
metanorfismo térmico dê alto grau de rochas calcárias e
argilosas f inarnente clj.vididas, cu'ias reacões se nrocessrânì Þor
difusão iônica em um processo se¡nelhante à anatexia.
o clfnquer portlandf devê sua
resistência e tenacidade ao material intersticiaf constitufdo
por aluminatos e ferroalurninatos cáIcicos qrle aô se
solidificarem, fornan una estrutura de cristais entreLaçadoo ou
mesmo una nassa vftrea que envolve os silicatos (alita e belita)
EsGa rocha artificial,

(LOCHER. r.975 ) .

os constiÈufntes rnineralógicoÊ do clfnquer portland
ser subdivididos en três grupos distintos:

Fìodem

.os silicatos cáJ.cicos, que normalmente são c¡:istai's
etapas do processo
formados, gerados nas últinas
cJ-

inqueri zaçäo, não sofrendo fusão durante

}ren

de

sua^ formaÇâo;

a fase intersticial , correspondente à fase futlilida à
tenperatura de clinquerização, no seio da gual. cristali.zam <¡s
silicatos.
É constj-tuida por alu¡ninatos e f errcaf ¡.¡n.lnô.t-os
.

cál-cicos

i

T4

.o terceiro grupo corresponde a alguns componentes menos
freqüentes como o periclásio (MSO), cal livre (cao), Iangbeinita
IK2ca2(so4)3], aphititalita
IK3Na(So4)27, arcanita (K2So4)r
ferro netálico (Feo), wustita (FeO), entre outros.
Os dois prineiros grupos incluen os chamados constitufntes

principais do cllnquer, identificados com as abreviaturas
clássicas: CaS (ou CarSiO5), C2S (ou ca2siO4), CaÀ (ou ca3ÀI206 )
e c4ÀF (ou Ca2Àl-FeO5). Rigorosamentef essas abreviaturas são
váIidas sonente para as fases puras, as quais nunca aparecem nos
clfnqueres industriais devido à presença de irnpurezas ern solução
sól ida

.

3-2 Constitufntes l,lineralógricos Principais do Clfnquer Portland

.alita: é a designaÇão dada às diferentes nodifjcações do
silicato tricálcico,
estabilizadas no cIÍnquer industrial pela
formação de so.Iuções sólidas con incfusão de pequenas
quantidades de óxidos estranhos (Mgo, À12O3, Fe203 ¡ Ti20.¡, P2e5,
So3, Na2O, K2O, entre outros). É um dos principais constituÍntes
do clfnquer (4O a 7OZ ), com importante papel no endurecimento e
na resistênci¡ ¡necânica do cirnento.
À alita é urn nesossilicato artificial , sendo sua estrutura
definida pela presença de tetraedros independentes de SiO4
unidos por fons cálcio intersticiais.
Ern gera] os cristais são
tabulares, conpactos e idionórgicos apresentando, na naioria das
vezes, uma seção hexagonal ( figura 01 ).

FIGURÀ

01 - Seçào hexagonal da ali"ta

(MÄKI

, 1986)
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O processo de fornação da alita mais comum em cllnqueres
industriais ocorre através da reação sólido-sólido entre
cristais de cal- livre e belita onde a reaçâo se processa por
difusäo iônica, sendo acelerada pela fase fundj-da. Esta forna de
geração da alita é comumente observada quando se verifica a
pr:esença de grãos grosseiros de quartzo na farinha, fato que nào
possibitita a dissolução da sflica no lfquido adjacente.
Primeiramente ocorre reação do quartzo com a cal disponfvel para
a formação de cristais de belita; posteriorrnente , os cristais de
belj-ta recém gerados reaqem com a cal para originar cristais de
alita.
Em relação ao polirnorf isrno dos cristais de c¡S, sete
variações poden ser observadas segundo o quadro 03 (MÀKI , 1986).
03 - Variações Pol"imórficas da Àlita ( ¡1ÀKI , 1986)
Denominação das Fases Temperatura de Conversão (oC)

QUÀDRO

R

1070

M3

1060

Ìrz

990

M1

980

T^J

920

T2

620
20

6zooc 92ooc 9Booc agooc 1o6ooc 1o7ooc
T1=- T2:
T¡=ì Ml:
M2:
M3:
R
onde: T:Triclfnico; M:Monocllnico:. et R=TrigonaI
Em c1Ínqueres portl-and industriais,
a alita
ocorre
normaLnente sob as formas monocl-fnicas M1 e M3 a tenperatura
ambiente (MÄKI & CHROMY. 1978). Na ausência de quantidade
apreciável de Mgo no clÍnquer e sob condições de alta

temperatura, pode ocorrer tarnbérn a forma triclínica
resultado da cristalizaçåo (MÀKI , op, cit.).

I2

En relação à presença de grande quantidade de elementos
químicos em solução só1ida na atita, parece mais convincente
aceitar què as variações na atividade hidráulica e nas
propriedades da alita são devidas mais a defeitos ou desordens
estruturais do que propriamente às fornas polimórficas
estabifizadas, visto que as variações de reatividade entre essas
fases polirnórficas säo pouco nÍtidas. Deve-se acrescentar aínda
que o efeito dos diferentes elenentos presentes na alita é
interativo, não sendo de um ou de outro elernento em particuJ-ar.
( CHÀTTERJJE , I979) t
-belita: é a denominação dada à soluçâo sólida envolvendo o
silicato bicálcico (ca25io4 ou sirnplesmente C2S) en suas
diferentes fornas potinórficas que säo estabilizadas pela
presença de óxidos estranhos (412O3, Fe2O3, MgO, Na2o, K2O, SO3,
P205, Tio2, CY2,u^3t Mn203, Bao, entre outros) em sua estrutura
cristalina. Embora ocorra en proporções via de regra nenos
expressivas que a alita (média de 2oZ en massa) é un dos
constitulntes principais do c1ínquer portland com contribuição
significativa nas resistências rnecânicas a idades rnais longas do
círnento. quando o teor de befita supera a 5oZ, passando a ser o
constituinte principaJ., o materiaJ. passa a denominar-se cl-fnquer
beIÍtico, sendo produzido con consumos energéticos inferiores,
porém apresentando decréscimo das caracterÍsticas hidráuIicas.
Da mesma forma què a afita,

os cristais de belita têrn corno
estrutura básica tetraedros independentes de sio4, que sào
Iigados entre si por interrnédio de Íons de cáIcio.
À forrnação dos cristais de belita se processa pel-a reaçào
entre Sio2 e cao provenientes da rnatéria-prirna , processo que
ocorre entre substâncias sól-idas, por difusão, a tenperaturas
inferiores àquelas da formação da alita.

L7

À belita apresenta quatro variedades polimórficas, quais
sejam: &. cr', ß e y , estáveis em domfnios de temperatura
deterrninados, as quais apresentam estruturas cristalinas
nitida¡nente distintas. Às transformações do silicato bicálcico
puro (C2S) poden ser esquernatizadas dô seguinte modo ( LEHMÀNN et
alii, in BRÀcÀ, 1973) (guadro 4).
QUÀDRO

04 - variações polirnórficas da BeLita

in

BRAGÀ, 1973

(

LEHMÀNN

et alii.,

)
6

80-6

3 OoC

åro.ro%630-6200C

<5oooc

åtõ1roõc

(L980), verificararn posteriormente que as
fases ßL e ß¡¡ podem ser consideradas como extremos de urna única
fase ß, cujaé constantes cristal-inas variam apenas discretamente
e de forma contfnua co¡û a temperatura.
BÀRNES

et alii

À estabilização das quatro fornas polirnórficas da belita
dependern fundanentalmente da vel-ocidade de resfriamento do
cJ.lnquer, bem como dos teores de álcalis nos cristais ( quadro
os).
Nos clfnqueres portland industriais, a forma de belita conunente encontrada é a ß, sendo as fornas û e o,' caracterfsticas
dos ci¡nentos belíticos. À transforrnação ß-Y , entretanto/ é rara
devido à ação estabiLizadora dos elementos menores. Quando esta
transformação se processa (condições de resfriamento muito
lentas), ela é acompanhada de um aumento de volume dos cristais
em cerca de 13U, acarretando a pulverizaçäo dos nódulos de

cllnquer. Por ser uma fase praticamente inerte,
indesejável ao cllnquer portland.
QUADRo

05 - caracterfsticas das Fases Polimórficas da Belita

Forma

alotrópica
o

c
B
Y

-c2s

Nome

condiçöes de Estabi Ii zadores
Si stena
cristal- ino resfriamento principais

tri

I

Na 2O
muito rápido
Kzo
Bredi grita ortorrô¡nbi co nuito rápido
praticarnente
Larnita
¡nonocl f ni-co norna I
todos
Shannonita ortorrômbi co I ento
excesso de SiO-z
e Feo. sio2

gona

et alii (1978) estudando mais de zoQ clfnqueres
industriaj.s verificaram que a presença de constituÍntes
secundários na belita varia¡n de 2 a 122, sendo o ÀI3+ e Fe3* os
fons predoninantes na substituição parcial do ca2*. Essas
substituições iônicas estabil-izam a fase ß-c2s, principalrnente
sob condições de queirna oxidante (CHATTERJJE, L979).
BÀRNES

aluminato tricálcico: o C3A ou Ca3A12o6 é una das fases do
clfnquer por€land formada a partir da cristalização do ¡naterial
que se funde durante o processo de clinquerização. o conteúdo
dessa fase no clfnquer é variáveL (nornalnente entre 0 e L0å) e
depende do tipo de cimento produzido (cirnentos classe G,
utilizados em poços petrolÍferos devem apresentar teores de caÀ
próximos de 0).
.

o sistena cristalino em que se encontra é o cúbico nào
sendo verificada nenhuma modificação poJ.inórfica gerada pela
variação da temperatura. Esta fase adrnite em sua estrutura
cristalj-na a presença de óxidos estranhos como o Fe2o3, Mgo,
Sio2, Tio2, Na2o e :(2o, entre outros, em proporções de até 10%
em nassa, sendo que os elementos alcalinos podem rnodif icar sua
sirnetria (ortorrôrnbica ou monoclÍnica). MooRE (in CHÀTTERJJE,
1979) comenta ainda a possibilidade de uma forrna tetragonaf.
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BoIKovÀ et al". (1977) investigando o efeito

do Na2o na
estrutura do caÀ verificou que o conteúdo deste óxido em até
21422 em massa condiciona a forrna cúbicai desse valor até 3,aoz,
a for¡na ortorrômbicat até 4,a32 a forma tetragonal e até 5,702,
a forna ¡nonoclf nica.
os cristais de caÀ, responsáveis pela pega ( endurecimento
inicial) do cinento apresentam cono estrutura básica o arranjo
de seis tetraedros de Alo4, formando um anel (A1601g-). os fons
cáIcio preenchem cerca de 72 trvaziosrr dos 80 possÍveis da sela
unitária, sendo o restante ocupado por outros fons (MoNDÀL &
JEFFERY , L97 4) .
À formação dos cristais de alu¡ninato tricálcico ocorre
apenas no f inal- do processo de clinquerização, corn o
resfrianento e solidificaçáo da fase intersticial . Quanto ¡nais
rápido for o resfriamento do cIÍnquer, ¡nenos desenvolvidos serào
os cristais.
En relação à reatividade dos cristais de C3À, BoIKOvÀ et
aI . (L977), WONNEMÀNN (in STRUNG at alii, 1986) e LOCHER (L983)
deterrninaram que a presença de Kzo acelera o processo de
hidrataçåo desta fase ao passo que o Na2o, retarda;

brosnuillerita: é a denominação dada ao ferroaluminato
tetracálcico, tarnbérn designado por ferrita, correspondente a um
termo da solução sóLida contínua compreendida entre os extremos
CzF (ou ca2Fe2o5) e o I'hipotético" C2À (ou ca2À12o5), sendo
representada basica¡nente peJ-o c2ÀF. Parece que a cornposição rnais
estáve.l" é o c4ÀF (ca4LLzFe2o1o ) que é utilizado para representar
a solução sólida como um todo. À simetria exibida pel-os menbros
desta série é a ortorrômbica, tendo todos utna estrutura muito
simifar. REGoURD et alii (L976) verificaram que elenentos como o
Mg, Si, Ti, Mn e cr podem ser incorporados na estrutura do c4ÀF.
.

ocorre no clínquer em proporçóes variáveis, con teores
rnédios entre 10 e L2Z; os clfnqueres brancos, entretanto,
praticarnente não apresentam c4ÀF .

2Q

Esta fase, considerada de baixa reatividade hidráuJ-ica, tern
corno propriedade principal a resistência à corrosão quÍmica do
cimento. É este constitufnte que confere ao cirnento a coloraçåo
acinzentada devido à presença de ferro en sua constituiçåo.
Àpresenta uma estrutura complexa, onde camadas de octaedros
(Feo6 ou À106 ) são dispostas perpendicularnente ao eixo rrbrr do
cristal, sendo intercaladas por cadeias sirnples de tetraedros
(Feo4 ou AIo4). os tetraedros e octaedros unen-se entre si
através do conparti Ihanento dos oxigênios de seus vértices,
formando grandes vazios na estrutura, preenchidos por Íons

cálcio.
a partir da
solidificação da fase intersticial- fundida, fornando cristais
irregulares, nos interstícios deixados pelos silicatos (alita e
belita) . É impossÍvel , ao rnícroscópio óptico, distinguir o
provável ou prováveis componentes da soluçåo sóIida.
Da mesma forma que o caÀ, o c4ÀF crístaliza-se

(L978), quando a relação À12o3lFe2o3 do
a fase C4ÀF cristaliza-se
c1Ínquer for superior a L,L ,
posteri.ormente ao caÀ, fato que normalmente ocorre.
Segundo CHRISTENSEN

3.3 constituintes lrtineralógicos secundários do clfnquer Portland
(cao): considerada indesejável no cIÍnquer
.cal livre
portland a partir de 22, a cal livre forna-se através da
calcinação dos carbonatos cá]cicos e permanece no cIínquer
devido a alguna condição inadequada do processo de
cJ. inqueri zação , co¡no moagem e/oü hornogeneidade deficientes da
natéria-prima, condições de queima insuficientes ou ainda
dosagem excessiva de óxido de cáIcio na farinha . Àssirn, a
presença de cal livre no clínquer pode ser usada corno parâmetro
para o controle das condiçðes de fabricação. Em geral os
cJ-Ínqueres apresentan ern nédia 1Z de caf Iivre.
o sistema cristalino do cao é cúbico e a forna, normalmente
esférica. Quando agrupados em zonas (agloneraçöes da rnesma fase
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nineralógica) esses cristais poden provocar expansão no cimento
portland durante a hidrataçåo, convertendo-se en portlandita
Ica(oH)2], sendo essa reação acompanhada por um aunento do
volume da ordem de 97,621

.periclásio (t{So): este conponente só aparece como fase
nineralógica en clínqueres ricos em Mgo, produzidos a partir de
calcários magnesianos.
o óxido de rnagnésio presente na farinha participa na
forrnação da fase 1Íquida entrando en¡ solução sólj-da nas
diferentes fases do clínquer )á descritas, principalmente na
alita em substituição ao óxido de cál-cio. Se o teor de Mgo for
superior a Zeo, aproxirnadamente, então o material excedente
cristal i zar-se-á sob a for¡na de periclásio. À taxa de
cristalização do periclásio é função da temperatura de queima e
vel-ocidade de resfrianento.
É un cornponente secundário do clfnquer, de baixa atividade
hidráulica, sendo u¡na fase pratica¡nente inerte no processo de
hidratação do cimento e, por isso, indesejável , principalmente
se em excesso (existen especificações em norlnas que limitan en
6,52 o teor de Mgo no cirnento). o siste¡na cristalino do
periclásio é o cribico, sendo que a for¡na dos cristais dependê
fundanentafmente das condições de resfriamento do cIÍnquer.

4 pRoctsso

4.1

DE FABRTcÀçÃo

po cr-ÍrQUF:R PoRTr-ÀND

cenera.l idades

escaLa industrial , o processo se fabricação do clÍnquer
portland é uma operação complexa que consiste na extração e
britagern das ¡natérias-primas , seguindo-se a preparação adequada
da mistura crua (farinha), com posterior queima por volta de
Em

O produto desse processo de
145ooc em forno rotativo.
sinterizaçäo é denominado cllnquer portfand Que, quando
devida¡nente moido e misturado em proporções adequadas de sulfato
de cálcio (denorninado genericamente de gesso na indústria
cimenteira) e outras adições, dá orfgern ao ci¡nento portland, À
figura 02, extraída de KIHÀR.à et alii (1990), apresenta un
esquema sinplificado da fabricaçäo do cIínquer portland.

Silos de Mistura Crua

FABRIcAçÁO DE
CIMENfO PORTLAND

FIcItRÀ 02

|

4----

Silos de Cimento

- Esquema sinplificado da fabricação do clínquer
portLand ( KIHÀRÀ et al-ii, 19eo)

)1

4-2 Hatérias-Primas

Para a fabricaçåo do clfnquer portland, o naterial de
partida deve conter em sua composição qufrnica os componentes
principais do clfnquer, quais sejam, cal, sflica, alumina e
óxido de ferro. Raramente esses conponentes são encontrados e¡¡
uma única rocha em proporções adequadas, sendo, por isso,
necessárÍo fazer-se a mistura de dois ou rnais tipos de
materiais. o calcário e a argila são as rnatérias-primas mais
conuns na indústria cirnenteira, sendo utilizados eventuais
aditivos corretivos (rninério de ferro, areia etc. ) quando un
conponente quinico essencial não estiver presente na proporçào
adequada.

a classificação das rochas calcárías efetuada por
BIGÀRELLLA (1956), apenas os calcários calclticos e magnesianos
(teores limites de Mgo de 1,1U e 4,32, respectivanente ) podem
ser utilizados na fabricação do c1ínguer portland' sendo os
calcários doJ.ornf tico, dolonito caÌcltico e dol,omito (teores
ti¡nites de Mgo de 10,5å, L9 ,LZ e 22,o2 , respectivamente )
inadequados, Ern caso de ocorrência desses calcários mais
rnagnesianos, dêve-se fazer uma mistura adequada com calcários
calclticos. Para a fabricação do cllnquer portland' o calcário
não deve exceder, em média, a 4å dè l,lgo (ÀBREU' L973). Segundo
CPRM (L972), os calcários para a fabricação de cimento deven
conter no rnfnimo 422 de cao, menos que 4Z de MgO e nenos que 10%
de sio2.
Segundo

Em relação ao componente argiì-oso, algunas lirnitaçòes
qufmico-nineralógicas são especificadas. Segundo rPT (l.982),
materiais argilosos contendo teores de Na2o e K2o superiores
respectivamente a 3,0 e 6,ot ou volume de areia naior que 6o?
såo inadequados para o uso como matéria-prima do clfnquer
portland. Teores de Na2O entre 1,5 e 3,0%, de K2O entre 4,0 e
6,0å ou volune de areia entre 55 e 60Z, caracterizam materiais
de baixa quaì"idade. Se o teôr de Na2o estiver no intêrvalÒ de
L,0 a 1,52, o K2o entre 3,o e 4/02 e o de areia entre 40 e 552,
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o material argiloso é classificado como de qualidade médla.
Abaixo desses valores a argila é tida como de boa qualidade.
Secundariarnente ,
a farinha
do clfnquer apresenta
componentes qulmicos auxiliares, cujas quantidades são l-i¡nitadas
normalmente por especificações de normas ou por experiências de
fabricação. Dentre esses componentes destacam-se o óxido de
magnésio, os áIcalis (KZO e Na2O), o enxofre (SO3), fons cloreto

e fluoreto, o fósforo (P2O5), entre outros. De acordo com DUDÀ
(1977) | o cl-lnquer portland apresenta aproximadamente os
seguintes constitufntes qufnicos constantes do quadro 06.
QUÄDRO

06 - Conposição eufnica Média do CIínquer portland
(

segundo DUDÀ, 1977 )

sio2

L6-262

CaO

58-67e.

Àt2o3

4-az

MgO

L-52

Fe2O3
Mn2O3
TiO2

2-52"

K2O+Na20 0-12

0- 3å

so:

O-O.5U

Pzos

o,L-2,52
0-1,52

Perda ao Fogo : 0,5-38

4-3 O Processo de Fabricação

cenericamente, o processo de fabricação do clfnquer
portland em fornos rotativos pode ser subdividido e¡n quatro
tipos, dependendo das condiçóes de u¡nidade da natéria-prirna. À
escolha de cada un dos processos (via únida, via serni-únida, via
serni-seca e via seca) depende de diversos fatores cono a
disponibilidade de combustfvel , urnidade das rnatérias-primas,
entre outros. Os sistenas de fornos via seca são hoje mais
usuais, sendo preferidos aos demais. a menos que a umidade das
rnatérias-prirnas ultrapasse a 10å ou que o preço dos combustÍveis
seja insignificante. Nesse sisterna, o material de alimentaçào
entra no forno rotativo na forma de pó seco (BONN e LÀNc, 1986).
Dada a importância desse tipo de processo de gueima e
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considerando o fato de que atualmente no Brasil a grande maioria

dos fornos são do tipo "via secarr, a descrição das etapas
fabricação terá como base esse tipo de processo,

de

4.3.1 Extração, britagen e pré-homogeneização da matéria-prima

À extração

dosagem da matéria-prirna é um processo
cuidadoso onde o corpo calcário deve ser criteriosamente
estudador sendo comumente explorado segundo desmontes de
bancadas, com cada bancada subdividida em blocos, de acord.o co¡n
suas variações composicionais. A nistura dos blocos de desmonte
pode ser feita intercal-ando-se carninhões com materiais de um e
de outro blocos.
e

o material extrafdo, que pode apresentar dirnensões
decimétricas a ¡nétricas, é então reduzido en britadores gue
podem ser de nartelo, de rnandfbula, giratório, de cone, de rolo
etc. Àpós essa etapa, os fragnentos de calcário, agora con
di¡nensões centirnétricas a mili¡nétricas são ernpilhados de tal
forma que o naterial calcário heterogêneo seja submetido a urna
pré-hornogenei zação. À etapa de pré-honogeneizaçâo é facultativa,
porém de grande irnportância para a honogeneização f inal- da
farinha, sendo necessária em casos onde o corpo caLcário nostrase muito heterogêneo.
Àpós a etapa de britagem, com ou sem pré-homogenei zaçâo , o

calcário é então conduzido através de esteiras móveis para os
siLos de arnazenamento da natéria-prina. Alén do calcário,
ta¡nbém o material- argj,loso bem como eventuais corretivos são
armazenados em silos próprios .
4.3.2

Dosagem, moagem

e

houogene í

z

ação da farinha

Através de balanças dosadoras os diversos conponentes da
natéria-prima são conduzidos para o ¡noinho de farinhas, cuja
final-idade é cominuir o materiaL a granulometrias micrornétricas.
comumente, o tipo de moinho utilizado nesta etapa é o de
Íbolasrr, sendo que o material rnofdo passa por um ou mais
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separadores que discriminam o materj-al grosseiro, que retorna ao

moinho, do naterial fino que é conduzido para os silos de
homogeneização da farinha. cabe ressaltar que durante a moagem
da farinha no processo via seca parte do ar quente que sai do
forno pode ser utilizado com o intuito de elevar a tenperatura
do moÍnho para que o material figue seco e possa ser devidamente
hornogenei zado

.

Após a etapa de moagem, o material- pu].verizado é
transportado por esteirás pneunáticas até uma câmara cuja função
é, através de pressurização de ar, homogeneizar o material para
que esse entre no forno com a composiçào qulmico-minera log i ca a
¡nais constante possÍvel. À figß¡ra ()3 mostra a variação do teor
de caco3 de una farinha antes e depois de honogeneizada.
ANTES

OÀ

HOMOGENEIZAÇÀO

APOS

A

HOMOGENEìZAçAO

FIGURÀ

4.3.3

03 - Variação do teor de CaCO3 de uma farinha antes
após a hornogeneizaçao (DUDA, 1977)

O processo de

e

clinquerização

Os sistemas de queima de cl inquer ¡nodernos sào
caracterizados pelos seguintes estágios individuais: préaquecimento, calcinação, sinterização ( clinquerì.zaçáo) e
resfrianento. À farinha devidarnente moida e homogeneìzada está
apta a ser clinquerizada, sendo que este processo é iniciado
ainda antes que o naterial entre no forno. Inúneros såo os tipos
de fornos rotativos, que variam entre si pelo tarnanho, diârnetro
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interno , formato etc. À fiqnrra 04
mostra o esquema de urn
forno rotativo, via seca com quatro estágios de pré-aquecedores.

FIGURÀ

04 - Esguena de um forno rotativo
aquecedores e
re77

resfriador

via seca, con pré_
de satéIite (DUDÀ,

)

O pré-aquecinento, ou aquecimento inicial

da matéria-prina
ocorre aproveitando-se o conteúdo calorífico
dos gases
provenientes do forno, até que se alcance un grau rnáximo de
descarbonataçao da farinha, para que esta entre no forno. Nesta
etapa, verifica-se a perda de água livre dos minerais da
farinha, a desidroxilação dos argiloninerais e o infcio da
descarbonatação do calcárió. Normalmente, o material ao
ingressar no primeiro estágio do pré-aquecedor apresenta uma
temperatura de cerca de sOoC, devendo ser aquecido até
aproxirnadamente SOooC durante os 25 a 30 segundos em que fica e¡n
contato con os gases de circulação, sendo que este tenpo
representa o tempo de percurso da farinha entre o primeiro e o
quarto estágios do pré-aquecedor, ingressando, posteriormente,
nó forno (NEIRÀ, 1985 ) .
O forno rotativo é constituldo essencialmente por un
cilindro de chapa cujo comprimento varia en geral de 50 a t5om e
o diârnetro varia de 2 ,5 a 6m. À I'carcaçarr é interiorrnente
revestida por tijolos refratários cuja cornposiçåo rnineralógica é

a cada região do forno. o cilindro gira ern torno do seu
eixo que tern inclinação aproximada de 30 para que o rnaterial a
ser queirnado entre pela extremidade alta do cilindro, carninhando
por efeito de rotação e gravitacionaf até a região nais baixa de
onde uma chana, diriqida J-ongitudinalnente , produz o calor
necessário à clinquerização.
adequada

À chama é alinentada pela co¡nbustäo de carvão rnineral
pulverizado, óIeo nineral, gás natural ou qualquer outro
cornbustfvel alternativo (carvão vegetaL, palha de arroz, bagaço
de cana etc. ), sendo que a energia calorífica gerada é
trans¡nitida ao naterial por radiação e convecçào e por conduçåo
tér¡nica do revesti¡nento.
Àpós o inÍcío do funcionarnento do forno, uma canada de
material parcialmente fundido (denominada I'co1agem" ) é fornada,
recobrindo os tijolos refratários e protegendo-os de irnpactos
qufrnicos, térmicos e mecânicos, aunentando sua vida útil ( fiqura
05). cabe ressaLtar gue o excesso de colagen torna-se
inconveniente, una vez que forna verdadeiras paredes que impedern
o curso do materiaL no forno, provocando entupimentos.

En função da temperatura e da composição qulmicornineralógica do material a ser clinquerizado, o forno pode ser
dividido em cinco zonas principais, cono mostra a figir¡ra 06.
.zona de calcinação (zc) | na prineira regiåo do forno
ocorre a d.escarbonatação da farinha com significativa fornação
de crístais de beÌita. Nesta zona, enbora a geraçåo de cristais
de belita libere alguma quantidade de calor, o fato é que o
processo de calcinaçäo consome, como um todo, grande quantidade
de energia, provocando uma elevação muito lenta da temperatura
do material nessa região (MILLER¡ 1980).
.zona de transiçåo (zT): ao contrário da zona de
calcinaçåo, nessa região do forno a elevaçáo da temperatura é
rápida, variando de cerca de 90ooc até temperaturas próximas de
13oooc. Na zana de transiçäo registra-se u¡n significativo

incrernento na quantidade

de

fase

lfquida

(MILLER,

1980

JOHÀNSEN, L977 ) ì

refratário
agem

carcaça

FIGURÀ

05 - Corte transversal- de un forno mostrando a
carcaçaf os tijolos refratários, a camada de
col-agem e o leito de rnaterial sinterizado

.zona dé fase llquida (ZF): esta zona corresponde à região
do forno onde se processa a nodulização do cllnquer. observa-se
una variação muito pequena do teor de fase Ifquida com a
el-evação da temperatura. Coneça, nesta região, a fornação dos
cristais de alita cujo desenvolvimento se acentua con a elevaçâo
da ternperatura, até que a quantidade desses cristais atinja urn
vafor crftico, cessando o processo de nodutização (MILLER,

op.cit. e

JOHÀNSEN,

op.cit.

)t

.zona de temperatura máxima (zI{): nesta zona, situada na
região da chama, o processo predorninante é a formaçào e
posterior crescirnento dos cristais de a1ita. A figura 07 nostra
a taxa de formação dos cristais de alita nas várias zonas do
forno. No interior dos nódulos, esta reação é todavia limitada
pela taxa de difusâo do CaO na fase fundida, relativamente
imóvel (MILLER, op.cit. e JoHANSEN, op.cit. );
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06 - Desenvolvinento das fases nineralógicas do
clfnquer nas cinco zonas principais de urn forno
con sistena de pré-aquecedores (quatro ciclonés)
e sem pré-cal-cinador (WOLTER, 1985)

FIG{'RÀ

07 - Taxa de formação dos cristais
de alitra nas
várj.as zonas do forno (MILLER, 1980)

3l
.zona de resfriamento do forno (ZR): coneça exatamente
ponto onde se observa o inlcio da redução da temperatura

no
de

queina. Nesta etapa verifica-se o inÍcio da solidificaçäo da
fase Ifquida; quanto rnaior esta zona, nais cristalizada será a
fase intersticial .
À figura oB ilustra as curvas referentes ao perfiÌ de
tenperaturas dos gases e do materiaf em relaçâo às diversas
zonas do forno, bem como a quantidade de fase lÍquida
correspondente.

FIGURÀ

08 - Perfil

das temperaturas dos gases e dos
¡nateriais e¡n relação às diversas zonas do forno
e quantidade de fase J.lquida correspondente
(JOHANSEN, 1977

)

Às novas geraçöes de fornos podem apresentar um sistema de
pré-calcinaçào en eue, através de um rrmaçarico secundário",
obté¡n-se a calcinação da farinha antes que esta seja introduzida
no forno propriamente dito, restando para este a incumbência de
efetuar apenas as reaçöes de formação das fases do clfnquer. Se
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a farinha entra no forno quase que completamente calcinada, a
energia fornecida pelo forno passa a ser aquela necessária ao
aquecimento do rnateríal até uma temperatura suficiente para a
clinquerizaçåo, acrescida de uma quantidade relacionada às
perdas inevitáveis de calor ( ELK,JAER, 1980).
resfriadores de clfnquer de um forno são
intercambiadores de calor cujo objetivo é reduzir o rnais rápido
possfvel a ternperatura do material que sai do forno' visando
estabilizar
as fases mineralógicas formadas durante a
sinterização. os dois tipos principais de resfriadores
industriais sã.o de satéIite (ou planetário) e de grelha
( normalmente nais eficiente).
os

os gases provenientes dos resfriadores (rrar terciáriot')
atravessam o forno no sentido oposto ao fl"uxo de rnateriais,
tendo como final^idades principais o resfriamento do cflnquer
recém produzido e o pré-aquecirnento das matérias-prirnas que
entrarn no forno. Nornalmente, esses gases carream grandes
quantidades de partfculas sóIÍdas em suspensão. Ào flufrem pelos
ciclones do pré-aquecedor, parte dessas partfculas retornam,
por precipitaçäo, ao fluxo normal dos materiais. o fluxo dos
gases prossegue no sentido inverso e culnina con a passagen dos
(precípitador eletrostático) onde é
gases por um eletrofiltro
subnetido a una precipítação final , sendo elininados na
atmosfera praticamênte isentos de partfculas só1idas.

s
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5-L ceneralidades
Ðntende-se por aptidão à clinquerização a ¡naior ou rnenor
capacidade que uma farinha tem de se transformar em um cIÍnquer
de boa qualidade, dentro de condições econô¡nicas ¡nais vantajosas
possfveis. À visuafização desse conceito no clfnquer portland é
relativa¡nente conpl-exa, uma vez que o processo de queimabilidade

ffsicas, qufrnicas e
nineratógicas das natérías-primas (aptidão propriamente dita),
como tanbéÍr das condições de queirna e resfriamento inprirnidas.
ÀssÍn, o curso das reaçòes que ocorrem no pré-aquecedor, no
calcinador, no interior do forno e no resfriador são, a
princfpio, funções da temperatura do rnaterial e seus respectivos
tempos de perrnanência no sistema processador; alé¡n disso, essas
reações são afetadas pela densidade, vol"ume e movimentação do
material , atmosfera do forno, circulação do pó e ciclo de
conponentes voláÈeis no interior do forno (KIESER et alii,
depende não apenas das caracterfsticas

L97e)

.

os principais fatores que afetarn a aptídão à cIínquerização
de uma farinha são suas conposições qufinica e nineralógica, sua
granulometria e grau de homogeneização. Esses fatores podem ser
oti¡nizados de acordo com as necessidades do processo.

A deterrninação da, aptidåo à clinquerização de uma farinha
está fundamentada no grau de combinação do Cao, durante a
sinterização desta farinha, bastando para isso obter o conteúdo
de cao não combinado no cÌlnquer por nétodos qulmicos ou
ópticos.
(L992) define o termo queimabilidade (burnability)
como sendo o conteúdo de caÌ l-ivre rernanescente en um clfnquer,
após un tratanento térnico especffico, comparando-se con o
conteúdo de cat lívre ern um cllnquer resuftante de uma natériaprima padrão tratada exatarnente sob as mesmas condições de
queirna e resfrianento. certamente, a correlação entre o grau de
THEISEN
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conbinação da ca} com o teor de cal Ìivre resultante é
todos os principais
procedente, se verificarmos gue
constitufntes do clfnquer apresentam CaO em sua conposiçäo
qufnica

.

À queimabilldade depende de fatores como as cornposições
qufmica e rnineralógica da farinha, granuÌometria, taxa de
aquecirnento, te¡npo e temperatura máxirna do processo,
resfriarnento, entre outros. O quadro 07 nostra as principais
reações durante o processo.
QUÀDRO 07 - Principais Reações que ocorren no Forno Durante
o Processo de Sinterização de clfnquer
Temperatura (oc)

Reação

100-200

Iiberação de água livre,
argi Iominera i s

particularmente

500-700

desidroxilação dos argilorninerais co¡n deslocê
mento acentuado da estrutura cristalina e coq
següente elevação da reatividadei ocorre també!û a transfomaçäo do quartzoo em quartzoB.

dos

deconposição dos carbonatos, corn liberação de

700-900

900-1200

L200-1350

acina de 1350

COrt colapso conpleto das estruturas dos
arÇi lorninerais,' os óxidos de cátcio, sillcio,
alumfnio e ferro Liberados encontram-se em um
estado ativo devido ao aumento da entropia e
às áreas superficiais muito grandes; as pri¡neiras reaçóes de estado sótido ocorre¡n, conduzindo à forrnação de aluminatos e ferroalurn!
natos cáIcicos [Cr rÀz e Cr(ÀF)] e, de rnodo
incipiente, da beli€ai ocoíre ainda a conversão do quartzoß ern cristobalita.
até essa faixa de temperatura as reações que
ocorrem são de estado sóIido, salientando-se
a conversão dos ferritos e al-uninatos cáIcicos para C¿ÀF e C"À, a1ém da fornação da befi
ta a partii da sflica remanescente e dos crig
tais de cal l"ivre.
por voJ-ta de l2oooc já ocorre a cristalizaçåo
das prirneiras alitas, a partir de cristais
pré-existentes de belita e ca1 livre. Ào reàor de l-280oc essa reação é incre¡nentada com
a formação de fase lfquida a partir dos alurn!
natos ê f erroalurninatos cálcicos, com conseqüente nodulização do clfnquer.
desenvo lvinento dos cristais de al-ita e, dependendo do tipo de combustfvel, assirnilação
de cinzas.
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Especificamente o tratanento tér¡nico inposto ao material de

partida é de inportância decisiva pâra a qualidade final do
produto. Se a desidratação dos argilominerais e a
descarbonatação do material cal-cário ocorre de forma âbrupta,
gerarão fases terrnodinamicaÌûente reativas' caracterizadas por
estruturas cristalinas defeituosas e peLa presença de grande
nú¡nero de fathas moleculares. Ä entalpÍa e a entropia
excessi-vas, assim como a elevada superffcie especffica, causada
pelas reaçöes de dissociaçãor perrnitem que as primeiras reações
de estado sóLido ocorran já a tenperaturas abaixo de 900oc
(SCHEUBEL, 1986). LoCHER (1975) verificou também que enbora não
se forne cal Iivre abaixo de 9o0oc, a presença de outros
conponentes principais cono Sio2 r À1203 e Fe2o3 provocam o
deslocanento do dióxido de carbono (coz) de sua ligação com o
cao para a forrnação de silicato bicálcico (CzS) ' diversos
al-uriinatos de cáIcio e ferroaluninato de cáIcio czÀF.
5.2 Fatores que Influen na Àptidåo à clinquerização de

uma

Farinlra

5.2.1 Efeitos da composiçäo qufmica
o estudo da conposição qufmica de uma farinha de cllnquer
portlancl baseia-se nos seguintes óxidos fundamentais: cao¡ sio2 ¡
À1203 e Fê2O3 que são representados genericanente pelos slmbolos
c, s, A e F, respectivamente. À]érn dessesf subordinadarnente, são
encontrados outros componentes (MgO, K2O' Na2O' MnO2, SO3¡ P2O5,
Tio2, íons F- e cl- entre outros) em proporçöes variadas, cujos
teores são linitados por especificações de normas ou con base
nas experiências rotineiras das fábricas.
Através de alguns parâmetros qufnicos ( quadro 08),
desenvolvidos ao Iongo de décadas de evolução da indústria
cinenteira, é possÍvet controlar o quirnismo de uma farinha e
conseqüentemente nanter a produção do ctfnquer a nais hornogênea
possfvel, viabiJ-izando o processo de fabricação sob o ponto de
vista de operaçåo e, principalmente, possibilitando atingir uma
determinada conposição rnineralógica do cllnquer que atenda
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satisfatoria¡nente aos requisitos de qualidade. Os principais
parânetros qufrnicos utilizados são:
QUÀDRO

08 - Principais Parâmetros eufmicos Utilizados na

Indústria Cirnenteira

KSt I ou
FSCKUHL

KSI II

FSc(*)

ou

Fator de Saturação
de Cal de KUHL
2,8SLO2 + 1,1ÀI2O3 +

(s)

Fator de Saturação
I ôncâa)
(å)
de CaI modificado 2,8SiO2 + L,2Al-2O3 + 0,65Fe2O3

por Lea & Parker

KSt IIT
2

MS(*)

O,7Fe2O3

Módulo de SfIica

uÀ(*)

Módu1o

MH

uåauto Hidrául- ico

rH

fndice de Hidrau-

de ÀIu¡nina
(ou de fundentes )

I i c idade

tgsioz + 1,l-8ÀI2O3 +

(å)
0,65Fe2O3

sio-

/.1 -O¿JZJ

' i-r O,

Àl ^o^
FeZo3

sioz+AL2o3+Fe2o3
sio-

+
CaO +

j

(*) o FSC (rnodificado por Lea & Parker), o
ções qulrnicas mais usuais no Brasil.

MS

eo

MÀ

såo as rela-

.Fator de Saturaçäo de Cal (FSc): ou padrão de cal KST
( Kalkstandard ) foi desenvolvido primeiramente por KühI (1933) e
modificadoposteriormenteporLea&Parker(l958'apudGoUDÀ,
I97A e LUDWIG. 1981) ( quadro Og). Tanto um quanto o outro
apresentam o valor 100å como aquele estequ iometricamente ¡nais
e1evadoparaoóxidodecálcio(cao),ouseja,quandotodaa
sÍfica (SiO2) se encontrar sob a forma de atita e todo o cáIcio

i
;
:

i

i

i
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estiver reagido com os demais óxidos. Posteriorrnente, SPoHN et
al . (1-969, apud LUDWIG, L98l-) introduziran o KSf IIf ( quadro oa),
onde foi considerado o teor de óxido de nagné-sio (MgO) presente
na farinha. Convencionou-se, no Brasil, a chamar de FSc à
fórmula equivalente ao KST II (nodificado por Lea & Parker),
sendo assi¡n considerada daqui en diante nesse trabalho.
(1979) verÍficou que um FSc igual a 88å corresponde
estequiornetricanente a um clfnquer com iguais quantidades de
alita e belita. CHRISTENSEN (L981-) mostrou en uma anáIise
estatfstica rnais rigorosa que no intervalo entre 90å e l-0o8 o
conteúdo de cal livre após queirna a l-4oooc durante 30 minutos
aunenta em 0,338 a câdâ acréscimo de 1å do FSC.
FUNDÀL

Não é diffcil
verificar que o FSC está intimanente
relacionado às proporções de cal livre, alita e beLita. De fato,
o teor de cal livre no cllnquer é direta¡nente proporcional ao
FSc, rnantendo-se constantes todas as condições de fabricação.
Fixando-se o teor de cal livre tem-se un aunento do conteúdo de
alita e uma redução do conteúdo de belita com o incremento do
FSC.

(L977 e 1978) verificou que a elevação de IZ do
conteúdo de CaCO3 em uma farinha corresponde a um aumento de
L4,22 do teor de alita e uma redução de 11,6å do teor de belita.
Ainda segundo esse autor, o valor razoável para o Fsc é de 948 e
a eJ-evação desse fator provoca um aumento do consumo energétíco,
uma vez que a absorção de calor para a descarbonatação do CaCo3
torna-se maior. LONG (l-982) mostrou que a queimabilidade de uma
farinha é dif icul-tada com o incre¡nento do FSC, que tanbé¡n
favorece o maíor dêsenvol-vinento dos cristais de aIita, con
GOUDA

conseqüente decréscimo na qualidade do cimento.
KNöFEL (!979), por sua vez, afirma que o aumento do FSC
provoca uma elevação das resistências rnecânicas à compressão do

cirnento, sobretudo no que diz respeito às resistências iniciais
(3 e 7 dias) devido à conseqriente elevação do teor de aIita.
Essa relaçåo é válida para um valor de FSC de até l-00¿t a partir
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daf, inicia-se a queda da resistência devido ao excêsso de cal
tivre. SCH¡iFER (1987) verificou que o intervalo ótimo para o FSc
está entre 882 e 98åÀ escolha de un FSc tecnicanente adeguado e econornicarnente
vantajoso representa urn cornpromisso entre a seleção e preparaçào
das matérias-primas disponfveis no local da unidade produtora e
um clfnquer dentro da conposição projetada, com pouca cal livre
e um consumo mfnino de combustfvel ( KIHARA et aliif 1983).
uóalulo de Sftica (tÍs): a Kùhl deve-se tanbén a introduçào
do Módul-o de Sflica, uma relação ernpf rica que governa as
.

proporções dos silicatos cáfcicos do cllnquer en relação aos
(CALLEJÀ, f96o).
componentes da fase intersticial
Segundo DUDÀ (7977), os valorês de Ms varian normalmente
entT'e :1.,9 e 3,2 senclo os majs conuns entLe 2,2 e 2.6 Fsse aì.ltôÌ.
comenta que alguns cJ-lnqueres podem apresentar valores de MS
entre 3ro e 5ro ou mesmo superiores, espec if icarnente em casos de

cimentos de alto teor de siLfcio e cimentos brancos. Da mesma
forma, é possfvêI encontrar cl-lnqueres com Ms inferiores a 1,5.

À velocidade de formação da alita ou o consumo de cao
durante o processo de clinquerização é proporcional ao conteúdo
de fase llquida e, conseqtientenente, inversamente proporcional
ao MS. a dirninuiçåo do MS favorece tanbém a nodulização de
cffnqueres pulverulentos (JOHÀNSEN, 1977 ) .
Quanto rnais eLevado o MS, maior o conteúdo de alita

e

belita, menor o conterldo de fase lfquida para uma dada
tenperatura e maior a temperatura ¡náxima de queima (LoNG, 1982).
MILLER (1981) verificou que a el"evaçàÕ da quantidade de
fase lfquida dada peta reduçäo do MS geral-mente perrnite melhorar
a aptidão à clinquerização de uma farinhat essa elevaçào
favorece a resistência rnecânica aos 28 dias devido ao aumento
dos teores de síl-icatos (KNöFEL,L979 e STRUNGE et alii, 1990). A

seguinte equação:
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å fase lfquida :

7L

(MILLER, 1981 e FUNDAL. 1979)

o,53+MS

denonstra gue o Ms é o fator co¡n maior significado
clinquerização de una farinha.

na aptidão

A f ig,ura 09, extrafda de GoUDA (I978), nostra o efeito
módulo de sflica na tenperatura de clinquerização de
farinha.

r4

'i

t

à

do
uma

40

420

r400
r3

r360
Ê

t- r340

FIGUI|¿,

2,4 2,6 2,8 3,0 1,2 3,4
uóduto dc sítico

3,6

09 - Infl-uência do niódufo de sflica na temperatura de

clinquerização da farinha (GOUDÀ, 1978)
_
MS baixo favorece a formação de cofagem protetora dos
tijolos refratários (LUDwIc, 1981), aIén de el,evar o coeficiente
de difusão do cao, principalrnente em farinhas isentas de
elementos mineralizantes como o magnésio e os áfcalis.
Estudos recentes demonstram a irnportância e a influência
dos elenentos secundários presentes na farinha na cinética das
reações de cÌ inquer Lzação , destacando-se os álcaIis, o magnésio,

o fIúor, o fósforo, o titånio,
et aIj.i, 1983 ) .

o manganês entre outros

(KIHÀRÀ

.I¡fódulo de Alumina (HÀ): ta¡nbérn denominado nódulo de
fundente; sê, por urn 1ado, o módul-o de sllica controla a
quantidade de fase lfquida formada/ o MÀ controla sua composiçäo
e viscosidade, com grande influência na temperatura de
clinquerização e no processo de granulação do clfnquer (KIHÀRÀ
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et alii,
forno,

1983).
reduz indo

De

a

fato, esses óxidos agem como fundentes no
temperatura de clinquerizaçào e o consumo

energético.
presença de níveis normais de Mgo ( aproxirnadamente 1,52
ou nais), a relação en massa: AI2o3/Fe2O3 gue proporciona a
maior quantidade de fase fundida a tenperaturas mais baixas (por
volta de r3oooc) é de 1,63 (MTLLER, 1980 e 1981; KNöFEL, l97s;
Em

et aLii I l99o; JoHÀNSEN, I97'/ e LocHER, 1975). Assim,
considerando-se uma farinha com esse uÀ ideat, todo o conteúdo
de ÀI203 e Fe2o3 entra en fusâo quando o naterial atinge esse
STRUNGE

mínirno de tenperatura.

que com um MÀ=3,0, apenas 59% da
fase lÍquida se fornará à tenperatura mÍnima, enquanto que um
MA:1r O gerará 622 de fase IÍquida a l3oooc. Desta forma, en
cÌÍnqueres con problenas de granulação, deve-se corrigì"r o valor
de MÀ para 1,63 ou o mais próximo possÍvel. À figrura 10 (MILLER/
1980) mostra a relaçäo entre o conteúdo de fase llquida do
cllnquer e a tenperatura, tendo-se fixado os vaLores de MS(2,6)
e de FSc(95%). À figrura 11 demonstra a açào do MÀ sobre a
temperatura de clinquerização de una farinha (GoUDÀ, l-978).
MILLER (1980) verificou

de loso

líQUido

T¿ m

FIGIJRÀ

10

_

pôro I uro (oC

)

Relação entre o conteúdo de fase liquida
clínquer e a temperatura, com valores fixos
MS (2,6) e FSc (e5%) (MILLER, 1980)
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11 - Influência do módulo de alumina na temperatura
de cJ"inquerização da farinha (GOUDÀ, 1978)

À elevação do MÀ, mantendo-se constantes os demais
parânetros, provoca un drecréscimo do conteúdo de alita e c4ÀF e
uma elevaçäo do cor¡teúdo de belita e CaÀ (STRUNGE et alii,
1990). A elevação do conteúdo de C:À gera um clÍnquer
potencialnente mais reativo durante as prineiras idades,
reduzindo o tempo de pega do cinento (KNöFEL, L979),
Segundo LOCHER (L975), a ação do Fe2O3 como fundente se dá
rnais especi ficarnente para MÀ superiores a L,63:' para valores

inferiores, o fundente principal é o

À12o3.

.Módulo Hidráulico (HH): esse parâmetro qufmico é
caracterizado pela relação sinp].es entre o conteúdo en nassa do
óxido de cáIcio co¡n os outros três óxidos principais do cllnquer
portland. Normalnente, cimentos de boa qualidadè apresentam MH <
2,o, sendo Iirnitado entre os valores I,7 e 2,4 (DUDÀ, L977).
Para esse autor, a elevaçäo do MH (> 2,4) conduz a um rnaior
consumo energético de produção do clfnquer a}én de comprometer
as resistências rnecânicas, especialmente às prirneiras idades (3
e 7 dias).
componentes menores: secundariamente aos quatro óxidos
principais que participam do processo de fabricação do cl-lnquer,
ocorrem outros elementos originários dos diversos minerais
(nuitas vezes acessórios) que compõern a farinha.
-

En um estudo sistemático efetuado por diversas entidades
européias em cerca de 150 amostras de farinhas produzidas
naquale continente, verificou-se que os conponentes menores ou
secundários rnais importantes säo, na seguinte ordern: Mgo > K2o >
so: > Na2o > Tio2 > ¡,tn2o3 > P2o5 > sro > F- > c1- > cr2o3
( SANTÀMÀRIA I L982,). Essas relações não são verdadeiras em todas
as localidades do nundo.
No processo de clinquerizaçåo esses componentes secundários
têm irnportante papeì- na variação das propriedades da fase

lfquida, do equilÍbrio das fases ¡nineralógicas e da estrutura
cristal-ina dos minerais do cì-lnquer. Àlguns são considerados
fundentes, ou substâncias que reduzen a temperatura de formação
da fase l-fquida e outros, mineral i zadores , cuja função é a de
acel"erar a velocidade de um processo de reaçäo tanto em fase
sótida quanto em fase lfquida, ou ainda na interface sólidolfquido (BUccHr, 1981) .
Deve-se salientar que a rnaioria desses eLemèntos aprêsèrtta
efeitos negativos quando presentes ern quantidades elevadas. -\s
proporções ótimas de alquns rnineral i zadores , de acordo com
CHÀTTERJEE (1979), estão no quadro 09.
QUÀDRO

09 - Proporçöes Ótirnas de Àlguns Mineralizadores

CO}IPONENTE

LIìIITES IDEÀIS

PÀRÀ OS TEORES

-

o,3z

BaO

0r3
o,5
o,2
o,5

TiO2

I,5

-

2 tÙe"

cr2

O3

so3
Na2O

Pzos
F_

cl-

- or5å
- 2,Oe"
L,Oz

até cerca de 1,02
até cerca de i. ,0å
0,3 - 0,5å
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Para esses autor, a escolha e a proporção desses agentes
depende das caracterÍsticas intrlnsecas às matérias-primas não
devendo ser feitas generalizações sen un estudo criterioso antes
da utilização, coÌn o risco de comprometimento da qualidade do
produto final .
dos
ÀIgunas caracterfsticas
secundários são descritas a seguir:

principais

conponentes

a) álca}is: o K2o e o Na2o são originários de materiais
argilosos contendo partÍcuLas finas de feldspatos, mica e iIita,
entre outros, ocorrendo tarnbén en cinzas de carvão utilizado
co¡no combustlvel. Àinda que fundentes, os áIcalis sào
indesejáveis no processo de clinquerizaçåo, na ¡nedida em que, a
partir de certos teores, provoca¡n a formaçäo de cicl,os no
interior do forno, devendo ser elirninados para que não fornemf
juntanente con o So3 / sulfatos alcalinos que reduzem as
resistêncías necânicas acima de 28 dias (in SÀNTÀMARÏÄ / L982r.
Para BLODÀ (1967) a presença de compostos alcalinos näo parece
ser desejável posto que são a eLes atribufdas variações dos
tempos de pega dos cirnentos, ernpelotamentos dos nesnos,
modificações no endurecimento e desenvolvimento das resistências
mecânicas, fornaçäo de manchas no concreto, além da maior
potencialidade de ocorrer reações expansivas do tipo álcaIiagregado.

et alii (L985) verificara¡n que o conportamento do
Na2o difere do K2o. o prineiro reduz a viscosidade da fase
llquida e afeta o processo de nucleação da al,ita, favorecendo o
decrésci¡no desses cristais;
o K2O, por sua vez, aumenta a
viscosidade da fase de tal forna a reduzir a taxa de fornação da
atita. Para BILLHÀRDT & kNöFEL (in STRUNGE et aliif l-985) o K2O
e o Na2O afeta¡n o desenvolvinento das resistências ¡necânicas do
cinento quando en teores superiores a 1r 6& e L t2Z ,
respectivamente. JÀWED & SKALNY (L977) verifÍcaram que os
álcaÌis aumentan a resistência rnecânica do cirnento às primeiras
idades e reduzem às idades mais longas, após os 28 dias. À rnaior
STRUNGE
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parte desses elementos é incorporada pelas diversas fases
clfnquer portland, sobretudo pela belita e CaÄ.

do

matérias-prirnas com conteúdo alto em ilitas e micas, a
volatilidade dos álcal-is é rnaíor do que nas rnatérias-primas
contendo feldspatos (MÀRcIÀNo, L980). Àinda segundo esse autor,
a volatilidade dos áIcalis que se inicia a temperaturas entre
Soooc e looooc pode ser reduzida aunentando-se o conteúdo de So3
no sistema.
Em

b) nagmésio: praticamente todos os calcários apresentarn
magnésio em sua composiçåo, em teores varÍados, sendo esses
teores mais elevados quanto rnais antiga a sua forrnaçåo. Na
farinha, aLé¡n dos calcários, o Mgo pode estar presente na
piroxênios,
conbinaçáo de certas micas, argiloninerais,
anfibótios, entre outros. CHRISTENSEN (1978) verificou a ação
positiva do maqnésio como aglutinante no processo de
trpeletizaçãorr do clfnquer, enquanto que ABDUL-MÀULÀ & oDLER
(l-980) observaram que essa açåo é benéfica apenas a temperaturas
inferiores
da qual , não inftui
a 13oooc, a partir
significativanente. Segundo CHRTSTENSEN & JOIIÀNSEN (L979) 13 a
2? de Mgo no clfnquer, que equivaLe a cerca de 58 desse óxido na
fase fundida, provoca um decréscino da tenperatura de fusão de
l-338oc para L3oLoc. Àlé¡n da ação como ¡nineraL j. zador, o fon Mg2+
pode tanbérn substituir o fon ca2+ na alita, elevando o conteúdo
de ca1 disponlvel para reagir con a belita e formar ¡naior
quantidade de alita ( GoSwÀMI et aIii, 1990). Essa incorporaçâo
do magnésio nos çomponentes principais do cLfnquer pode atingir
al-,é 22 en peso, a partir do qual o magnésio cristaliza-se sob a
forna de periclásio (DUDÄ, 1977).
c) enxofre: o enxofre aparece na matéria-prima normalmente
sob a forma de sulfetos (pirita, rnarcassita) e também como
irnpureza nos combustfveis (óIeo e carvåo nineral). o excesso
desse elemento na matéria-prirna pode ocasionar a elevação da
emissão de So2 com os gases de salda, abafando a suspensão do
pré-aquecedor, além de provocar a formação de anéis de colagem
no forno (DUDA, 1977). Normal¡nente o dióxido de enxofre, formado
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no interior do forno, reage com os álcalis presentes na rnatériaprima para formar sulfatos âfcatinos que rnuitas vezes säo
incorporados ao clínquer (VDZ I L97L). ÀBDUL-MÀULÀ 6( ODLER (1980)
verificaram que a presença de So3 na farinha meLhora a
queirnabilidade a baixas temperaturas e piora a al-tas. Em relaçåo
à evolução das resistências mecânicas do cimento, DUDÀ (L977)
comenta que essa reduz-se consideravelmentp em presença de
sulfatos alcalinos.
Segundo SANTÄMÄRIÀ (L982),
mineral i zadores , principalrnente

os sulfatos sâo normalnente bons
o caSo4, que reduz en até l-oooc
a ternperatura de formação da fase lfquida além de diminuir sua
tensão superficial e viscosidade. Favorecem tarnbém a formação de
spurrita (2c2S.caco3), estável até 1298oc que é urn produto
internediário para a forrnação rápída da aÌita. Àinda de acordo
com esse autor, os sulfatos alcalinos são mineralizadores rnenos
ativos

.

d) flúor: ainda que em pequenas proporções, o flúor está
sempre presente na farinha, al-gumas vezes sendo adicionado
propositalmente con o objetivo de melhorar a reatividade do
material-. En particular o fluoreto de cáLcio (caP2), segundo
(1990), é um
JOHÀNSEN (L977), LOCHER (1975) e GOSWAMT et alii
born fundente, conÈanto que sua concenÈração não seja superior a
0,73, acima da qual tornam-se prejudicíal , uma vez que provoca a
cristalizaçåo da fase lÍquida, cotn efeito negativo na
granulometria do cl,ínquer. SÀNTÀ},ÍÂ.RIA ( 1982 ) comenta tarnbém que
o excesso desse cornponente reduz as resistências rnecânicas do
produto final pela presença de cas.caF2, composto de baixa
hidraul- icidade

.

os fluoretos adicionados na farinha ten{ern a sair quase que
completamente incorporados ao clfnquer, não elevando sua
concentraçâo no forno, através de forrnaçâo de ciclos de
evaporação e condensação (VDz , I97l).
e) cloro: os íons cì"oreto,'
calcários marinhos, såo altamente

presentes normal-mente
nocivos à fabricação

em

do
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clínquer portland, ulna vez que, reagindo con os álcalis, elevam
a formação de colagen alén de afetar as estruturas metálicas
utilizadas em concretos armados (DUDA, L977) - Para esse autor,
teores de cl-oro superiores a o,oL5? indican a necessidade de
utilização de dispositivos de desvios de gases (rby passr ) no
forno para a sua reduçáo.
f) fósforo: a presença de fósforo na farinha de ci¡nento é
nornal-mente baixa, sendo esse componente originário das rochas
carbonáticas de orfgem orgânica ou de rejeitos industriais
eventual¡nente utilizados cono rnatéria-prima ( SÀNTÀMÀRIÀ t 1982).
DUDÀ (1977) conenta que teores de até 2,52 de P2O5 no clfnquer
podem ser adnitidosr embora em alguns casos, teores de 0r5å já
possam causar reduções nas resistências mecânicas do cimento,
principalmente às prirneiras idades (3 e 7 dias). À presença dê
P2O5 na farinha pode estabilizar as fornas cr e cr,' de bel-ita
impedindo a reação dessas corn a cal livre para a formacão de
alita.
esse elenento é rel-ativarnente conun na
S) titânio:
natéria-prima do cllnquer, apresentando como fontes principais
os ninerais ilmenita (FeTiO3) e rutilo (Tio2). Normalrnente, IZ
de TiO2 na farinha é suficiente para reduzir a tenperatura de
formação da fase lfquida en 50 a IOOoC ( SÀNTÀl{ÀRfÀ, L982). Àinda
segundo esse autor, o fon Ti4+, devido ao seu raio iônico, pode
substituir os lons Fe3* e ÀI3+ dos silicatos, particularnente da
alita, sendo que a fase mineralógica que via de regra apresentase rnais enriquecida em titânio é o C4AF, cuja porcentagem en
peso de Tio2 pode atingir até 18å.
5.2.2. Efeitos da composição roineralógica
rnuito arnpl-a de minerais (naturais e artificiais )
está envolvida em todas as fases de produçäo do cimento
portland, desde a matéria-pri¡na até o produto final ( incluindo
os ¡ninerais neofornados do clfnquer e as eventuais adições do
Uma gama

cimento).
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À influência da composição nineralógica dos constitufntes
da farinha no processo de clinguerização é, entretanto, um
assunto pouco abordado na bibliografia,
sendo citados
normal¡nente en trabalhos que se reportan à influência da finura
da ¡natéria-prima na aptidão à clinquerização ( KIHÀRÀ et alÍi,
1-983 ) .

O óxido de cáIcio (CaO) tem cono fonte principal as rochas
ealcárias, cujas caracterfsticas estão rel-acionadas aos tipos e

idades dos depósitos geoJ"ógicos. KRÀMER (L957) comenta que
quanto mais poroso e friável o calcário, maior é a sua
reatividade, sendo essa tarnbém favorecida pela presença de
irnpurezas como áIcalis, fósforo e flúor. O excesso desses
constitufntes nenores diminui suas propriedades benéficas,
influindo negativarnente no processo de sinterização, provocando
a formação de aneis de obstrução no interior do forno, alén da
redução da qualidade do produto final (pega e resistências
mecânica e qufmica).
As rochas calcárias, segundo sua origem e tipo, podern
apresentar váriações texturais e cornposicionais be¡n distintas
guê, em conjunto com as variaçöes de composição qulrnica,
condj-cionam diferenças de moabilidade e reat,Ívidade. os
calcários metamórficos, mais antigos, podem apresentar-se mais
cristalizados, corn granulações mais grossas, maior porcentage¡n
de resfduos insolúveis e menor ¡noabil-idade que os calcários
sedimentares, freqtlentemênte maís puros, ¡nais friáveis e de
granulação mais fina ( KIHARÀ et alii, L983).
o quadro to (extrafdo de ScHiiFER I 1987) apresenta vaLores
de anáIises qufinicas médias de calcários, tfpicas de atguns
pafses,

Às margas podem, dependendo de sua cornposição rnineralógica,
constituir uma farinha natural para a fabricação de clfnqueres
portland . No Brasil esse tipo de ocorrência é pouco habitual.,
sendo cornumente empregada em pafses da Europa.
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10 - ÀnáIises Qufmicas de calcários Tfpicos de Àlguns
pafses (extraÍdo de scHÁFER, 1997)
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Para a fabricaçao do clfnquer portland, deve-se evitar a
presença em excesso de álcalis, flúor, cloro, fósforo e nfveis
muÍto elevados de nagnésio. CaIcários dolo¡nfticos não são
indicados para a indrlstria de cirnento, a não ser que o teor de
HgO seja "dilufdo" en processo de mistura com calcário
calcÍtico. No Brasi] não existe nenhuma norna que l-inite os
teores de MgO no clfnquer, sendo o conteúdo desse componente
control-ado apenas pela NBR 5732/AO que limita o teor desse óxido
em 6,53 no cinento .

O óxido de silfcio (SiO2) tem co¡no fontes principais o
quartzo e o grupo dos argilominerais. Secundariamente,
fefdspatos, nicas, anfibólios e piroxênios podern tambérn
constitufr fontes de silfcio
( KIHÀXÀ et
eIii,
1983). As
diferentes estruturas cristalinas
dessas fases, ben como
posslveis desordens estruturais
sào caracterlsticas
de
fundamental importância durante a noabilidade da farinha e a
cinética de reação de fornação do clínquer portland. Dessa
forma, estruturas cristalinas mais fechadas aumentam a entalpia
cìe reaçäo forçando una moagem rnais rigorosa da farinha ou uma
queima ¡nais enérgica¿ elevando os custos de produçào e
durabilidade dos equipamentos (bolas do moÍnho e refratários do
forno).

Àssirn, o quartzo, uma das principais fontes de sflica, é
também o componente mais problemático da matéria-prina no que
diz respeito à noagen e reatividade, sobretudo se a sua
granulonetria for inadequada. contudo, é um componente puro, não
contribufndo para a elevação dos teores de sódio e potássio do
clfnquer, que em excessor sâo prejudiciais ao processo. É
praticanente inevitável a presença desse constitufnte, uma vez
que é encontrado em quase todas as rochas utilizadas na
fabricação do cl-f nquer portland.

os argilorninerais basicamente nåo apresêntam restriçðes
quanto a sua utilização na indristria cirnenteira, devendo ser
controfado apenas o quinisno desses cornponentes ' A granul-ornetria
(nornalnente muíto reduzida), composição e propriedades
decorrentes da estrutura cristalina (nais aberta) fazem dos
argilornineraís importante fonte não apenas de síIica corno também
de aÌumínio para o cllnquer. os principais rninerais desse gTrupo
são a caulinita, a itita, a clorita e a nont¡norilonita.
os feldspatos são fontes secundárias de siJ.ica, uma vez que
são nenos freqùentes na natéria-prinìa do cllnquer. Fornecem
certas proporções de alementos alcalinos à farinha Ç[uê, en
pequenas proporções, auxiliarn o processo de queinabilidade.
outros minerais como os piroxênios, os anfibólios e as
micas também pode¡n estar presentes na natéria-pri¡na e constituern
fontes secundárias de sflica.
a reatividade dos distintos
minerais de sllica ( Iivre ou conbinada) aumenta na seguintê
ordem: quartzo < calcedônia < opala < o-cristobal ita
cr-tridiníta < feldspatos
micas e anfibóIios < ninerais
escória vftrea < vidros naturais de orÍgem
argi losos
Segundo MÀKASHEV (r974),

vulcânica.
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o óxido de alunfnio (ÀI2o3) ' cono já nencionado, provérn
principalrnente de arqiloninerais, gibbisita e, secundarianente,
de feldspatos, rnicas e siÌicatos ferro-nagnesianos .
o óxido de ferro (Fe2o3)' por sua vez, é rnuito importante
cono fundente na farinha e ten como fontes principais Õs
minerais do grupo dos óxídos e hidróxidos de ferro, tais como a
hernatita (Fe2o3), a rnagnetita (Fe3o4), a goethita (Feo-oH) e a
linonita lFeo. (oH)nH2Ol. Nornalmente estão presentes nos solos
de alteração co¡no produtos de intemperisrno de minerais
prirnários. os argilorninerais como as cloritas e montrnor i l"onitas
anfibólios e
ferromagnes i anos (biotita,
e os silicatos
piroxênios) podem tanbérn constituir fontês secundárias de ferro
( KIHARÀ et alii,
1983).
5.2.3 Efeitos da granulometria
Para que os constítulntes da matéria-prima possam reagir
adequadarnente no processo de clinquerização, um requisito básico
é a obtenção de una fÌnura (granulonetria) que possa garantir a
reação completa desses consÈitufntes. A finura dos grãos
quartzosos e de calcita, principais constituíntês da farinha,
são de irnportância decisiva nesse contexto, visto que os
argiloninerais näo apresentan esse probl-ema. Una moagem ultrafina da farinha possibilita a formação de cristais de alita a
temperaturas inferiores a looooc (RÃUSCHENFELS, L976) | com
reaçöes ocorrendo no estado sólidot entretanto/ os custos
associados à moagen ultra-fina inviabilizam esse procedinento.
É possfvel classificar farinhas ern relação ao seu conteúdo
de grãos grosseíros de um dåter¡ninado mineral , onde grosseiro
significa um diânetro de qrãos superior a um valor fixado,
definido para câda mineral a uma dada têmperatura, de acordo con
métodos ernpfricos, À abundância de grãos grosseiros na farinha
naturahnente depende do tipo de rnatéria-prirna utilizada. Não
existe, contudor um consenso na literatura en relação ao
diâ¡netro crÍtico de cada componente mineralógico, sendo citados
vários valofÞs :
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.segundo pesquisas de KRÀMER (1957), a granulometria limite
tanto para caLcários compactos quanto para quartzo crista.l-ino
está próxirna de 1-00pn.

e L979), MILLER (1981), DoRN (1985),
CRHISTENSEN ( 1981 ) e THEISEN ( 1-992) ver j-f icara¡¡ que çirãos de
quartzo com diâ¡netros superiores a 44f¿n eram capazes de gerar
zonas belfticas compactas de loorJnr em uma queirna efetuada a
14o0oc por 30 min., enquanto que para a forrnação de zonas de cal
f .ivre de 100!¿n eram necessários grãos de calcita superiores a
,

FUNDAL (s.d.

L25pm.

(f952) observou em seus estudos, que as dimensões
para grãos quartzosos e calclticos
crlticas
eraru,
respectivamente, de gopm e 150¡,.m. Esse autor constatou que é
possfvel trabalhar teores de até 5? de calcário grosseiro puro
(>L50lJn) em una farinha, sem o prejufzo da qualidade do cimentoi
se no calcário ocorrerem impurezas como por exemplo minerais
silicosos, torna-se. então, possfvel trabalhar com quantidades
significativamente maiores de partlcuLas grosseiras. Já os grãos
quartzosos superiores a 9of¡n não devem exceder a 18. Esclarece
ainda que a razão pela qual certa porcentagen de calcita
grosseira é ¡nenos prejudicial que o nesno teor de quartzo
grosseiro é, en primeira instância, devido à redução da caLcita
a praticamente ¡netade de sua nassa durante a calcinação, aIé¡n do
fato que a cal queirnada é mais porosa e conseqtientenente
apresenta maior capacidade de reação que a sflica,
mais
.

HEILMÀNN

compacta.

(1988) estabeleceram diâmetros
crfticos para quartzo grosseiro de 32pm e para calcário, de
9or¡m, considerando-se urna queirna a ]"4oooc por L5 min.
.pesquisadores da

HOLDERBÀNK

o decrésci¡no do efeito inibidor das partfculas grosseiras
de quartzo na queima pode ser esperado com o aquecirnento
intensivo da farinha. Segundo cHRoMY (1982), torna-se mais
vantajoso compensar a deficiência da moagern dos grãos quartzosos
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com a elevação da temperatura de queima do que prolongar o
consumo de energia com o processo de moagem da farinha. De forma
oposta, MILLER (198L) acredíta ser mais vantajoso intensificar a
moagen do quartzo, podendo, inclusive, partir para uma noagem en
sêparado da rnatéria-prÍna, considerando a grande diferença das
durezas reLativas de l{ohs do quartzo (7) e da calcita (3); nesse
caso, haveria necessidade de acopl-ar equiparnentos suplementares
de moagem. DORN (1985) tambén compartilha dessa idéia, una vez
que em ¡noagem conjunta contendo grãos grosseiros de quartzo,
existe uma tendência dè acúmulo desses grãos na circulaçáo do
noinho da matéria-prima, alterando a concentração prevista da

farinha,
cl Ínquer

dificultando

o

controle

qufrnico-minera I óg i co

do

.

(L952), sugere reduzir, em caso de farinhas
grosseiras, o Fator de Saturação de Cal de forma a conpensar o
conteúdo de sflica grosseira, reduzindo, assirn, a formação de
ca1 l-ivre em excesso. Ele argumenta que a elevação da
temperatura do forno de l-4oooc para i.soooc, por exemplo, eleva o
consumo energético en cerca de 4 a 5å do consuno total do forno,
alén de reduzÍr a vida útil dos refratários.
HEILMANN

À transformação de grãos quartzosos grosseiros etn zonas
belfticas no interior do forno é reLativa¡nente rápida sendo
nuito lento, contudo, o prosseguirnento dessa reação para a
forrnaçåo da ai.ita (CHRISTENSEN, L98L).
Em relação aos grãos de calcário, verifica-se que a
natureza nineralógica e a textura dessas rochas têm grande
influência na sua cominuiçåo. Sern dúvida, calcários de origem
sedinentar são potencialmente mais fáceis de ¡noer que calcários
rnetamórficos, devida à sua textura menos compacta. À ocorrência
de silicatos ou de dol"omitas em calcários representa também um
fator de influência negativa na moabilidade e desgaste dos
equipamentos de noagem.

À existência de elenentos menores nos catcários (Ff prK
etc. ) que atuam como fundentes, pode influir significativamente

no grau de cornbinaçåo da farinha, possibilitando a ocorrência de
partÍculas maj-s grossei-ras, sem prejuizo do processo (KIHARÀ et
alii, re83 ) .

que, se a granulometria da calcita é
o
fator responsável para a deficiêncía da queima de uma
determinada farinha, é rnais fácil otimizá-Ia com uma moagem mais
fina, não sendo a queima rnais enérgica uma soluçåo adequada e
eficiente. Elaborou a seguinte equação ernpÍrica para a previsão
do conteúdo de cal livre de uma farinha após queirna a 14oooc por
30 nin.:
åCao = 0, 3r ( FSC-10o )+2, 18 (MS-l-, I )+0,73Q44+0, 33c125+0, 34Aq
onde:FSc = Fator de Saturação de cal da farinha;
Ms : Módulo de Sflica da farinha;
Q44 : conteúdo de quartzo grosseiro (>44pm), em å;
cizs= conteúdo de calcita grosseira (>125pn), em å; e,
Aq
= conteúdo de grãos grosseiros (>44f-rÍr) não
quartzosos, não fêrrosos e insolúveis em ácido clorfdrico a 20å
em água (em ?)..
MILLER (1981) sugere

Esse autor verificóu que o coeficiente da calcita (0,33)
pouco nelhorava con a elevação da ternperatura de l-4oooc para
15OOoC (coeficiente = O,22). Da mesna forma para o quartzo, a
elevação da tenperatura de queima de l4oooc para l5oooc alterava
o coeficiente de 0,73 para 0,40. Por outro lado, grãos sfficoaluminosos (argÍlas, feldspatos etc. ) apresentaram uma redução
considerável" do coeficiente (de 0,34 para 0,08) nessas condições
de tenperatura, podendo ser eficiente¡nente assi¡nilados com a
elevação da temperatura de queirna. Essa equaçäo não deve ser
utilizada se o FSc exceder a 100.

o significado dos coeficientes da equação obtida por Mill,er
sugere gue a cada 10å de grãos grosseiros de quartzo, 7,32 de
cal Iivre é formada no clínqueri cada 3å de calcita > L25pm,
efeva o teor de ca1 livre em 1U, sendo essa ta¡nbén a proporçào
para grãos de feÌdspatos, micas, entre outros, superiores a
44pm-

(s.d. ) tanbén estabeleceu uma relação ernplrica corn
base en valores de FSc, MS, teores de grãos grosseiros de
FUNDAL
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(>L25pm), quartzo (>44LLm\ e outros componentes
calcita
insoLúveis en ácido clorfdrico (ou acético) 20E em água e nâo
quartzosos maiores que

44pm:

:

o,33[FSC-FSC(MS) ]+0, 56c125+0,93Q44+o,20Àq
onde: Fsc(¡{s) = o ,2g(yß)2 - 7 t4l4s +l-1o,3; essa equação nào
deve sêr aplicada quando o FSC for superior a 100.
åCaOl4oo

Ainda dentro dessa linha estabelecida na F.L. Smidth,
THEISEN (L992) aperfeiçoou esses procedimentos de previsão da
queirnabilidade de u¡na farinha utilizando a equaçào:
3Cao1469:0' 3 43 ( FSc-93 ) +2 | 7 4 (yIS2' 3 ) +0' 10c125+0' I 3Q44+0' 39Àq,
mostrando ta¡nbén a influência do quirnismo e da granulornetria das
farinhas no processo de queirna.

Em relação a outros componentes grosseiros da farinha,
FUNDÀL (s.d. ) observou que grãos grosseiros de diopsfdio, com
cornposição CaMgfSi206, geram zonas belfticas contendo pequenos

cristais de periclásio no clfnqueri já a dolornita origina zonas
amplas de perielásio com ou sêm cal livre associada. O feldspato
grosseiro pode originar zonas de beLita que diferem daquela
originada a partir de grãos quartzosos, pela presença de fase
intersticial en abundância entre os cristais de belita.
5.2.4 Efeítos da homogeneizaçáo da farinha
À homogeneização da farinha, isto é, a mistura adequada dos
conponentes rnineralógicos que constitue¡n esse rnaterial ,
representa urna condiçäo inportante no grau de combinação do cao
no clfnquer portland, Diferenças de densidade e de distribuiçäo
granulonétrica entre os componentes. rnineraJ-ógicos são fatores
que dif icul-tam a boa homogeneização, causando segregações el
localnente, grandes variações dos móduLos qulrnicos do clfnquer
conparativamente aos valores Írédios. Essas variações locaJ-izadas
dos nódulos qufmicos levam à obtenção de um clfnguer com teor
mais alto de cal livre e resistências mecânicas rnais baixas que
as esperadas. As farinhas com problemas de honogeneidade
necessitam de tenpo e temperatura de queima rnaiores, acarretando
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um maior consumo de energia e a obtenção de um clfnquer nen
senpre com as qualidades esperadas ( KIHÀRA et alii, L983).
Em una fábrica,

a homogeneização absoluta da farinha é
praticanente irnpossÍvel de ser obtida, devendo sempre ocorrer
grãos de urn determinado mineral en contato com outros grãos
desse mesmo nineral-. Desta forma, mesno que seja observada u¡na
macro-homogeneização dos constitufntes da farinha, o fato é que
a ¡nicro-heterogeneidade ainda persiste. Para a obtenção de una
composição uniforme dos nóduLos de clfnquer torna-se necessário
compensar essa heterogeneidade com condições favoráveis de
queima ( CHÀTTERJEE , 1"979).
CHROMY

(L982) verificou que, em farinha naf honogeneizadas,

a taxa de aquecimento nais rápida no forno é preferÍve1 à mais
1enta, já que a elevação rápida da temperatura induz à
movinentação da fase lfquida, provocando um efeito significativo
na honogeneização do material , a tenperaturas superiores àquelas
de fornação da fase lfquida.
Segundo OPITZ (1986, apud BONN & LÀ.NG, 1"986) quando a
composição quinico-mineralógica da farinha não é uniforrne no
decorrer da produção, é possfvel a formação de unìa colagern mais
espessa no forno, ou mesno de anéis que provocariam a obstruçâo
do fluxo de materiaL .
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6.L ceneral idades
À grosso modo o clfnquer portland pode ser comparável às
'rcaixas pretasrr utilizadas na aviaçåo, sendo o material
contendo informaçöes sobre o histórico do processo industrial.
Efetivamente, o clfnquer ao atravessar o forno de cinento
registra u¡na série de inforrnações a respeito de sua história
guardadas na sua
térnica.
Essas informações fican
rnicroestrutura , contrariamente ao que ocorre nas indústrias
siderrirgicas e do vidro, cuja etapa de fusão apaga qualquer
vestÍgio das condições a que se subneteu o produto ( KIHÀRÀ et
alii, 19eo ) .
À anál-ise microscópica constitui uma das técnicas mais
adequadas e inforrnativas para o estudo dessas rnicroestruturas ,
intrfnsecas ao processo de
evidenciando caracterfsticas
clinquerização, Deve ser considerada como uma técnica de
outras técnicas
investigação rnineralógica complementar de
analfticas. Fundamentando-se nas caracterfsticas norfológicas,
texturais e rnicroestruturais dos seus componentes, pode-se
reconstituir das principais etapas do processo de fabricação do
clfnquer portl-and, possibilitando a adoção dos ajustes
necessários à obtenção de un produto de qualidade corn custos
otimizados.
Essas informações obtidas at,ravés dos estudos nicroscópicos
proporcionam também urn nelhor conhecinento da reatividade e
conportamento das fases do clfnquer, perrnitindo a seleção e
adequação do tipo de cirnento aos requisitos da obra, de ¡naneira
a atender às exigências de comportamento rnecânico e durabilidade
do concreto (KIHÀRÄ et alii, l-990).

Todavia, o estudo do clfnquer portland por microscopia
óptica não é uma prática recente. BRÄGA (L973) | vDZ (1965) e
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PÀRIS (1968) comentan que o estudo microscópico do clfnquer
remonta ao século passado, quando forarn aplicadas as técnicas
petrográficas utilizadas em rochas. Le chatelier (1882), pela
primeira vez I observou o silicato tricáIcico (alit.a) em uma
l-ârnina delgada de clfnquer corn microscópio de 1uz natural

polarizada; posteriormente, TornebohÍ¡ (L897) identificou e
descreveu os constitufntes mineralógicos principais do cllnquer
dando a eles as denominações de alì-ta, belita, celita e felita.
E. stern, e¡n l"9oB, iniciou o estudo do cJ.f nquer portland
mediante microscopia óptica de luz refletida con confecção de
seções polidas, recorrendo a ataques qulmicos corrosivos que
possibilitavam a ctistinção entre as fases mineralógicas. o
método de ataque seletivo (sobreposição de ataques) em seçöes
poLidas de clfnquer somente foi aperfeiçoado rnais tarde por
Tavasci (l-934) e Insley (1936). Desde então, o microscópio
metalográfico ten sido utiLizado com o náxino interesse e êxito
na investigação e no control-e industrial do cir¡ento portland.
L969, Yoshio Ono estabeleceu a aplicaçáo tecnológica da
¡ûicroscopia do clfnquer por luz transnitida, definindo alguns
parârnetros que possíbilitam a previsão da resistência mecânica
do cimento. No nesno ano foram feitas as prineiras contribuições
sistenáticas no campo da microscopia do clfnquer no Brasil,
tendo como precursores os geólogos Antônio Gabriel Inglez e
Yushiro Kihara da ÀBcP.
Ern

Hoje en dia, a observação microscópica do cllnquer por l-uz
reftetida pode ser dívidida em dois carnpos: um qualitativo,
referente à classificação, fornaçåo, natureza e distribuição dâs
fases ¡nineralógicas e outro quantitativo, relativo às nedições e
contagens das fases presentes .
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2 l,Ietodologia de Estudo

6.2.1

Àmostragem

É oe fundamental irnportância para un bon estudo
microscópico as etapas de anostragern e preparaçäo da amostra.
Indiscutivelmente, têndo em vista que a porção efetivarnente
analizada é rnuito inferior quando comparada con a quantidade
produzida, deve-se adotar rnedidas e procedimentos que procurem
nini¡nizar os possfveis erros decorrentes de uma anostragen
inadequada. Da nesna forma, deve-se ter em mente qual o objetivo
do estudo e, a partir daf, selecionar a forna correta de coleta
de anostra. Particul-armente na fabricação do clfnquer de cimênto
portlancl, produzido de forma contfnua e sujeito a variaçöes
significativas no processo, se o objetivo for a identificação de
variaçöes esporádicas na produçåo ao longo do tempo, sujere-se a
coleta de uma a¡nostra composta média, constitulda por agregação
de amostras pontuais, tonadas a intervalos de tempos defÍnidos.
Já para o estudo de uma flutuação acentuada da produção, fica
mais coerentê a coleta de anostras pontuais ou instantâneas, ern
intervalos pré-estabelecidos, sendo essas amostras anaLisadas
individualmente. Essas coletas poden ser efetuadas na safda do
resfriador industrial ou nas correias de transporte para os
silos de ar¡nazenanento. (MARCIÀNo et alii , 1,987).
6.2.2 Preparaçáo da amostra
Partindo de aproximadamente l-5kg de clfnquer (guantidade
coletada) são executados quarteamentos sucessivos até que o
rnateriaL seja reduzido a aproxirnadanente 2,5R9, quantidade essa
ad¡nitida como representativa. A partir daf, estabelecê-se a
distribuiçäo granul-onétrica da amostra utilizando-se cinco
peneiras, conforme o quadro 11,
Para o estudo microscópico qualitativo são confeccionadas
seções polidas das três frações ¡nais representativas do

59

nater.ial. Posteriornente essas frações säo estudadas ao
microscópio óptico, para a elaboraçäo de um parecer final que
represente a amostra cono um todo.
QUÀDRo

11 - Intervalos Granul-ométricos Utilizados para a
Separação dos Grânulos de CLlnquer Portland
IntervaÌo granulométrico ( rnr¡ )
Fraçäo
>

I
L9
o q

3

19

-

9,5

-

at1

<

2'4

4

5

No caso do estudo microscópico quantitativo, deve-se
elaborar uma seção polida única, denominada fração nédia, que
apresente a conposição média do naterial. coletado, sendo seu
procedi¡nento mostrado na figrrra l-2.
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12 - Esquema simpllficado
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6.2.3 Àtaques qulmicos
À anáIise rnicroscópica por luz refletida de uma seçâo
polida de clínquer portland esbarra en un aspecto ffsico: a
similaridade do poder ref l-etor dos constitufntes mineralógicos;
não
desta forma, a aIita, a belita, e a fase intersticial
apresentam nftida distinçao entre si, sendo possfvel apenas a
identificação da cal livre e poros, com poder refletor inferior,
e do periclásio, corn poder refletor nais elevado. Munindo-se da
técnj-ca de ataques das seções polidas por reagentes qufrnicos, é
possfvel a diferenciação dos componentes mineralógicos do
clfnquer, através do aparecimento de cores preferenciais e de
contrastes (relevo) para cada uma dessas fases.
os diferentes tipos de reagentes qulnicos podem ser
subdivididos e¡n dois grupos: os reagentes corrosivos e os
colorimétricos. os primeiros provocam atagues estruturais e
servem para ressaltar as bordas dos cristais, enquanto gue os
colori¡nétricos são rnenos intensos, provocando a precipitaçáo de
un ttfilme{ de produto de reação na superflcie dos cristais. À
espessura dessas camadas possibilita, por interferência da Iuz
refratada, a diferenciação colorilnétrica dos vários rninerais do
clfnquer. o guadro 12 apresenta os principais reagentes qulmicos
utilizados no estudo do clfnquer portland, adaptado de KIHÀRÀ
( 1-973 e 1984) e BRÀGÀ (L973)-

6-2-4 Estudo nicroscópico qualitativo
À análise quatitativa de um clÍnquer por rnicroscopia óptica
de luz refletida consiste en identificar e caracterizar as
diferentes fases rnineralógicas e as feições texturais e
estruturais do clÍnquer, correlacionando-as às diferentes etapas
do processo de fabricaçäo (preparação da matéria-prirna, queima e
resfriamento), córn ênfase nos fatores potenciais que,
conjuntamente, atuarão na qualidade do rnateriaJ. produzido. com
base nesses estudos, pode-se, além de sanar alguns problemas
verificados no processo de produção, fazer previsöes quanto ao
grau de moagem do clÍnquer, ben cono sua quaJ-idade final.
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QUÀDRo

12 - Principais Reagentes Qufrnicos Utilizados
em Àtagues de seções Polidas de cl-Ínquer
corportarento dos

Reagentes

Terpo de Lfquido utili?ado

concentração

ataque

para

inibir ataçe

Tip

cristais

de

no atague

ataque

ÄLit¿ Belita

c.À
J

igua des2-3s

Etanol

Coloriuétrico

1-2Ein

Etanol

SoIorinétricr

3-4s

igua destilada

)oIorÌnétric(

8-10s

Btanol

Estrutural

rn água destilada

Água destilada

loloriuétricc

+++

iolução de IIrCI (0,1T)
lu água destilada

Água destiÌada

lolorinétrico

+++

tilada

+++

Igua des-

lilada
(08 e

SoÌução de Kofl (10å)

iacat0se

sacarose (10?) em água

icido

)oLução de m{03

rftrico

)[

raEésio

:loreto

d(

nônio

t+

+

+++

(0,1t)

etanol

iuìfato ù þlução de

+++

Hgso¿

++

+++

(5t)

)Ioreto ù solução de ll[1ci.(0,02t

)

lônio

en água destilada

30-10s

Água destilada

:olori[étric(

+++

+

lórar

Solução de llarBÁo?lo[r(
(11) er áqua ðedtira¿ã

2-3Ein

lgua destilada

)oLori¡étric<

+++

+

it¡ellor

0,25t de ácido acético
(5[) er eta¡ol

30-60s

Etanol

)oIori[étric(

izu-l

RtanoL

Estrutulal

+{

++

+

1-2¡in

RtaroI

Estrutùai e
colori¡étrico

t+

++l

+

10-20s

Etanol

colorinétrico

++

++.1

Água destilada

Colori¡étrico

Ácido clo- solução de

rfrhico
Ácido

flul

rldrico

de sódio

nbado

[cl (1t) en

[[

(28) e¡

fgua destilada

Estrutwal

fcido flul
/apor de Ef a {0t
rfdric:o
[itlróxido

Àcast4

etanol
;olução de

+

iolução de aoE (28)
lgua destilada

e

er

30s

++

Obs. :

0s ataques estrutu¡ais, quando uuito intensos, passan tanMu a se conportaren cono colorinétr.icos
+++ = Àtaque intenso

++ = Àtaque nédio
+ = Àtaque fraco
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relativas à preparação das natérias-primas:
nornal¡nente nessa primeira fase do estudo utiliza-se anpliaçöes
de aproximadamente 1oo vezes, sendo observadas caracterfsticas
rel-acionadas aos processos de moagem' mineralogia e
homogeneizaçäo da farinha.
-feições

Äs considerações relativas às condições de moagem das
natérias-primas fundanentam-se na ocorrência e freqüência de
agrupamentos de cristais de betita, caI Iivre e periclásio,
indicativos respectivamente de grãos grosseiros siJ-icosos, de
calcário cal-cftico e de cal"cário magnesianof os quais não forarn
perfeitamente assimilados durante as reações de clinquerizaçâo.

os agrupamentos ou zonas de belita apresentarn normalmente
contornos arredondados, pois, na rnaioria das vezes, provém da
reação incompleta de grãos quartzosos com esse formato. Nesse
particuJ.ar, poden ainda apresentar poros centrais oriundos da
migraÇão da sflica do seu núcleo para a periferia.
Por sua vez, as zonas de cal livre e periclásio normahnente
possuem for¡natos ro¡nboédricos, caracterfsticos dos qràos

calcários grosseiros que originararn essas feições. É co¡nun a
presença associada de cal livre e periclásio em clfnqueres
produzidos com calcário magnesiano.

o grau de homogeneização dos cornponentes da matéria-prirna
vai condicionar, por outro lado, a ocorrência ou não de
heterogeneidades texturais nos clfnqueres. Condições inadequadas
de homogeneização são nornalmente caracterizadas por amplas
zonas irregulares de belita ( cornurnente superiores a 500f¿m), nåo
raramente bordejadas por regiões ricas em ca] livre. Muitas
vezes as feições rel"ativas à heterogeneidade de uma anostra
podem estar relacionadas ao processo de segregação densirnétrica
ern farinhas nal mofdas.

OJ

À ocorrência aleatória e Iocalizada de zonas nilimétricas
de belita, particularmente alongadas, ou de zonas regulares que
apresentam duas gerações de cristais de bel-ita ou ainda u¡na
nassa atlpica onde não se pode individuaLizar os cristais de
belita, são feições indicativas da assinil'ação inadequada de
cinzas de carvão utilizado como conbustfvel.
.feições relativas às condições de queina: o estudo
rnicroscópico do clfnquer por Iuz refletida possibilita aval-iar
as seguíntes etapas do processo de queirna propriamente dito:
tempo e temperatura de clinquerização e atmosfera do forno
nessa etapa aunentos
durante o processo. Utiliza-se
microscópicos de 400 vezes.
o tempo de clinquerização, ou seja, a perrnanência do
material no interior do forno rotativo durante o processo de
sinterização fica registrado no cllnquer portland através do
diânetro nédio dos cristais de alita. Àssim, convencionou-se
qualificar de tempo normal de queirna para cl-fnqueres que
apresentam cristais de alita com diâ¡netro médio próxirno a 304opm (ÀBCP, 1984). Acina de 5opm o tenpo é considerado longo e
abaíxo de 2or¡m, curto. CHÀTTTERJEE (1979) ' observou que crista-is
arredondados e não quebrados de belita tanbé¡n são indicativos de
tenpo de cl inquerj" zação , sendo o intervalo entre 20 e 4 0r,¿Ìû de
diâmetro médio caracterfstico de um ternpo razoável de
permanência do materj.al no forno.
A pernanência do material a temperaturas de sinterização
depende não apenas do conprimento, velocidade de rotaçäo e
inclinação do forno cono tanbém do formato da chama no maçarico.
chanas longas causan aquecirnento lento do cllnquer propiciando
um tempo longo de clinquerizaçåo, refletindo en cristais de
alita e belita com maiores dimensões (DORN' L978). Enbora haja
um consenso na bibliografia quanto à estreita Iigação entre
dirnensão rnédia dos cristais de alita e tempo de clinquerizaçâo,

64

o fato é que al-gumas opiniões sugerem outros fatores,
ser cltados :

podendo

MÀKI ( i-986) credita à taxa de aquecimento o fator
deter¡ninante na dimensão alos cristais de alita; segundo esse
autor, a elevação da taxa de aquecirnento proporciona um aumento
cla nucleação da alita em detrimento do crescimento desses
cristais;
.

.segundo STRUNG et alii (1990), a dirnensão da alita pode
ser elevada con o aumento do cônteúdo de áIcalis, principalmente
do Na2o, e do grau de sulfatação do cllnquer, tendo esses dois
f enô¡nenos efeito acunulativo;

a granulo¡¡etria da alita é menor
quanto maior o teor de cao da farinha, nais fina a tnesma e rnais
curto o perfodo de queirna, não tendo, contudo, verificado essas
inftuências para todas as amostras anal-izadasi
.LocHER (1975) conenta que

et alii (l-987) supöem Eer o tipo de forno o fator
preponderante para a dinensão da alitat fornos longTos e
horizontais induze¡n à fornação de cristais desenvol,vidos de
alita, contrarianente a fornos verticaist
.

KREFT

.LoNc ( L982 e L984) relaciona a dimensäo da alita ao ¡nódulo

de al-urnfna (MA). Em geraL valores mais baixos Cle rrMÀn
proporcionam uma fase lfquida naj-s nóvel , estinulando o
crescimento da aIita. cristais ¡nuito desenvolvidos, acirna da
nédia do cl-fnquer, podem estar associados à recirculação do pó
no interior do forno;
,MILLER (L980), por sua vez, acredita que a granulornetria

da farinha é ¡nuito intportante na geração de cristais
desenvolvidos de alJ,ta, sendo esses eventos diretarûente
proporcionais i er
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verificou que a dimensão dos cristais de
alita está relacionada à temperatura de clinguerização, sendo
gue o ternpo de retenção do material no forno somente tern
influência a tenperaturas superiores a 15oooc. Em seus
experimentos, esse autor observou un aumento de 25å na dimensào
da alita, com a elevaçåo da temperatura náxima de queima de
14oooc para 15oooc.
.THEfSEN (1992)

Em relação à qualidade do produto final, oDLER (l-991)
verificou que as resistências ¡necânicas a todas as idades do
cimento aumentavam con a redução da dinensão média dos cristais
de al- ita .

À tenperatura de cJ. inqueri zação, representada pela
tenperatura máxima de gueima no interior do forno, age na forrna
de cristal-ização da alita, estando intimarnente relacionada ao
f ornato da chana ( BRÚGGEI',IANN & BRENTUP, l-989 ) . Quanto ¡nais
alongada a chama, ¡nenor é a temperaÈura máxi¡na de queima.
segundo TERRIER & HORNÄIN (L967), temperaturas de queirna
superiores a 15oooc geran cristais de alita alongados, com
hábito prisnático e din¡ensões superiores a 80/,rn' ao passo que
tenperaturas inferiores a 145ooc proporcionam a fornação de
cristais de alita idio¡nórficos e pouco desenvolvidos (eru geral
inferiores a 3opn). No intervalo entre l-45ooc e l-s0ooc ocorre a
formação de atita idio¡nórfica corn dimensões entre 30 e 80¡..m.
No tocante ao conteúdo de oxigênio na at¡nosfera do forno,
verifica-se eventuaL¡nente a ocorrência indesejáveI de anlriente

redutor durante o processo de queirna, com conseqùências
negativas à qual-idade do produto final. Dentro desse quadro, a
redução do fon ferro trivalente (re3+) a fon ferro bivalente
(fe2+) ou mesno a ferro metáIico (f"0), parece ser o fenômeno
principal- observado. Essas transfornações são evidenciadas no
cllnquer portland através de feiçöes caracterfsticas como a
deconposiçäo parciaÌ ou total dos cristais de alita em belita e
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dicáIcico, a presença de exsoluções em cristais
a ocorrência de gotlculas de ferro netáIico,
transformação polinórfica da belita ß ern Y, entre outros.
ferrito
aJ.ita,

de
a

À decornposição da al-ita e a presença de exsoLuções nesses
cristais derivan do fato de que o seu crescimento é rnuito rápÍdo
no fornof podendo ser incorporados em sua estrutura cristalina
fons cujo tananho não satisfaça às exigências de equilfbrio dos
raios iônicos a temperaturas nais baixas. Àssim, fons Fe2+ são
j.ncorporados à al,ita em substituição a fons ca?+ e,
posteriormente, são expulsos de sua estrutura cristalina durante
o resfriamento, prôvocando a decomposição desses cristais ou o
fenômeno da exsolução.

A ocorrência de ferro metál-ico sob a forna de gotÍcul-as com
alto poder refletor, se dá em condições muito intensas de
arnbiente redutor, ocasionando a reduçáo do conteúdo de c4ÀF e o
incremento do caÀ.

A presença de fons Fe2+ na belita cataLiza a transformação
polimórfica ß.+Y provocando a pulverização do clfnquer, já que
essa passagern é expansiva, É importante lembrar que essa
transformação polimórfica näo é exclusiva de cJ-lnqueres
queirnados sob condições redutoras, podendo estar ligada também
ao baixo Fator de saturação de cal- Ioca1, ação dê el-ementos
nenores, velocidade de resfriamento, entre outros ( KIHÀRÀ &
UCHIKAWA, L986 e CÀLLEiIÀ, I972).
outros componentes podem ser formados sob condições
redutoras como suLfetos alcalinos, férricos ou ferropotássicos e
hrustita ( Feo) t porém, são pouco conuns e de diffcil
identificação ao microscópio óptico de luz refletida.
.feições relativas ao resfria.mento do clfnquer: o
resfriamento é a úItirna fase da fabricação do clfnquer portland.
Essa etapa tanbéÍr registra seus vestfgios na estrutura do
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clfnquer, que nos permiten tiram conclusões retrospectivas. Una
caracterlstica do processo de fabricação é que o resfriamento do
clfnquer atravessa duas fases, quais sejan: o prineiro
resfriamento, que é processado ainda no interior do forno, entre
o ponto de ¡nais alta ternperatura e a boca de safda do forno, e o
segundo resfriamento que ocorre no interior do resfríador
industrial.
Para uma boa observação das condições de
al-é¡n dos ataques
resfriarnento por rnicroscopia utiliza-se,
qufmicos adequados para a diferenciação das fases ¡nineralógicas,
aumentos que variam entre 400 e 600 vezes.
Na prineira fase do resfrianento, a velocidade do nesmo
depende do cornprimento da chanaf da posição do maçarico, da
quantidade de material e da velocidade con que o rnaterial
atravessa essa região ( HoFMÀNNER, L973). Segundo JEPSEN (1976) |
a taxa do primeiro resfriarnento é, er{r geral, de cerca de 20oc
por rninuto .
Sob condições l-entas de resfriarnento, correspondente a uma
zona de primeiro resfriamento mais longa no forno, poden ocorrer
segregações, particularnente dos cristais de belita, os quais
exiben efevada proporção de lons estranhos. Esse fato promove um
decréscimo da entropia e, conseqüentemente, da reatividade.
Considerações sinilares são válidas também para os cristais de
alita (KREFT et alii, L987). Efetivamente, pode-se deduzir que,
após a temperatura máxima de queÍrna, se sólidos e J-fquidos
mantém-se ern equilfbrío durante o resfriamento lento, o lfquido
passa a decompor parte da alita formando belita e al-uninato
tricálcico. Além disso, a temperaturas imediatanente inferiores
a L25ooc, a alita torna-se instável , deconpondo-se em belita e
cal livre (LOCHER. 1980). Essa decomposição torna-se nais
pronunciada sob condições de atmosfera redutora no forno (SYLLÀ,
r.982 ) .

(L982) relacionando cJ-fnqueres apresentando módulos de
alumfnio (MÀ) variados com a taxa do prineiro resfrj.arnento,
LONG
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verificou gue se o MÀ for igual ou superior a 2,5 | o
resfrianento lento compromete o desenvolvimento das resistências
necânicas do cimento. Para esse autor isso se dá porque
clfnqueres con el-evado MÀ exibem, durante a cristalização, urna
fase lfquida deficiente em Cao, forçando a decomposição da alita
con o resfriamento lento.
Àlém da cristalização de fases instáveis com o primeiro

resfriânento rápido, outro beneffcio que se verifica é a
forrnaçåo de microfissuras no cIÍnguer gue favorecem
consideravelnente o processo de moagèm desse materia], reduzindo
o consuno energético durante a cominuição do cimento.
o segundo resfriamento, que ocorre âpós a safda do material
do forno, está intirnamente relacionado ao tipo de resfriador
industrial utilizado e pode ser facifmente observado por
nicroscopia com base no grau de cristal-ização da fase
intersticial
e, secundariarnente , na dimensão dos cristais de
periclásio (MSo), quando presentes no cllnquer. CHÀTTER,fEE
(1"979) atribui
a esse segundo resfriamento lento o
desenvolvinento de cristais de caÀ e periclásio.

Às fases intersticiais
caracterizan
cristalizada,
resfriamento rápido, normal

e

serni-cristal i zada e
vftrea,
respectivamente um segundo
Iento

.

Àpesar do terno usual rrvftrearr a denominação mais correta
seria rrmicrocristalinarr , pois a difratoÌûetria de raios x mostra

que a fase intersticial
cristal i zaçåo .
CHÀTTERJEE

apresenta-se com um grau menor

de

(L979a) e DoRN (L978) verificaram que clfnqueres

resfriados mais lentarnente no resfriador industrial poden
resul-tar em cimentos de rrf)egarr nais rápida, uma vez que o caÀ
cristalizado é mais reativo ou se apresenta em maior quantidade
que o proto C¡À. Esses pesquisadores verificaram que se o
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segundo resfriamento for rápido, o cimento torna-se mais
resistente a ataques de sulfatos. À figura 13 apresenta um
resumo da reconstituição das feições de fabricação do clÍnquer
portland por rnicroscopia óptica de luz refletida.

6.2.5 Previsáo da moabilidade e resistência mecânica do cllnquer
por nicroscopia
Norrnalnente verifica-se que o grau de cominuição do
clfnquer está intimamente refacionado à sua porosidade, conteúdo
de fase intersticial-, relações alita/belita e caÀ/c4ÀF, teor de
ca] livre, entre outros. De acordo corn GOUDÀ (1979), a moagen do
clfnquer consome aproximadanente a terça parte da energia
elétrica requerida para a fabricaçåo de uma tonel"ada de cirnento.

(in DORN, 1985) mostrou que a belita é mais dura que a
alita durante a moagem e que as zonas de belita, por sua vez'
desenvolvidos e
são mais resj.stentes que os cristais
individual i zados tanto de alita quanto de belita.
oNO

Segundo SCHEUBEL & BÀLZER (L984) a redução do taÍìanho
náxino de grãos silicosos na farÍnha de l-Oorrn para 75Pm faz
decrescer o tananho nédio da alita de 30rin para 20Pn e da belita
de zapm para 22pm e, conseqüente¡nente, reduz en até 15å a
resistência à moabilidade do clfnquer.
O quadro 13 apresenta os vafores de dureza (D), tenacidade
(T) e fragilidade (D/T) dos principais componentes do cLfnquer
( HORNÀÏN & REGOURD, 1980).

À noabilidade do clfnquer é otinizada com o increnento da
rêIação alita/beÌita, sendo comprornetida, todavia, conì o aunento
da dinensão desses cristais. Dessa forma, o processo de queima
do cllnquer assume grande irnportância, particutarnente quanto à
forrnação de cristais de alita. A zona de forrnação desses
cristais no forno deve ser percorrida o mais rápido possível, de
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a obter-se nunerosos cristais de alita, pouco desenvolvidÕs
e de alta reatividade (KREFT et alii I I9B7).

modo

MILLER(r9Bo)consideraadistribuiçãodasd-irnensõesdos
poros em um clínquer fator de grande importância no processo de
corninuição rlo mesno. SCHEUBEL & BÀLSER op'cit' observaram que
essa influência é nais signíficativa para una noagem de até 12oo
ffBlainefr (a unidade de finura BIaine equivale a tcmz¡g7. Àcima
de 12OO-L5OO Btaine o fator porosidade di¡ninui de irnportância e
otananhodoscristaisdealitaebelitatornan-seofator
principal determinante da ¡noabi I idade .
QUÀDRo 13 - valores de Dureza (D), Tenacidade (T) e Fragilidade
(D/'r) dos Principars conponentes do clinquer
Portland (segundo HORNÀIN & REGOURD, 1980)
FÀSE
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L,7
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czs

6,7

3,7

1,8

C¡À

9 rO

3.1

tq

C,AF

9.0

n.d.

2,O

estinado

(f992) deterrnj-naran um nétodo expedito de
avaJ-iação da noabilidade do cllnquer de rnaneira rápida e
cotn base em determinaçâo de resfduo de
sinplificada,
peneirarnento após ensaio de moagem em laboratório- ¡'oi
idealizado també¡n um coeficiente rnj-neralógico 'r (K!f) " que
correl-aciona al-guns parâmentros microscópicos do clínquer '
uma
e possibilita
x l-OO/diârn' da alita)
(KM = talita/?belíta
boa previsão do rnoabilidade desse naterial'
KItlÀRÄ et atii

Àinda ern relaçáo à noal¡ilídade do cimento' MÀRcIÀNo (f990)

esse
vítrea dificulta
intersticiaÌ
procedimento comparativanente à fase cristalizada, mais frágil'
Embora seia urn estudo ainda muito complexo' a previsão da
resistência rnecânica do cimento por microscopia pode ser feita

comenta que a

fase
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con ênfase nos aspectos texturais do clfnquer. Os parâmetros a
seren considerados são tamanho, forna e corrosão das bordas dos
cristais individuais de alita, distribuição das dirnensões dos
mesmos, presença de zonas de belita e caf l-ivre entre outros
(oDLER, r.991)

.

Con base ern resultados obtidos a pârtir de cimentos
experimêntaís, KNöFEL (1979) estabel-eceu uma equação ernpfrica
entre a composição mineralógica e a resistência mecânica à
compressåo aos 28 dias. Essa reJ.ação, denominada trfndice de
resistência
F28tt pode ser expressa da seguinte forma
F28 = 3x8ÀLITÀ + 2XåBELITÀ + åCaÀ + åC4AF. Embora os resultados
obtidos para clÍnqueres experimentais fossem satisfatórios, esse
autor não conseguiu, com boa precisão, prever a resistência
mecânica aos 2A dias de um clfnquer industrial genérico. É
possfvel, no entanto, prever essa resistência a partir da
coruposição nineralógica de clfnqueres produzidos em una mesma
fábrica e forno.
3

De acordo com LOCHER ()"975\ | a tenperatura excessiva de
queì"rna, refletida na forma alongada dos cristais de alita,
conpromete o desenvolvimento da resistência mecânica do cimento.
LONG ( 1-982 ) e COSTA & MÀSSÀZZA ( 1986 ) verificaram que o
prolongamento excessivo da queima provoca a fornação de cristais
desenvolvi.dos de alita e bel-ita, sendo êsse processo de
crescimento acornpanhado por un decréscimo considerável de fons
estranhos presentes nas estruturas cristalinas
dos dois
cornponentes, reduzindo a instabilidade e reatividade dos mesmos.

Sob condições redutoras, facilmente diagnosticadas por
rnicroscopia, pode-se prever urna dirninuição significativa das
resistências mecânicas à compressão comparativamente a
clfnqueres produzidos sob condiçöes de atnosfera oxidante
( ÀKÀTSU & HIGUCHI , I97O). De fato,
naquelas condições, verificase a dininuição da quantidade de alita, além da elevação do
conteúdo de aluminato tricáIcico que aceLera o tempo de pega do
ci¡nento (SYLLÀ, L978 e LOCHER, 1-980).

JoENS & OSBÀECK (1980) verifícaram que o desenvolvimento

das resistências mecânicas do cinento portland é influenciada
pelo conteúdo de alurninato (c¡À). Esses autores observaram que
essa fase contribui positivanente nas resistências do cimento às
prirneiras idailes, sendo verificadas reduções em idades tardias.
EIes acreditan que o caÀ, quando em excesso, possa agir
negativarnente na taxa de hidratação da alita.
(L992) elaborara¡n una equação que
alii
possibilita a previsão da resistência mecânica aos 28 dias con
base nos valores de Kl¡tn (coeficiente rnineralógico) e do resfduo
de moagem do clfnquer (>37pn). Segundo esses autores,
R2g: 46,5073 - 0,3058x(res.>37pn) + 0,00556KM.
KIHÀRA et

n

Em relação à resistência qufnica a sul"fatos' CHÀTTERJEE
(1980) observou que cimentos com baixo teor de caA e elevado
conteúdo de c4ÀF são mais resistentes a soluções contendo
sulfatos, sendo essa a principal característica do c4ÄF'

6.2.6 Estudo microscópico quantitativo
A quantificação das fases rnineralógicas de cffnquer
portland é una preocupação antiga dos estudiosos da área, tendo
rnuita inportância no acompanhamento rotineiro da produção de
cl-lnquer con vistas à obtençåo de um naterial o mais hornogêneo
possfvef ao Longo do tenpo.
R.H.Bogue desenvolveu um método qulmico para a obtençáo da
coruposição nineralógica potencial (e näo reaL) de um clfnquer
que embora ainda nuito utilizado hodiernarnente, apresenta una
série de linritações em vísta de se distanciarem das condições

observadas en clfnqueres comerciais. De fato, esse método leva

em consideração una temperatura de clinquerizaçåo irreaf
( 2oOOoc) , despreza a existência de ele¡nentos nenores (P2o5,
Tioz, Mgo, K2o, Na2o e outros) que poden perfazer cerca de I a
9U de una amostra, e restringe a composiçåo dos cllnqueres aos
conponentes CaS, CzS, caÀ e C4ÀF na forma pura em clfnqueres

74

industriais. Àlém disso, os erros que podem ser cometidos nos
cál-cuIos da cornposiçåo potencial dependem das imprecisões nos
coeficientes das equações de Bogue e das dispersöes inerentes
aos resul-tados das anáIises qufnicas el-ementares (MÀRcIÀNo,
r-983 ) ,

Às equações propostas por Bogue são apresentadas a seguir
(ÀLEGRE & TERRIER, L957',)

C3S

:

4,O7CaO

2

- 7,6Q5ío2 -

6,72ALZO3

- I,43r.eZO3ì

c2s : 8,60sio2 + 1,08Fe2o3 + 5,D7AI2O3 C3À

3,O7CaO;

: 2,650À1203 - I,692 Fe2O3; e,

C4ÀF

=

3 , 04 3Fe2O3 .

Ä rnicroscopia óptica de luz refletida tem se nostrado o
nétodo rnais eficaz no estudo das fases nineralógicas do
clfnquer, sendo, comparativamente aos cá1cuIos potenciais de
Bogue, pouco utilizada nas unidades produtoras face à aparente
dificutdade de execução do ensaio, à maior faniliaridade do
nétodo de Bogue e, principalnente, ern decorrência dos valores
presentes em normas estaren fundamentados em cálcuIos de
composição potenciaJ-.

À anátise microscópica quantitativa, ta¡nbém denoninada
análise rnodal , foi introduzida no estudo de petrografia já no
século passado (HoFMÀNNER, 1973). Por essa técnica verificarn-se
as proporções que cada fase mineratógica ern particular ocupa na
superffcie da seção polida, as quais corresponden às proporçôes
dessas fases em volume. Posteriornente, tonando como parârnetros
as densidades ¡nédias respectivas de cada fase ( quadro 14),
obtém-se as porcentagens en massa de cada componente do
cl ínquer

.
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QUÀDRO

14 - Densidade Média das Fases
MineraLógicas do cI lnquer

Fase Mineralógica

Densidade Médiâ
( s,/"t3 )

ÀIita
Bel ita

3,2A

C¡À

3

t04

c,ÀF

3

,77

cal I ivre
Periclásio

3,20

3,30
3,58

Inúrneras são as fornas de quantificação dos cornponentes do
clfnquer por microscopia. BRÀcÀ (I973) e VDZ (1965) citan a
quantifícação por planinetria (nedição das áreas ocupadas pelos

diferentes constitufntes sobre fotografias), por rnedição de
conprinento ou método de RosivJal (consiste na nedição de
segrnentos seccionados peJ-as diversas fases do clfnquer em una
escala linear) e por contagen de pontos ou método de cagalov,
sendo esse o mais prático e utilizado.
À contagem de pontos, efetuada em una seção polida rnédia
confeccionada de acordo con a figura 12 e submetida a ataque
qulrnico, é feita utilizando-se como referência uma rede unifor¡ne
de pontos que acertan com as diferentes fases do clfnquer em
casualidade estatf stica.
Ào invés de una redê de pontos pode-se utilizar como
referência una ocular munida com escala nicrométrica. Procede-se
a contagem utilizando-se u¡n contador de pontos e verificando-se
a intersecção de cada divisão rnaior do retfculo com as fases
rnineralógicas do clfnquer.
Efetuam-se, então, três a quatro contagens de 1000 pontos
cada, cuja ¡nédia dos valores obtidos ten boa representatividade
da amostra cono um todo. MÀRclANo et alii (1987) obtìveram
vafores satisfatórios de representatividade en estudo eLaborado
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com anostras de clínquer homoqêneo e heterogêneo. Esses autores
verificaram urn desvio padráo máxirno de 1,6 para os silicatos e
inferior a 1,2 para as demais fases.

À anpliação microscópica normalmente utilizada para esse
estudo é a de 4oo vezes, de tal- forma que a distância entre dois
pontos consecutivos da escala nicrométrica seja de
aproxirnadamente 30pn, ou seja, un tamanho ¡nédio dos cristais de
alita ( componente mais freqüente no cllnquer portLand). se os
cristais de alita forem, em sua grande maioria, nenores que
25pm, sugere-se a utiJ-ização de un aumento aproximado de 6oo
vezes e, se os cristais forem essencialmente maiores que 45/-¿m,
recomenda-se uma arnpLiação de 300 vezes.
E6se procedirnento de quantificação das fases do cJ"Ínquer
esbarra, contudo, em um inconveniente: quando a fase
intersticial encontra-se microcristaJ- i zada , não sendo possivel

distinguir visualnente o caA do c4AF. Nesse caso, deve-se
utilizar a deterninação da proporçåo caÀlc4ÀF a partir da
composição potencial de Bogue. Procede-se a contagen
nicroscópica conputando-se os pontos referentes a essas duas
fases indistintâmente. com base nos resultädos obtidos
quimicamente deterrnina-se a densidade média aproximada da fase
intersticial,
expressando o resul-tado finaL cono rrfase
intersticial
e não sob a forna de fases individuais (caA e
C4ÀF), pois esses valores estariarr sujeitos aos erros ínerentes
aos cáIcu1os potenciais e näo refletiria¡n adequadanente o
resultado rnicroscópico (MÀRCIANo et al"ii , 1987).
Ao compararmos os resuLtados obtidos pel-a cornposiçâo
potencial de Bogue (método indireto) e análise quantitativa
nicroscópica (nétodo direto) são nor¡nafmente observadas as
seguintes tendências:

.os teores dos silicados (alita + belita) determinados por
rnicroscopia são sempre ¡naiores que os obtidos a partir da
cornposiçåo nor¡nativa, Isto se justifica pela incorporação de
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quantidades significativas de elenentos menores nessas fases, os
quais incrernentam seus teores sensivelmente en relação aos
compostos puros previstos. En amostras com elevado teor de MgO
esse fenôneno é ainda mais evidente;

.de forma inversa aos silicatos,
verifica-se que os
(CaÄ + c4ÀF) determinados pefa
componentes da fase Íntersticial
técnica nicroscópica apresentam teores sempre inferiores aos
cal-culados segundo o nétodo de Bogue, principaÌmenÈe o CaA.
Esse fato se deve à incorporaçåo parcial dos óxidos ÀI2O3 e
Fe2O3 nas estruturas dos silicatos; e,
,o teor de periclásio determinado ao microscópio é sernpre
inferior (da ordem de L,5 a 28) a aquele obtido pela análise
qufrnica, principalnente devido ao fato de que parte do MgO
encontra-se combinado nos quatro componentes mineralógicos
principais do clinquer, em soJ,ução sóIida. Entretanto, quanto
¡nais Ìentas foren as condições de resfrianento do clfnquer,
nenores serão as diferenças entre o teor de periclásio
deter¡ninado por rnicroscopía e o teor de MgO da análise qufmíca.
- porosidade do clfnquer 3 é a relação enÈrê o volume de
poros (vazios) e o volune tot.al de uma determinada amostra. Do
ponto de vista microscópico a porosidade pernite extrair
concl-usões rel-ativas a clfnqueres de urn rûesmo tipo de forno, ou
ainda, a clfnqueres de uÍra nesna fábrica e forno, o qual não
deixa de apresentar un vaLor estlmáveL prático (CÂLLEJÀ| L972).
A microscopia óptica dê Luz reftetida possibilita não
apenas a visual-ização das formas e distribuição desses vazios
nas tambén a sua quantificação. Comparativamente à quantificação
das fases mineralógicas do cllnquer, é um procedimento ¡nais
sinplificado onde obtén*se, sem a necessidade de ataques
qulmicos, a porcentagen dos poros e do clfnquer (sem a distinção
das fases nineraÌógicas). Para esse estudo utiliza-se a fraçåo 2
(<L9nn e >9r5mm) com aunentos de 100 vezes, sendo necessárias
duas contagens de l-00O pontos cada.

À classificaçäo da porosidade de um clÍnquer pode ser feita
em intervalos percentuaj,s, sendo convencionado na ÀBcP a chamar
de porosidade alta aquela superior a 4oZ; normal, entre 40 e
30¿t e baixa, inferior a 30?. Essas designaçöes envolvem um
conceito estatlsbico-econônico , sem prejuizo da qualidade alo
produto. En termos teóricos, clfnqueres ¡nuito porosos indicam
una reação de clinquerização deficiente, pois a presença de
porosr isto é, ausência de pontos de contato, dificulta as
reações, provocando o aparecirnento de zonas ricas em cáIcio corn
alita e caf livre primária e zonas menos ricas desse elemento,

Por outro lado, um clínquer pouco poroso /
correspondente a un "alto peso Iitro'r, apresentará possivelmente
dificuLdades quanto à sua ¡noabil"idade (ÀBCP, 1984).
com beÌita ,
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PÀRTE EXPERIMENTÀL

7.1 Introdução
o estudo da aptidão à clì.nquerizaçåo de urna farinha tem por
objetivo avaLiar o comportamento desse ¡naterial frente ao
processo de sinterizaçâo do cllnquer portland, fixando-se os
parârnetros relacionados às condições de queima e resfriamento.
À queirnabilidade de uma farinha pode ser determinada
através de sua sinterização ern forno de Iaboratório, sendo
definida como o valor dado pelo teor de cal livre remanescente
no clÍnquer após o processo (quanto maior o teor de cal livre,
menor é a queirnabilidade).
Pode-se, também, estirnar a queinabilidade de una farinha
utilizando-se fórnulas empÍricas, desde que se conheça alguns
dados referentes à sua cornposiçåo qufrnica e aos teores de
partfculas grosseiras de alguns ¡nineraÍs constitulntes.

A utilização dos procedirnentos de queima em laboratório e a
previsäo da queimabil-idade proporcionan inforrnações não apenas
quanto ao 'rporquê" dos problemas de queimabi l" idade , nas ta¡nbé¡n
de rrcomon as rnatérias-primas podem ser alteradas de forna a
otimizar o processo de clinquerízaçáo, nelhorando a qualidade do
produto final e reduzindo os custos de produção.

Tão irnportante quanto as caracterfsticas relativas às
matér.ias-primas na fabricação do cllnquer portland é a adequação
do processo industriaL a essas particutaridades . A adição de
corretivos qufrnicos, moagem e queirna rnais enérgicas da farínha,
entre outros, são nedidas aplicáveis e intirnarnente dependentes
das caracterfsticas quÍmico-rnineralógicas dessas matériasprirnas.

Nesse contexto, se o material de partida apresenta
características mais favoráveis à queima, mais brandas seräo as
condições do processo e, conseqüentenente, menores seräo os
desgastes de equiparnentos e o consuno energético.
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Fundamentando-se em estudos experirnentais, foram avaliadas

amostras de farinhas provenientes de duas unidades produtoras
distintas, identí ficando-se aquelas mais aptas ao processo de
sinterização e os fatores relacionados às ¡natérias-primas rnais
significativos nesse processo.

Para tanto, selec ionara¡n-se L2 amostras de farinhas
industriais utiLizadas por duas unidades produtoras da Itabira
Àgro Industrial, Iocalizadas em Ribeiråo Grande - sP e cachoeiro
do Itapernirirn - ES. À opção por essas fábricas apóia-se no
enquadranento das mesmas às caracterf stj-cas desejadas das
rnatérias-prirnas bem como na disposição da diretoria dessa
Enpresa en colaborar con o desenvolvimento dessa pesquisa,
fornecendo as anostras a seren analisadas e algunas informações
adicionais acerca das caracterÍsticas do processo e quirnisrno das
matérias-prirnas
7

.

-2 T,oc,aLízaçäo das Unidades Produtoras

Às fábricas de cirnento de Ribeiråo Grande - SP ('runidade
A" ) e de Cachoeiro do ltapernirim - ES ( "unidade B" ) estão
localizadas segundo a figura 14,
7-2.1- Fábrica de Ribeirão Grande - sP ( unidade A)

Essa unidade está localizada na Fazenda sumidouro,
rnunicÍpio de Ribeirão crande. situa-se geologicarnente sobre
rochas do crupo Açungui, co¡n iclades do Proterozóico Superior.
Para a fabricação de cimento, são extraldos metacafcários
pertencentes ao Menbro carbonático Superior, que dispõe-se em
uma calha sinclinal, conposta por ¡netacalcários acinzentados,
calclticos a dolomíticos, de granulaçåo fina a rnédia e, por
vezes, grossa com aspecto marnóreo. Apresenta estrutura rnaciça
até bandada, localmente brechóide, con intensas venulações de
dolornita cinza cIara. Estruturas sedimentares preservadas
indicarn que sua deposição ocorreu em águas rasas e agitadas

B1

sendo, pelo menos en parte, eminentemente cLástica (CHIODI

et aIii,

FfGURÄ

1983 )

FILHO

.

14 - Localização das unidades produtoras À (Ribeirão
crande - SP) e B (Cachoeiro do Itapenirim - ES)

7.2.2 Fâbríca de cachoeiro do Itapeniriro -ES (unidade

B)

Essa unidade localiza-se na Fazenda Monte Lfbano, nunicÍpío
de Cachoeiro do Itapemirin. Às rochas carþonáticas, a exemplo de
outras local-idades na regiäo, ocorrem cono corpos descontfnuos,

na forma de fentes e negalentesf encaixados entre rochas de
natureza gnáissica (FoNSEcÀ et aI , J.979) . Às lentes
carbonáticas, intercal-adas entre metamorfitos pré-canbrianos,
apresentam-se intensamente tectonizadas e netamorfizadas,
constituÍndo proJ"ongamento das seqùências metamórficas do crupo
Paraíba. os metanorfitos encaixantes são representados por
gnáisses, anf ibóI io-gná i sses , xistos, quartzo biotj-ta xistos,
quartizitos e granitóides (ANGELI , L978).

as unidades situan-se na Região Sudeste
do Brasil- e utilizam-se de rochas eminentemente metamorfizadas,
porérn rnineral ogi canente distintas.
como se verifica,

Às princi-pais caracterÍsticas do processo industriaL
cada fábrica sáo mostradas na tabela 01.
ol, - Principais caracterfsticas do Processo Industrial
das Unidades Produtoras Envolvidas

TÀBEI"A

UNIDADE A
Grande )

(Rìbeìrão

2 fornos Prevov

Forno
Re

sf r i ador

Tipo de

saté I

Proc es so

Produção

Nom

i na I

CombustÍvel

7.3

de

via

Mach

inery

UI{IDADE 8
(Cachoe

ì

1 forno Prerov

ites
s

s

eca

óleo

até

vi

1400t/d (cada)
100%

ro do Itapemirìm)

a

ìi

Mach ì

nery

te

seca

1425t/d
100%

carvão mineral

ÀmostrageD

À amostragem utilizada nas duas unidades produtoras
consi"stiu en coletas mensais sistemáticas de uma anostra de
farinha e outra do clfnquer industrial correspondente / num
perfodo de seis neses, totalizando doze arnostras de farinha e
doze de clfnquer ( tabeta 02).
o sistena de amostragen utilizado compreendeu a coleta de
5kg de farinha na entrada do forno e de 15kg de clínquer
portfand na saÍda do resfriador, uma hora após a coleta da
farinha. Pretendeu-se, com isso, adequar o clfnquer à farinha,
uma vez que o tempo aproxinado de percurso do ¡naterial entre a
entrada do forno e a salda do resfriador é de aproxirnadarnente
una hora

.

TÀBELÀ

02 - Relação das Àmostras Estudadas e
pectivas Datas de coleta

lilateriaì

Unidade ( * )

Produtora

Sinbologia

Data de coleta

cl f nquer

22 . OA .90

cI fnquer

À

c2

15. O9.90

I Í nquer

A

c^J

08.10.90

cÌ fnquer

À

c4

21.11.90

cI ínquer

A

c5

14 .72

I f nquer

À

cI fnquer

B

lnquer

B

cl fnquer

B

c9

25.10.90

cl fnquer

B

cto

13.l"l-.90

cl-lnquer

B

2L.OL

fnguer

B

ctt
ctz

Far i nha

À

F1

22. O8.90

Farinha

À

F2

15.09.90

Far i nha

À

F^J

08.10.90

Far i nha

À

F,

2L - r\

Far inha

À

F5

14 . 1_2 .90

Far inha

À

F6

17.01.91

Far i nha

B

F7

29. O8.90

Far inha

B

F8

18. O9.90

Far i nha

B

F9

25,10.90

Far i nha

B

Fto

13 - 11.90

Far i nha

B

Ftt

2r.or.9L

Far i nha

B

'12

25

c

c

C

I

cl-

Res.

.90

r7.01.91
29.08.90

c7

18.09.90

(*) À : Ribeiräo Grande - Sp
B: Cachoeiro do Itapenirim -

-9r

25 -02 -9L

ES

.90

-02.9t
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7.

4 l,fetodologia de Estudo

Para a anáIise do comportamento de farinhas de
cllnquer frente ao processo de sinterização, efetuou-se a
subdivisâo alos ensaios em três etapas ( fign¡ras 15, 16 ê
17). quais sejam:
.etapa 1: estudos qufmicos e rnineralógicos das farínhas
industriais;
.etapa 2: estudos de cl-fnqueres experirnentais; e,
.etapa 3: estudos qulmicos, ffsicos e minêralógicos dos
cllnqueres industriais.
7-5 Hétodos de Ensaios

7.5.L Etapa 1 - estudos qulmicos e mineralógicos das farinhas
industriais

Às doze amostras de farinha foran subnetidas a anáIises
qulnÍcas convencionais por via rlrnida, nos l-aboratórios das
próprias unidades produtoras

.

Para a caracterização mineralógica das
selecionailas, elaborou-se os seguintes procedirnentos:

farinhas

estudo da nineralogia das farinlras por difratonetria de
raios xt
. estudo nineralógico complementar das farinhas por anáì.ises
ternodiferencial e termogravinétrica, con a deterrninação
quantitativa dos teores de carbonatos, expressos em
equivalente de calcita; e,
para a
microscópico por luz transnitida
. estudo
quantificação de partlculas grosseiras quartzosas (>45!,n) e
calcárias (>125pm).
-

Nota: os ti¡nites granulométricos irnpostos ao quartzo e ao
calcário foran èxtrafdos da bibliografia e os valores
obtidos nesses experj,mentos serven cono parârnetros
cornparativos de avaliação do grau de queirnabilidade dessas
farinhas.
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I nrap¡ t I Estudo das Farinhas rndustriais
das
objetivos: obtenção das cornposições químico-rnineralógicas
quartzo
e
carbonatos
de
teores
farinhas e determinação dos
grosseiros.
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Estudo de clfngueres experimentais
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objetivos: avaliar a aptidão à clinquerizaçåo de farinhas
industriais relacionando-a às caracterlsticas mineralógicas das
matérias-primas.
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II] nrapa ¡ I ¡studo dos clÍnqueres Industriais

jetivos: Obtençåo das composições quirnico-mineralógicas dos
clínqueres, análise de suas condições de fabricação e estùdo de
suas propriedades fÍsicas.
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procedimentos são descritos a seguir:
. quantificaçäo de grãos quartzosos grosseiros:

1. peneirar 15,OOOq de farinha en peneira 45pm (n" 325),
via úmida, usando jato d'água.
2. secar o resld.uo da peneira e pesari
3. tratar o resfduo da peneira nq 325 com 30 ml de Hcl en
l-50 ¡nI de água destilada' Aquecer até a ebulição e agitar
por 30 minutos .
4. filtrar o reslduo en papêÌ filtro no 50 através de um
funil de rrBuckrterrr . Secar e pesar i
5. raspar esse resfduo e peneirar a seco (peneira ne 325),
pesando as frações R3 (>45¡rn) e R4 (<45pm);
6. retirar una pequena quantidade da fração R3, colocando-a
em uma lânina para estudos nicroscópicos. Àdicionar al-gumas
gotas de Ifguido dispersante (nor¡nalnente ál-cool benzflico,
n=l r54) e cobrir con lamfnulai
7. contar, por meio de nicroscópio de luz polarizada
trans¡nitida, o número de gråos quârtzosos Q1 en um dado
campo ale visão. Contar as demais partículas P1 ro mêsÍto
canpo de visão;

L calcular a porcentagen de quartzo grosseiro maior
4 5/.¿n de acordo corn a seguinte equação :
Squartzo grosseiro : RgxQlxloo,/wx( Pl+Ql ) , onde
W= nassa inicial da farinhat
R3= massa da fração (>45rln) após tratanento da farinha

que

com

ácido;

Qf= teor de partfculas quartzosas grosseiras contadas i
grosseiras não quartzosas e
Pr = teor de partf cul-as
iñsolúveis contadas. Determinou-se tanbém a porcentagern de
À-, que compreende o conteúdo de gråos grosseiros
sÏlicáticos insolúveis, não quartzosos e nem argilosos.
. quantificação de grãos grosseiros de calcário:
1. peneirar So,ooog de farinha ern peneira L25pn (n" 12o)
por via únida, usando jato d'águat
2. secar o reslduo da peneira e pesar (R1 );
3. tratar o reslduo da peneira (n" l-20) em 80 m] de HcI en
4oo ml de água destitada' Àquecer até a ebulição e agilar
por 3o rniiutos ( a teÌnperatura nédia é de 8ooc,
aproximadarnente ) t
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4. filtrar resÍduo en papel- de filtro ne 50 através de um
funil de buckner. Secar e pesar (R2);
5. o teor de carbonato grosseiro é dado por Rlx(Iif-Rzl /]^oo
onde: R1 = resfduo de peneiramento (>125¡Jn);
R": resfduo de dissoJ-ução.' e,
W : nassa inicial da farinha (80,0009).
Deve-se enfatizar que o têor de calcário grosseiro é dado
pela porcentagen de material grosseiro dissolvida e¡n ácido.
7.5.2 Etapa 2 - estudo dos clfnqueres experimentais
Foran efetuadas queirnas en laboratório de 'pelets'
confeccionados co¡n as farinhas industriais. À preparaçäo das
arnostras foi feita distintamente para cada uma das unidades,
conforme segue:

a) anostras da unidade À: as farinhas provenientes de
Ribeiråo crande - SP, foram utilizadas en ensaios de
queirnabiJ- idade em faboratório setn que se tenha nodificado sua
composição quÍnico-nineraÌógica, una vez que o resfduo do ól-eo
combustfvel pode ser desprezado.
b) amostras da unidade B: as farinhas provenientes de
cachoeiro do ltapenirin - ES foram quimicamente alteradas para
os ensaios de queinabilidade e¡n laboratório, tendo em vista que
essa fábrica se utiliza de carvão mineral como combustlvel i esse
carvão produz cerca de 35* em nassa de cinzas. Para que a
composição quÍmica dos I'peletsrt queirnados en IaboraLório fossem
correspondentes,
semeLhantes às dos cllnqueres industriais
adicionou-se cinza de carvão en cada una das seis amostras de
farinha, adequanilo-as aos clfnqueres industriais. flustra-se a
seguir os cálculos efetuados para a obtenção das proporções
adequadas da mistura farinha/cinza para a amostra P7:
ci nza de carvão

8XY
sio2
Àr2Õ3

rero3
caÕ

57.46
26,99

8,31
1,90

farinha

Fz

17
3 '32
t4T

3'98

70

,ra

obs. : os val-ores qufrnicos aci¡na foram determinados
consíderando-se a perda ao fogo igual a zero.
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rrFàtor

de Saturação de Calrr (Fsc) desejado é
Desta forma,
aproximadamente aqueÌe dos cJ,ínqueres industriais.
as farinhas devidamente dosadas, devem apresentar un FSc próxino
a 97.
o

Considerando que FSC =

FSC=

loocao

2,8SiO2+1 ,2AL2O3+O r 65Fe2O3

2, 8 (57, 46X+L7, 32Y ) +r,

2(

logo: X = 0 ,08
un FSC próxino a 97 para
farinha e 8å de cinza.

, tem-se:

26, 99X+3, 41Y) +0, 65 ( 8, 3 1X+3, 98Y

)

Y : o,92, oe seja para a obtençäo de
a amostra F7 deve-se nisturar 922 de

e

Às farinhas ensaiadas foran preparadas através da dosagern

e

posterior hornogeneização das farinhas industriais e das cinzas
de carvão. Considerando-se a pequena quantidade de naterial o
processo de homogeneização, foi efetuado manuafmente, com
auxílio de sacos plásticos inflados com ar e devidarnente
lacrados. obteve-se uma homogeneização adequada dos materiais,
após um tempo de 15 minutos de agitação,
-

confecção dos rrpeletsn

:

Para cada uma das doze anostras de farinha, efetuou-se
nanualmente a confecção de 30 rrpeletsrr com cerca de 39 e
cm de diârnetro cada. Para a trabalhabi I idade do ¡naterial e
a obtenção de uma consistência adequada dos rrpeletsrt,
adicionou-se cerca de 2OZ em massa de àgua destilada.
Posteriormente êfetuou-se a secagem dessês rrpeletsrr em
estufa a 11ooc, por um perfodo mlnirno de duas horas.
1-

.sinterização dos tpeletsrr

em

forno de laboratório:

Os rrpeletsÚ confeccionados na etapa anterior (30 para cada
anostra de farinha) foram subdivididos em cinco grupos de

seis rrpeletsrr cada. o processo de sinterização foi
realizado de acordo con o esquema nostrado na figura 18.

QUEIMA I

(*)

QUTIÈl.A II(**)
confecção de aproxi oâdåænte 30'p€ìets

ventuinhà
forno de elta teñPeraturå Para
ou€jma Dor 15 ñinutos a tenpe-

parà

resfriaoÌento rápido dos'p€ìets

;aturâs ¡áxitras de l35ooc. l400oc,
l45ooc e tsoooc (QUÉl¡lÄ l) e por
30 ninutos a teoperåtura náxiRa de
t4oooc

eø

de Pt-A!

cadinhos
(95:5 )

(*)

QUETI{A r -

(*+)

QUTTMA rr

FIGIJRÀ

ll{Â

Il)

forno ¡uflå pare calcin¿çåo
a 6000C por 15 ninutos

'pelets'¡condicio-

n¿dos

{QU€

QueiDa

d€ .pêl€ts, êb forno buflâ a tloooc por 30 Þ1n (cerca

de 6 'pal€ts'

-

QueiEa tl€ 'polcts' prln€lrô.E€nte À 6oooc por 15 rln (calci.nâçâo), coD quêiBa cosplê[êntår durantse 15 Din a 135ooc
ïìðoõél iiioðc-å-isõõõã- iããi"" .re 6 'peret*' prcr tau¡,eratuiá
final de cådâ å-Þostra)

18 - Esquema da seqüência dos
efetuados ern faboratório

ensaios de queirna

\o
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.determinação do teor de cal livre:

os teores de cal livre fora¡n determinados quirnicarnente por
volurnetria, sendo efetuada dissolução a quente ('v Sooc) por
30 ninutos do naterial puJ.verizado em etileno glicol. Para
a titulação da solução foi utilizado Hcl (0,1N em água).
-estudo nicroscópico quantitativo:

vista a pequena quantidade de materiaf dÍsponível,
não foranì confeccionadas frações ¡nédias das amostras
sinterizadas e¡n laboratório. Para o estudo quantitativo
foram elaboradas seções polidas contendo metade de un dos
'pelets' queirnados nas várias temperaturas, totalízando
cinco seçöes polidas para cada amostra de farinha.

Tendo em

7-5.3 Etapa 3 - estudos qufmícos, mineralógicos e ffsicos
cllnqueres industriais

dos

por via ú¡nida para as
amostras de clfnquer, utilizando-se, para tanto, os
procedímentos de análises qufmicas convencionais para os
principais óxidos constituintes. Esses ensaios foram real-izados
irnediatamente após a coleta das amostras, nos l-aboratórios
Foram efetr.rados ensaios qufmicos

qufnicos das próprias unidades produtoras.

os estudos nineralógicos dos clínqueres foran funda¡nentados
em ensaios por microscopia óptica de luz reftetida e microscopia
eletrônica de varredura, À seguir são mostrados os passos dos
estudos rnineralógícos

:

-nicroscopia óptica de Luz refletida:

a) estudo rnicroscópico qualitativo: Efetuou-se un estudo
microscópico dos clfnqueres en questão buscando
reconstituir as condições de preparo das rnatérias-primas ,
sinterização e resfriamento dos clfnqueres.

b) estudo microscópico quantitativo: as frações médias das
amostras de clfnquer foram submetidas a ensaios
microscópicos quantitativos, com contagens de 3000 pontos
para cada uma das amostras, utilizando-se ampliações de 4OO
vezes.

.microscopia eletrônica de varredura (l'{EV) e espectrômetro
por energia disPersiva (EDS):

Esses estudos, complementares aos da microscopia
convencional, possibilitaram a observação detalhada das
estruturas de cada fase mineralógica. Às fotomicrogrrafias
01 a 04 ilustram algumas feiçöes observadas. Fazendo-se uso
de um espectrômetro por energia dispersiva (8DS) ' acoplado
ao MEV, foi possfvel determinar o quirnisno das diversas
fases nineralógicas dos clfnqueres (figruras L9, 2O, 2L' 22'
23 e 24).

01 Cristais de cal livre expandidos (K)
dos
que caracterizam um processo de pré-hidratação
(À)
alita
de
cristais
ainda
mesmos. São observado!
P7'
Amostra
alongarnentot
ao
tendendo
ãqüidinensionais e
cáIcinada a 145OoC por l-5 ninutos; arnpliação: 20OOX'

FoTOMICROGRÀFIÀ

02 - Àspecto de uma zona de belita (B) ç¡om
material intersticial (F) constitufdo por C¡A e c4ÀF.
Àmostra P9, calcinada a L45OoC por 15- minutos;

FOTOUfCROGRAFIÀ

ampliação: 2000X.

03 Detalhe da fase intersticial mostrando
seu aspecto poroso, tendo-se caracterizado por EDS as
fases CrA (D) e C4AF (E). Àmostra P5, cal-cinada a
lsoooc põr 15 minutos'; arnptiação: 75ooX.-

FoToUfeRoGRÄFIÀ

04 - Cristais de pericì.ásio (M) envolvidos
por nateria I j ntersticial (F) e cristais de alita (À).
Ànostra P+, calcinada a l4OOoc por 15 rninutos;

FoTouIcRocRÄFIÀ

ampliação: 7500X.

ALITÀ

ca = cál-cio
Si : si-l Ício

Àl:Àlu¡nínio
Fe = Ferro
(

FIGT]RÀ

Àu = ouro
rneta I i zação

)

19 - Espectro de EDS obtido para o cristal de alita
indicado na foto 01. A anáIise sem iquantitativa
por EDS dos óxidos que compòen essa fase
nostraran teores de 77,o2 de Cao, 21,0å de Sio2,
1,32 de AI2O3 e O t7e" de Fe2O3 .

l.l
Ca : CáLcio
l,l
:
Si Sitf cio
ÀI ÀlurnÍnio l,l
l.i
K : Potássio
BELITÀ

=

Fe : Ferro
Àu = ouro
(metalização)

-l

Fe;
FIGTRÀ
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20 - Espectro de EDS obtido para o cristal de belita
indicado na foto 02. os teores de óxidos constituintes dessa fase nineralógica foram obtidos
seniquantitativarnente por EDS, apresentando os
seguintes valores: cao = 6L,42; Sio2 : 35,42;
KrA : L,7Z; ÀI2o3 = 6,9¿' e, Fe2O3 = 0,6å.
,l
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C¡À

ca = cálcio
Àl:Atunfnio
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:l
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:--1

Magnési

rl

Àu : ouro
(

metal i zação

I
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)
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,-1

:t
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r-l
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T - Espectro de

EDS obtido para a fase CaÀ indicada
na foto 03. Os teores dos óxidos constituintes
dessa fase rnineralógica, obtidos por anátise
seni.quantitativa por EDS foram: CaO = 47,42ì
SiO2 : 25,52, À1203 = L5 ts?ì Fe2O1 = 6,9Zi e
Mgo = 4t72, os teores elevados de Sio2, Fe2o3 e
Mgo são decorrentes das fases rninèraIógióas

adjacentes.

c4ÀF

ca - cál-cio
Àl : erumÍni
Fe = Ferro

Si =Sillcio
Mg : Magnési
(

Àu = ouro
rneta I i zação

)

FIct RÀ 22 - Espectro de EDS obtido para a fase c4ÀF indicada

na foto 03. À anáIise serniquant itativa por EOS
dos óxidos que compõen essa fase mostraram
teores de CaO = 51,8&t SiOz = L7,OZ; ÀI.,O, =
'L4,42:, Fe2O3 : L4,o2ì e :t[go ='2,A4.

CAL LIVRE

Ca : Cálcio

AÌ : elunÍnio
Fe = Ferro
Àu = ouro
(

FIGT'RÀ
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meta 1i z ação

)

3 - Espectro de EDs obtido para cristais de caL

livre

nostrados na foto 01.

Segundo

dados

serniquantitat ivos obtidos através do EDs, o teor
de CaO é de 98,02, compl-ernentado com 1,3U de
À1203 e o,7% de sio2.

PERICLÀS IO

Mg

: llagnési

Ca: CáIcio

Si : sil lcio
Àu : ouro
(

e ii. -...--:--. ca:-.
"l Àrr

FIcttRÀ 24

i
:
-i-.L--l-;-

neta 1i zação

:

:

)

:

- Espectro de EDS obtido para o crital de
periclásio indicado na foto 04. o teor de Mgo
determinado seniquantitativamente por EDS foi de
95,L2, cornplernentado con teores ðè 4,22 dê cao e
0,72 de sio2.

.ensaios flsícos:
os ensaios ffsicos efetuados tiveram cono base a preparação
de cimentos experinentais, elaborados a partir da moagern
padronizada dos clfnqueres com adição de 4Z de gipsita
natural, para a obtençâo dos dados de resÍstência a
cornpressão após 3 , 7 e 28 dias de cura. os procedinentos
anallticos, efetuados no Departamento de cinento da ÀBcP,
eståo descritos nas seguintes nornas técnicas da ÀBNT:
NBR 721-5 - Ci¡nento Portland: deterrninação da resistência à
cornpressâo;

NBR 6474 - Cimento Portland e outros Materiai-s em Pó.
Determinação da massa Especfficai e,
NBR 7224 - cimento Portland e outros Materiais em Pó.
Deter¡ninação da Área Especffica.

À preparação das amostras para a execução dos ensaios
fÍsicos é descrita a seguir:

99

,Inicial¡nente, todas as amostras foram secas em estufa a
llooc durante 24 horas. Depois, foram fragmentadas em
britador de nandlbulas, pulverizados em pulverizador de
discos, de nodo que todo o matería1 fosse passante na
peneira de L,2 mm. O gesso (gipsita natural), fornecido
já se encontrava
þela unidade de cachoeiro do ltapenirirn
pulverizado;
6ooc
e
a
condições,
seco
nas mesrnas
.cada cinento experirnental foi noido en molnho de boLas
sendo cornposto de 48 de qipsita e 968 de cl"f nquer portland.
o tempo de moagen foi o neces^sário para a obtenção de uma
área èspecffica de 365 t Lom¿ /kg. À padronização da área
especffica ilesses ci¡nentos experirnentais teve cono intuito
evitar a interferência desse parârnetro nos resultados
ffsicos. Posteriormente, efetuou-se a ho¡nogeneização do
rnaterial por duas horas em hornogeneizador mecânico (em
rrvrr). Finalmente, foran confeccionados e ronpidos corposde-prova cillndricos de 50 ìnm de diârnetro por 1-00 nn de
altura, para a obtenção das resj-stências mecânicas aos 3, 7
e 28 dias cte cura. No perfodo entre a confecçäo e o
ronpinento dos corpos-de-prova, os mesmos foram
acondicionados en cânaras ú¡nidas, êR condições de
tenperatura de (2312)oc e unidade rel-ativa superior a 95åt
e,

, efetuou-se, de acordo com KfHARÀ et
alii (1992) un ensaio expedito para a determinação do grau
de ¡noabilidade dos cl-fnqueres industriais. o ensaio foi
desenvolvido em noinho de discos ^ "Herzogrr, sem corpo
central e com capacidade de 350 c¡nJ. Àntes da ¡noagen as
anostras foram quarteadas, secadas em estufa (1l0uc por 30
min) e britadas (<O,scn). Posterior¡nente à rnoagem,
procedeu-se a deterrninação da finura em peneirador
itÀl-pine,t, representada peLo resfduo na peneira de abertura
de 3 8r..xn.
Co¡nplementarmente

.

7.

6 Instrumentação Utilizada

Excetuando-se as anáIises qulmicas, realizadas pelos
laboratórÍos de controfe de qualidade das próprias unidades
produtoras, a instru¡nentação utilizada nos demais ensaios nas
três etapas da pesquisa é apresentada na següência. Incluiu-se,
tanbén, as inforrnaçöes inerentes às caracterlsticas geraÌs
desses equipanentos e às condições de operação:

com sistena óptico
fotomicroscópio Zeiss, modelo III
triplo que possibil ita ampliações entre 62,5 ê 1000 vezesi
.
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.difratômetro de raios X Rigaku, modelo Geigerflex,
equipado com goniômetro de varredura horizontal e tubo de cobre
de 1,5kW de potência. O método utilizado foi o do Pó, com o uso
de lâninas vazadas de alumfnio;
condições analfticas:
: kc do cobre
=35kV
:15 rnÀ
: 0130 mm
= r/2o

radiação

.
. tensão
.

corrente
.fenda receptora
.fenda divergente
.fenda de espalhamento
.velocidade de varredura
.velocidade de registro
.intensidade de registro

t
L/

do

t'>o
¿

goniômetro : zo¡mín.
= 2Omm/min.

.analisador termodiferencial e termogravimétrico Rigaku,
modelo TÀS 1OO, dotado de forno de alta temperatura (até
l5OOoC);

condiçöes analfticas:
.taxa de aquecimento
.sensibilidade do ATD
.sensibilidade do ÀTG

: looc/nin.

= LOO ¡tY
= 200 mg
. inerte utilizado
= cr - ÀI2o3
.termopar e cadinho
= platina-ródio
:5r2 mm , 2r5 h
.capacidade do cadinho
: 2 ,5 mmr/rnin.
.velocidade do registrador
.escalas do registrador
= 1-O nV
.forno mufla Heraeus, modelo KR-1-70 .que atinge a
temperatura rnáxima de 1-1sooc. Esse modelo foi util-izado para
caLòinação dos 'pelets' a 6O0oc por 15 minutos.
.forno nufla Netzsch de alta temperatura, rnodelo 4L7/L, Qüê
atinge temperatura máxima de l-7OOoC, ut_ilizado ^para a 9leirna dos
'petãts' a temperaturas de l-35ooc, l-4oooc, 145ooc e 15oooc.
.estufa Fanen com temperatura controlável, modelo 315 SE,
utilizada para a preparação de cimentos experimentais. A
temperatura de secagem äos grânulos de clfnquer foi de IOOoC e
do gesso de 6ooc;

.britador de mandfbulas Renard, modelo BMÀ 125-Bo,
utiÌizado para a fragmentação inicial dos nÓdulos de clfnquer;
.pulverizador de discos Renard, modelo MSÀ 2oo, que
possibil-ita a redução do rnateriaÌ para dimensões inferiores a
I,2 mm;
.noinho de bolas Renard, modelo MBJ 4OOx4OO com capacidade
para 10kg de material. As condições de operação foram executadas
segundo a norma NBR 7224/84t
.homogieneizador Renard, modelo MV 75 em forma de rrvrr com
capacidade nominal para 50 1;

{.1

l**'.,, * --.

lì;

l'
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prensa Emic, nodelo MECA 20, utilizada na obtenção das
resistèncias mecânicas aos 3, 7 e 28 dias de cura;
,nicroscópio eletrônico de varredura JeoI , rnodelo JsM T300,
com arnptiaçåo máxima de 2oo.OOO vezes e resolução de 6 nn.
Utilizou-se detectores para elétrons secundáriosi
energia dispersiva Tracor Northern,
. espectrômetro por
acoplado ao ¡nicroscópio eletrônico de varredura. os espectros
forãrn obtidos pel-o método seni-quantitativo;
.

7.7 Apresentação dos Resultados e Discussão
À seguir são apresentados e discutidos os resultados
ensaios efetuados nas amostras de farinha, 'pelets'
laboratório e clfnqueres industriais.

dos
de

7.7.1 Etapa 1 - farinhas industriais
Às anáIises qufrnicas das farinhas industriais (tabela 03),
nostraran que, as anostras da unidade À são se¡nelhantes às da
unidade B como nostram os valores de FSc, MS e MÀ. Peguenas
variaçöes são verificadas quanto à perda ao fogo (geralmente
menor nas anostras da unidade B) e ao equivalente afcalino,
nornalnente inferior nessas anostras. cono conseqùência dessa
sirnil-aridade qufnica, as conposições potenciais calculadas
segundo o rrnétodo de Boguerr ( figura 25) mostrararn-se parecidas.

os resultados obtidos con as anáÌises ternodiferencia I e
ternogravirnétrica , efetuados nas doze amostras de farinhas
industriais, mostraram-se muito si¡nilares entre si, com valores
situados nu¡na faixa en|-Ìe 77,5 e 7918å de caco3 ( tabela o4). Às
figinras 26 e 27 mostram as curvas de ATD-TG de unta anostra de
cada unidade

.

LO2

TÀBEIÀ 03

- ÀnáIises Qulmicas das Farinhas Industriais
t2

F1

Perda ao Fogo

36,I5

si20

r3

F1

35 ,7 4

35,8(

35,86

13,20

t2t98 t2

r6

F5

r9

Fto

ltt

34,0?

i4,r2

33.76

3{,31

34, l5

13,56

13,63

13,5t

13,8I

t7

16,I0

36,01

t98

12t78

L2 t86

13,58

13,65

3,11

3,18

3,33

3¡51

3,39

2,52

2,19

2

tll

2,86

{0/55

40,53

42,81

43,01

12 t82

À1203

3

,21

3,10

Fe203

110

2,37

40,87

41,3?

40,94

40,94

?0

3,18

3,98

3,9€

4

tI7

1,91

2,62

2,58

so3

0,0i

0r08

0,10

0,1c

0,11

0,04

0,10

ta20

0,09

0,06

0

r09

0,1(

0,

i0

0,08

Izo

0,55

0,62

0,58

0,53

0,58

99,8? 100,32 100,16

t00,li

0,41

,99

2t1I

Cao

')

[qo

Tot¿l

3,11

P

'12

t5'1

3 t52

3

,21

3,34

2,62

2,g',t

2,80

2,63

tr2

42,6r

12 r82

2,53

2,44

2 t99

2,36

0,07

0,09

0,08

0,03

0,05

0,2t

0,09

0,13

0,15

0,16

0r14

0,49

0,40

0 t28

0,35

0r 30

0,28

0 t29

99,16

99,4C

99,94

,87

99,94

99,19

0,4 {

0,{t

0, {0

0,4ì

0,3r

0,33

98,11

98,14

98,85

2,3r

2,31

2,38

2,36

2,ri

2

r

1,45

i,58

r,2i

r,20

99

3

,9'l 99,19

43

99

ßquivale¡te
Àlcalino (r )

0, {5

rsc(it)
HS(***

U(

0,4 6

99,14

97

)

**

1,43

)

1,31

t23

9',1

,96

(r)

Equivalente aLcalino er lla20 = lla20 + 0,65K20

(*r)

ISC

=

2,8Si02 + 1,2À1203 + 0,65Pe203

l r)

l,ts

=

Si0^

À1203 + re203

l** ) À:

Àl^0.
-¿-J
I'e203

97

r0!

0,27

0,36

0,35

97 t47

97 t42

g',t,42

tlg

I

96

,11

1a

2,3L

1,36

r t21

cot{PoslçÃo pqrENcIAL (BOGUE) - I'ÀRINHÀS

cor{PosrÇÃo (8)

El

Alito

Nl

Belito

n

cJA

m

c4AF

ffi

Csl livre

Z

Periclósio

À¡t{OSTRÀ.S

FIGURÀ

25 - Co¡nposição potencial de Bogue para as amostras
de farinhas industriais

TÀBELÀ

04 - Valores de Perda de l,lassa e Teores de carbonatos
obtidos por ÀTD-TG da Farinhas Industriais
Perda de Hassa

Àrostras

(ert) até

6oooc

r1

Perda de lassa (ert)
entre 6oooc e 85ooc

Total (t)'
(até looooc)

Perda

34,50

Teor tle carbonatos(r )
18

t4

79

,5

35,00

36

1,65

34

,48

36,13

?8,4

r4

1,39

34,48

35,81

78,{

F5

1,51

34,r2

35,63

11

F.

2,16

34,09

36,25

r.l

1,33

34 t73

16

34,84

36,16

79

,2

1,89

34,84

36,13

19

,2

'10

r

,2'l

34,63

15,90

78,1

lrt

r,52

14,69

36

t2)

78¡8

8tz

1 i9

35,11

36,30

?9,8

F2

1

F.

,20

t8
F9

(r) o teor

de carbonatos

foi

,20

¡06

,5

11 ç
78,9

calculado adotando-se cono referência a perda de nassa teórica da calcita (44,0"6)

MATERIAL, Forinho Nolurol
UNIDAD

E

A

PESo DA AMOSTRA, 3O,2 ms
AQUECìMENTO, I0o C,/m in

(OC)
30-470
57O
8OO

IEIV]P

REAçÃO MATERIAL
exo I tir mico mol. orgônico
quorlzo
end o drmico
co lc ór io
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I

FIGUR.A

26 - Curvas termodi ferenci al- ' termogravimétri ca e de
temperatura de amostra de farinha da unidade À

lúATERIAL, Forinho Nolurol
UNIDADE B
PESO DA AMOSTRA. 30,
AQUECIMENTO, lO'C/min

fC)
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57O
80O

TE¡¡P

REAÇAO

I

m9

IVAT

ERIAL

endolérmico orgilomìn

ero ìs
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FIGuRÀ 27

- Curvas terrnodiferencial,
temperatura de amostra

de

terrnogravimétr ica e de

farinha da unidade B

IO6

relaçao a influência da granulometria da matéria-prirna,
mais precisarnente dos gräos quartzosos e carbonáticos no
processo de clinquerização, verificou-se que os teores de gräos
calcários grosseiros das doze amostras analisadas (tabefa O5)
nostraram valores nåo nuito elevados e I até certo ponto,
adrnisslveis pela literatura (até 68). Entretanto, nào são
valores ideais, sobretudo aqueles da unidade B.
Em

TÀBEI-À 05

- Quantificação de crãos Grosseiros de Cafcário
Farinhas por Dissoluçåo Seletiva (>125un)

nas

Amostra

RP(*)

DID(**¡

TCQ(***)

F1

4,4

83,4

4,O

F2

4

aL ,4

3,8

F3

¿-ì

BO,

F4

4,4

8r,3

3,9

F5

4,6

a2 ,3

3,8

F6

4,4

F7

7,4

73,6

F^

7

,7

74,r

F9

7,4

76 t3

6,0

F1o

'7L

75,5

5,6

Ftt

7

75 |

4

6,0

Ftz

6,4

74.4

4,8

r7

,9

B

3,6

5,4

resfduo de peneirarnento (3), a partir de
8og de amostra;
rnaterial dissofvido ern ácido clorídrico
20U em água por 30 minutos a quente (å).
O MD foi considerado cono o teor de carbonatos da arnostra; e,
teor (Z) de caLcárig grosseiro (>l25um)
TCG=RPxMDxlO-os valores de desvio padrão caLculados para os
teores de calcário grosseiro entre as amostras
de uma rnesrna unidade forarn:
Unidade À : o, L86
Unidade B : o ,449

ro7

contrapartida, os teores de grãos quartzosos grosseiros
da unidade B ( tabela 06) uftrapassam os valores lirnites citados
por diversos autores (entre L e 2Z\, traduzindo-se cono o fator
problernático principal relativo a essas rnatérias-primas ' Nas
amostras da unidade À, os problenas com a noagem de grãos
silicosos praticamente não ocorrem. Un aspecto favorável que
conpensa parcialmente a ocorrência mais acentuada de quartzo
grosseiro nas anostras da unidade B é a presença de quantidades
consideráveis de ¡nateriais fundentes (rninério de ferro e
argiloninerais).
Ern

os val-ores de desvio padrão relativos ao conteúdo de
quartzo e calcário grosseiro entre as anostras de cada unidade
caracteriza¡n uma naior homogeneidade granulornétrica das farinhas
da unídade À, conparativamente às da unidade B. Esse fato se
explica pela ocorrência freqüente de veios e lentes silicosos no
calcárío da fábrica B, que díficulta o controle granulonétrico
da farinha,
teóricos de previsåo da queinabiÌidade
dê farinhas elaborados por MILLER (1981), FUNDAL (s.d. ) e
THEISEN (L992) foran determinados os teores de cal- livre nâo
co¡nbinada para as doze arnostras de farinha.
com base nos nétodos

os conteúdos de cao calcuLados segundo esses três métodos
aproximan-se maís dos valores determinados por microscopia,
cornparativamente a aqueles obtidos por anáIises quÍrnicas (tabela
07). Verificou-se tambén una tendência dos métodos teóricos
superestirnaren os teores de cao para as anostras da unidade B,
sobretudo aquele elaborado por FUNDAL (op. cit.). Os teores
nicroscópicos e qulrnicos de caL livre foran determinados en
'pelets' de cllnquer queimados nas condições definidas pelos
métodos teóricos (l4oooc por 3o ninutos).
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TÀBELÀ

06 - Quantificação, por Microscopia óptica de Luz Transmitida e Dissolução seletiva, de Gråos Quartzosos crosseiros (>45un) nas Farinhas
Ä,mostra
RPr(1)
Rr(2)
RPrr(3)
¡ai.(a)
TQc ( s)
F1

24,r

18,4

6r ,7

L2

,2

o,3

F2

24

,3

20,4

6r ,6

13,5

o,4

F..'

24

,6

2r t2

63,4

]-5,4

0,5

F4

23

,9

20

6r ,9

12

,4

o,4

F5

24

,7

19,1

55

9,6

o,3

F6

23,4

19,4

5l-, o

13

,7

0,3

F7

39

t5

22,O

95,

O

58 r g

4,9

F^

39

,9

20 t1

94,A

56,5

4,3

F9

38,6

19 t7

9L,9

60

4,2

Fto

38,8

19,8

93 r 5

61r

5

4,4

Ftt

41,8

20,A

92,r

59 r4

4,6

Ftz

39 ,4

2r ,9

96

58 ,5

4,9

,7

,9

,4

,2

(1)
(2)
(3)

RPr

(4)

Mic

(s)

TQG

NOTÀ:

os valores de desvio padrão cal-cul_ados para

= Resfduo do l-a peneiramento (Z), a partir de
159 de anostra i
Rr
= Resfduo de dissolução en HCI (202 em H2o) a
quente (tu8Ooc) por 30 minutos;
RPlr = Resfduo do 2q peneiramento (U ), efetuado no
RI . O 2, peneiramento serve para eLiminar
partÍculas insolúveis finas que estavan associadas aos caLcários grosseiros dissolvidos,

= Teor de quartzo obtido por contagem de pontos ao rnicroscópio óptico (¡nédia dè 2ooo
pontos) no RI (å); e,
= Teor (å) cle quartzo grosseiro (>4Þun):
TQG = RP, x RI x RPII x Mic x 1O-o

amostras de uma

Unidade À :
Unidade B :

rnesma

O, O82

Or3O2

unidade f orarn:

as
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TÀBELA

07 - Teores de CaI Livre previstos e Reais (å) para
Àmostras de Farinha
Teor de

Arnostras

tliller

CaO

Calculado Segundo(*) Teor de

Funda

ì

The i sen

Qu

CaO

ími ca

Itl

i

croscóp ica

Fl

3,I

4,4

3,6

2,26

3,7

F2

3,1

4,3

3,7

2,10

3,8

F3

2,9

4,0

3,5

1,76

4,7

F4

3,0

4,2

3r5

2,02

3,9

F5

3r2

4,4

2a

2,76

4,8

F6

2.6

3,8

3,2

2.20

4,5

F7

4,9

7,5

5'4

2,3I

4,5

Fo

5,0

7,5

5,4

2

,83

4,9

F9

4,9

7Ã

5,2

z,42

4,3

Fto

4,7

7,3

5,1

2, 33

3'9

Fll

E7

8,4

6,t

3,79

5,6

Ftz

5,0

7q

5,6

4

,01

5,9

(r) (HIttER) tcal. livre

= 0,31(rsc-100)+2,18(t{S-l¡s)+0,73Q{5+0,33C125+0,34Àq

(flll¡DÀt) tcal livre = 0, 33 [ FSc-rsC(XS)

]+0,56cI25+0,93Q45+0¡ 2Àq

(IruIs&t) tcal tivre = 0,3{3(ISC-93)+2,?4(t{S-2/3)+0,10c125+0,83Q45+0,39Àq
onde:

Determinado Via:

ISC
US

=

Iator

de satuaçâo de cal

= Hódulo de

sflica

Fsc(üs)

"

QIS

= Conterido de quartzo Eosseiro

CLZS

= Conteúdo de calcá¡io Eosseiro ()125u[) na farinha

Àq

0,2e (us)2-?,4Hs+110,3

(>{5u) na farinha

= Conteúdo de Eãos insolúveis não guartzosos e ne[ fu¡dentes
() 4 5un) na farinla
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Verificou-se que os fatores granulométricos das amostras da
unidade À inf l-uen mais acentuadamente no teor de cal, J-ivre que
os da unidade B, principalmente em se tratando dos gràos
quartzosos grosseiros ( figuras 28, 29 e 30). por outro lado, os
parâmetros qufrnicos da unidade B mostraram-se mais favoráveis
comparativamente aos da unidade À, conportando-se como agentes
compensadores da aptidão à cJ-inquerização dessas farinhas.

INFLUfu{CIÀ DE ÀI.GIJNS

PÀRÂT,IETROS

NO CONTEÚDO DE CÀL LIVR-E

¡!

DUTROS
GRAOS
GROSSE¡ROS

&¡ CALCARID

GRDSSEIRO

(å) cÀL LrvRE
D

QUARTZO
GROSSEIRO

I

MODULOS

ÞulMrcÞs

456?B9l0tilt
FIGURÀ 28

- Influência de aLguns parâmetros qulnicomineralógicos das farinhas no conteúdo de cal
Iivre dos clfnqueres (método de MILLER, 1981)
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INFLUÊNCIÀ DE ÀI,GT,NS PÀRÂHETRoS No coT¡TEÚDo DE cÀL LIvRn
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FIGIJRÀ 29

- Influência de alguns parârnetros qufmicomineralógicos das farinhas no conteúdo de ca.l
Iivre dos clfnqueres (nétodo de FUNDÀL, s.d.)
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FIGTJRÀ 30

- Inf l"uência de alguns parâmetros químiconineralógicos das farinhas no conteúdo de cal
I j.vre dos clÍnqueres (método de THEISEN , 1992)

a\2

Mineralogicanente as anostras de farinha das unidades À e

B

dolonita e
mica
såo constitufdas por calcita, quartzo,
(muscovita). Subordinadamente são observados cforita, magnetita,
feldapatos, piroxênío (augita) e ol-ivina (hialosiderita) nas
amostras da unidade Ä ( figuras 31 e 32) e anfibóIio
(hornbl-enda), cianita, hematita, feldspato, clorita e talco nas
anostras da unidade B (f i$rras 33 e 34). As cinzas de carvão
fornecen tanbén às amostras dessa unidade caulinita, gipsita e
( figura
ilita
35). Esses resul-tados evidenciarn que os
constituintes rnineral-ógicos principais são basicamente os mesmos
nas duas unidades, sendo observadas pequenas variações quanto
aos constituintes secundários. Essa6 fases rnineralógícas
secundárias fornecen ao siste¡na conteúdos adequados de elementos
fundentes e rni.neraL i zantes , não excedendo aos teores crfticos
observados na bibJ. iografia.
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- curva difratométrica de uma amostra
natural da unidade À
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32 - curva difratométrica de uma amostra de farinha
submetida a ensaio de dissolução seletiva com
HCI (20? en água) a quente da unidade À
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34 - curva difratornétrica de uma amostra de farinha
submetida a ensaio de dissolução seletiva con
Hcl (2OZ ern água) a quente da unidade B
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35 - Curva difratornétrica de uma amostra de
utifizado como combustível na unidade B
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7-7-2 F'tapa 2 - 'pefets' sinterizados eú laboratório
À análise microscópica quantitativa das fases mineralógicas
dos 'pelets' queírnados em laboratório (figuras 36 a 4O)
evidencia que as seis amostras da unidade À são mais
susceptÍveis à queima, produzindo clfnqueres co¡n teores nais
elevados de alita e nenores de belita e cal livre para uma nes¡na
tenperatura, cornparativanente às a¡nostras da unidade B. À variaçåo do parâmetro 'temperatura' é inversamente proporcional ao
conteúdo de cal J"ivre, sendo essa relação não linear e bern evidenciada pelas doze arnostras, independentemente da origem da
rnatéria-prima. Da mesma forna, a elevação do tenpo de pernanência do material no forno tanbén reduz o conteúdo de ca] Ìivre em
proporções que variarn de acordo com a amostra ( figuras 37 e 4o).

Nas condições experimentais da pesquisa, o conteúdo de
pericÌásio parece nåo depender dos fatores tenperatura e tenpo
de clinqueri zação.
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36 - Conposiçäo mineralógica de ,pelets, sinterizados
em laboratório a temperatura de 135ooc por lsnin
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FIcuRÀ 38 - Composiçäo rnineralógica de 'pelets' sinterizados
em laboratório a ternperatura de 145ooc por L5nin
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39 - Conposição rnineralógica de 'pelets' sinterizados
en laboratório a ternperatura de 15o0oc por l5min
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40 - composiçào rnineratógica de 'pelets' sj-nterizados
ern laboratório a temperatura de 1400oc por 3omin
1
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À dimensão média dos cristais de alita foi determinada para
os 'pelets' experimentais, sendo os resultados ilustrados nas
figuras 4La e 4lb. os valores obtidos entre as anostras de uma
mesma unidade rnostram que a têmperatura máxi¡na de queima tem
influência narcante na taxa de crescimento dos cristais de
alita. Comparando-se os valores obtidos para as amostras da
unidade A com os da unidaale B. pode-se verificar que existern
outros fatores relacionados às caracterlsticas das matériasprirnas que, ao lado da ternperatura ' regem o crescimento desses
cristais. Entre esses fatores encontran-se o conteúdo de fase
intersticiaÌ e a granulonetria do rnaterial de partida, que sâo
diretarnente proporcionais à evoluçâo da di¡nensåo da alita.

o ternpo de clinquerização, normalmente citado na fiteratura
como fator determinante na di¡nensão da aLita, revelou-se menos
importante que a temperatura máxirna de queima, no intervalo
entre 15 e 30 ninutos de queima a 14o0oc ( figmras 42a e 42b\.

Às fotonicrogrrafias 05 a 10 ifustram alguns aspectos
referentes às condições de preparaçåo e sinterização dos
'pelets' laboratoriais.
os resuttados dos ensaios de deterninação de caI Iivre
(microscópicos e qufmicos) mostram menores dispersões entre as
arnostras das unidades À e B, contrariarnente ao que ocorre com os
nétodos de previsão. Verifica-se, também, que o nétodo de Fundal
superestima os vaLores de caf livre para as amostras da unidade
B, distanci anilo-se un poìfco da realidade observadla (fiqura 43).
De qualquer forna, verifica-se una tendência entre os
resul-tados obtidos, o que conprova a importância desses métodos
de previsão da reatividade. É posslvel, assirn, avaliar dentro de
un determinado núnero de amostras de farinha, as de nelhor
aptidäo à clinquerização e aquelas de difícil queimabi I idaile .
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- Evoluçâo da dimensão ¡nédia dos cristais de alita
em função da temperatura de queima; a: unidade
À; b: unidade B
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- Evolução da dimensäo nédia dos cristais de atita
em funçåo do tempo de clinquerização;
a: unidade À; b: unidade B
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43 - Teores de cal livre (en å) determinados para as
amostras de 'petets' sinterizados em laboratório
(l4oooc por 3onin) segundo métodos qufÍticos e
nicroscópicos e vaLores de previsão do teor de
cal- Iivre das amostras de farinhas correspondentes

No que tange à deter¡ninação do índice de gueinabilidade
(fO) ( guadro 15) das farinhas, as amostras da unidade À
nostraran valores menores, que caracter.izam maior facilidade de
queirna, comparativamente às anostras da {nidade B ( taìrela 08). À
arnostra P1l, confeccionada a partir da amostra Ftt, foi
queirnabilidade pouco diflcit,
como de
cl.assificada
contrariamente às dernais, de queinabil j,dade normal- a nuito
fácif. Esse resul,tado é concordante con os valores de previsào
de teores de cal Iivre obtidos (tabela o8). À anostra P4, Por
sua vez, apresentou um Índice de queirnabi l- idade nenor, o que a
qualifica como de melhor aptidão à cl inquer i zaçã.o .
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7.7.3 Etapa 3 - cllnqueres industriais
A anáfise granulométrica dos cLlnqueres industriais (tabela
O9) revelou que as anostras da unidade A apresentarn grânulos
mais homogêneos e grosseiros, ao passo que as anostras da
unidade B apresentam uma distribuição granulornétrica mais ampl-a,
apresentando tanbém un maior conteúdo de finos. Essas
características reveian uma nelhor nodulizaçäo dos clfnqueres da
unidade À, comparativamente aos da unidade B.
TÀI¡ELÀ

o9 - Distribuição Granulométrica dos Cllnqueres Industriais
(en å)
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Conparando-se os resultados qufmicos das amostras dos
clinqueres industriais ( tabela 03) com suas respectivas farinhas
(tabela 10), observa-se que a analogia entre essas anostras
correspondentes não é perfeita. Esse fato evidencia sensíveis
variaçöes de quimisrno dos materiais no interior do forno,
inffuenciadas pela ocorrência de ciclos de eLenentos voláteis,
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circulação de pó, retorno ao processo de queirna do rnateriaL fino
coletado nos precipitadores e no eletrofj-ltro (normalmente nais
carbonático), entre outros, os valores dos cátculos potenciais
de Bogue para as farinhas e os clfnqueres (figuras 05 e 44)
ilustram melhor essas variações de quinismo.
TÀBEIÀ 10 - Análises Qufmicas dos Cì-fnqueres Indllstriais
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FfGLIRÀ 44

- Conposiçåo potencial de Bogue para as amostras
de cJ-fngueres industriais

Os resultados quantitativos das fases nineralógicas
mostraran-se distintos entre as amostras das duas unidades
( fign¡ra 45). os clfnqueres da unidade À apresentam teores rnais
elevados de aLita e menores de belita que os da unidade B, o
conteúdo total, de fase intersticial (CaÀ + C4ÀF) é um pouco mais
elevado nas anostras da unidade B. Em reiaçào aos teores de cal
Ìivre, verifica-se gue os nes¡nos säo baixos, inferiores a 2,0U,
exceto para a arnostra C11, aparentenente distinta das dernais,
apresentando una cornposição mineralógica ¡nenos favorável-. os
teores de periclásio, relacionados diretamente ao quirnisrno dos
calcários utilizados, são mais elevados nas amostras da unidade
B, fato concordante com as análises químicas.
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dos
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45 - composiçäo rnineral-ógica
por

indirstriais
refletida

obtida

o estudo qualitativo dessas anostras (tabelas 1l- e 12)
revelaram diferenças de textura e morfologia das fases
mineralógicas entre as anostras das duas unidades. Às
fotomocroqrafias 11 a 15 mostram algunas dessas feições'
conseqüentelnênte, as condições de fabricaçäo (tabela 13)

tanbém mostraran-se distintas entre os clfnqueres das duas
unidades. No tocante às condições de preparação das natériasprimas, as mesnas fora¡n mais favoráveiþ para as anostras da
unidade À, tendo como reflexo positivo uma rnelhor aptidão à
clinquerizaçâo dessas aÌnostras, cornparativamente às da unidade
B, mais grosseiras e heterogêneas. En relação às condições de
queima, verif j-ca-se que as amostras da unidade B foram
submetidas a um processo um pouco nais enérgico de queima (tenpo
de clinquerização tendendo a longo), sendo talvez uma medida de
cornpensação, frente a uma farinha menos apta ao processo- Às
etapas de resfriamento das doze amostras nostrararn-se similares
e compatfveis con o tipo de resfriador industrial empregado
(satélite), menos eficiente que os de grelha.
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- ÀnáLise microscópica de luz refletida
qualitativa das anostras de cllnqueres
industriais (IINIDÀDE À) .
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- Ànálise microscópica de luz refletida
qualitativa das anostras de cfínqueres
industriais ( UNIDADE B).
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11 - Àspecto geral de una amostra de
clfnquer industriaf da unidade À onde se verifica a
presença constante de periclásio
(M) e fase
intersticiaÌ cristalizada (2s resfriamento lento), com
predorninância de C4ÀF (E) sobrê C¡À (D). Àtaque
qulmico: HzO, 3si amostra C6.

FOIOUfCROGRÀFIÀ

12 - Feição cornum de urn clfnquer industrial
da unidade À, evidenciando a ocorrência de zona regulár

FOTOITÍICROGRÀFfÀ

de um grão silicoso
de belita (B), originária
grosseiro, não muito conum nas anostras dessa unidade.
o grau de decomposição da alita (À) e da belita indican
un primeiro resfria¡nento normal a lento. Àtaque
químico: HNo3 (o,12 em álcool), 5s e NH4CI (0,1å em
água), 10s; amostra c5,

FOTOHICRoGRÀFIA
^ "^"^';iì;;;;r

uma amostra de
irustrando
B
intersticial ' cristaì izada'

13 - Àspecto , geral . - de
da unidade

in¿usliiar
-ã" Ìu""
a ocorrênci^
onde são
ã" um 2o resfriarnento lento'
caracterlstic.
(E) com predominância
diferenciados o-ó3a--lo¡ eaec4ÀF
' de pericrásjo (M)
äristais
do primeiro. e J""t"t""ía
da
q""
é freqüente, poiZli""9= il!"^"t"^
-11'--:l-Ínque'ras
cl2'
H2o' 3s; a¡nostra

;riã;ä;-;.-Átåq"" qufrnico:

.J:..,$

t.:i

FOTOT,ÍICROGRÀFIÀ14-Zonaregulardecallivre(K)associada
a partir de urn
a cristais de periclásio (M), originária
Sem ataque
magnesiano'
graã grosseirò de caÌcário
químico; amostra c9

.-:-.1
L37

15 - Detafhe de una anostra da unidade B
ilustrando a ocorrêncía muito comum de zonas de belilia
(B), típicas de condições inadequadas de noagem dos
grãos silicosos. o grau de deconposição dos cristais de
årita (a) e befita indicam um primeiro resfriamento
nornal a Lento. Ataques qufnicos: HNo3 ( o , fU em
álcoo}), 5s e NH4CI (0,1? ern água), 10s; amostra cB.

Fo:rO!¡IICRoGRÄFIÀ
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13 - Condlções de Fabricação dos Clfnqueres Industriais
obtidas por ÀnáIise Microscópica de Luz Refletida
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À distribuiçâo dos cristais de belita nas amostras de clÍn-

quer ( fignrra 46) comprova u¡na maior deficiência de moagem dos
grãos silicosos nas amostras da unidade B. Àlém disso, a ocorrência mais constante de beliLa inclusa em cristais de alita nas
a¡nostras da unidade Ä indica uma taxa de formaçåo mais rápida
dessas
desses cristais. o nenor conteúdo de fase intersticial
amostras limita o desenvolvimento dos cristais de alita, ficando
restrito a uma faj-xa mais estreita do forno, próxima à chana. A
presença relativamente constante de belita secundária evidencia
taxas de resfriamento tendendo a lenta para todas as anostras.
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DISTRIBUTçÃO DÀ BELITÀ NOS CLÍNQUERES I¡¡DUSTRIAIS
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FIGURÀ 46

- Distribuição dos cristais
cl-Ínqueres industriais

de bel ita

os ensaios físicos efetuados nas anostras dos cJ-fnqueres
industriais tivera¡n corno objetivo a avaliação da hidraulicidade
das arnostras- estudadas e, príncipalnente' a verificaçäo das
analogias existentes entre as caracterfstlcas mineralógicas do
clfnquer e o cornportamento ffsico-mecânico do cirnento. À tabela
L4 apresenta os dados de área especffica e evolução das
resj-stências mecânicas à cornpressão (3, 7 e 28 dias) '
os valores de área especlfica dessas amostras reflete a
finura d.as nesmas após o processo de rnoagen e tem influência
decisiva no desenvolvimento das resistências mecânicas do
cimento. Quanto nais fino o cirnento, ¡nais ráPido é o seu
processo de hidrataçào.

t 14o

- Ensaios Ffsicos Efetuados em cimentos Exper:L
mentais obtidos de clfnqueres Industriais
Área es- Resistência à compressão (HPa) (*)
Àmostras peçlficg
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(¡o'.kS ^)

3 dias

7 dias

28 dias

367

27,6

33r6

39,2

374

30,3
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4L,6

J

366

28 ,8

33,9

39 t4
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369.

33 ,4
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4I tA

c5

360
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27 t4
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38 | 0

c9

355

)'7 L
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38

ctr

372

26

30,5

35,4

ctz

370

,'7 )

c1

,7

,2

t7

38,

O

(*) Média de 6 corpos de prova

Em relação à evolução das resistências necânicas à
compressão(3,7e28dias),oscimentosdaunidadeAtendema
apresentar valores um pouco naiores, mostrando una concordância
com os resuftados rnicroscópicos (rnaior conteúdo de alita,
distribuição ¡nais honogênea das fases mineralógicas e cristais
de alita menos desenvolvidos).

I

:

Na seqitência dos ensaios fÍsicos, verifica-se ta¡nbérn que os
clfngueres proveníentes da unidade À comportam-se melhor frente

ao processo de cominuição (expresso na taltela t-5 como
porcentagen de resfduo de peneiramento na malha de 38pm).

a

74r
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15 - Valores de KM(*), Resfduos de Moagen (**) e Teores de
Finos (***) dos Clfnqueres Industriais
ct

Kt{(")

c2

ca

24,4 29,5 I9 ,9

Resíduo Após
lloagem(

**)

c{
36

c5

c6

c7

c8

,8 57,4 28, 5 14,3 12,4

28,7 23 ,5 z7 ,7 2t,7 23,7 26,3 30,2 1a o

ca

clo cu

7,2

8,6

33

,7

31

ctz

5.1 19,0

,2 32,0

27

,8

Teores de

Finos(ff*)

(*)
(**)

KM

33

4

32

2l

= Coeficiente Mineralógico =

18

%al

l4

3l

45

53

36

47

36

ita/%belita x l/diâmetro médio alita

Resíduo da peneir.a 38um do clínquer"(%) após ensaio de moabil'idade
moinho HERZOG de. capacidade de 350cmJ, sem o corpo moedor central.

em

Quantìdade de amostra ensajada: I50g de cìínquer;
Tempo de moagem:

5 minutos.

(**) Material do clínquer industrial

passante na peneìra de abertura de 4,8mm

"coeficiente nineralógico'r (KM) nas amostras
em estudo ¡nostrou que aquelas provenientes da unidade B
apresentam valores de KM inferiores aos da unídade À e,
de corninuição e
conseqüentemente, maior dificuldade
conportamento hidráuIico ínferior.
O cáIculo do

Verificou-se, ta¡nbém, que existe uma boa correlação linear
entre os valores de KM e o processo de moagem ( fiqula 474),
entre a finura após moagern e os valores de resistência ¡necânica
aos 2a dias ( figura 47C) e entre os valores de resistêncía
¡uecânica aos 28 dias e os valores de I(M ( figura 47D). Enbora
KIHÀRÀ et alii (L992) tenham verificado uma relaçäo linear pouco
significativa entre o conteúdo de finos do clfnquer (fração
<4,8m[) e o resfduo após moagem desse material (>38¡rm) '
observou-se para as amostras e¡n estudo que essa rel-ação foi tão
positiva quanto as demais, cono mostra a fignrra 478.
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47 - Gráficos de correì.ação J-inear entre os val'ores
de f inura após moagem ( >381.¿n) e KM ( 26a) ; entre
a finura após moagen (>38pm) e finos do clfnquer
(26,b\ ¡ entre resistência mecânica à cornpressão
aos 28 dias e a finura após moagem (>38Pm) (26c) i
e, entre resistência mecânica à compressåo aos
2il dias e KM (26d). R = coeficiente de correlarepresenção finear e os números L,2, ..-,12
tam respectivamente as amostras cL, c2, ---, cL2
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Àinda com base nos val-ores de KM e do resfduo de moagem
(>38É¿n) verificou-se uma boa correlação entre os valores reaís
de resistência rnecânica à compressão aos 28 dias obtidos por
métodos ffsicos e a previsão da nesma, segundo a eguação: Rze =
46,5o73 - o,3058(å>38rrn) + 0,o556KM, elaborada por KIHÀRÀ et
alii (op. cít. ) ( tabela 16),
TABEIÀ 16

- Val-ores de Resistências Mecânicas aos 28 dias, Reais
e Previstos (MPa)
cl

R2g

real(*)

R26 ca ìcu

(*)
(*)

c2

ca

39,2 41 ,6 39,4

ìada(H) 39, 1 4I,0 39, I

ensaios

físicos;

R = 46,5073

-

c4

4l,8
41

c5

c6

c7

ca

c8

4?,2 40,4 37,5 38,0

37

cio

,0 38, 7

,9 42,5 40,0 38, I 'r1 t 36,6

37

cll ctz
35 ,4 38,

,4 37,0 39,1

médìa de 6 corpos de prova;

0,3058(res.>38um) + 0,0556K1'l (KIHARA

et alii.,

1992).
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CONSIDER.AçÕES FINÀIS

À anáfise dos resultados obtidos demonstra claramente que
as caracterlst.icas das matérias-primas com reflexos mais
significativos na aptidão à clinquerização são o quimisrno e o
conteúdo de grãos grosseiros dos principais constituintes
rnineralógicos.
En relaçâo ao quimismo, verifica-se que o control-e adequado

dos principais óxidos do clfnquer faz-se necessário para a
obtenção de urn produto quirnicamente homogêneo. De um nodo geral I
observou-se que as reduções do FSC, MS e MÀ favorecem a
queirnabilidade das farinhas, devendo-se estabelecer, entretanto,
a composição rnineralógica pretendida para o produto finaI.
No tocante à granulornetria da farinha, verificou-se que
conteúdos de grãos grosseiros de quartzo (>45frm) e de caÌcário
(>L25pm) nåo podern exceder a 2Z e 6?, respectivanente , para que
não seja comprornetida a queimabilidade dessa farinha. os
resul-tados obtidos nostraram que uma farinha rnal rnofda conduz à
fornação de um clfnquer com caracterfstj.cas menos favoráveis,
não apenas quanto ao teor de caf livre residual, cono também
quanto à heterogeneidade textural desse cl-fnquer.
Essa heterogeneidade, que não pôde ser detectada
quimicarnente, foi rnuito bern evidenciada através dos ensaios
microscópicos efetuados, sendo seus reflexos negativos
verificados tanbém através dos ensaios ffsicos, Às amostras de
farinha da unidade Àf mais finas e homogêneas, produzirarn
clfnqueres com melhor desenvolvimento hidráulico, dos que as
anostras da unidade B, onde os teores de quartzo grossei.ro
ultrapassaram consideravelmente os valores limites.
Verificou-se tanbén que a previsão do grau de aptidão à
clinquerização de u¡na farinha, através de métodos experimentais,
nåo possibilita u¡na comparação direta dos valores de caf fivre
previstos, com os teores reais determinados nos clfnqueres
Índustriais.
Entretanto, os resultados obtidos por essas

L45

expressões de queinabilidade podem ser utilizados para una
avaliação relativa do potencial de queirnabilidade entre duas ou
¡nais amostras.

À determinação do coefíciente nineral-ógico (KM) nos
clfnqueres industriais perrnite, tanbém, uma boa prevj-são dos
vafores de resistência rnecânica do cirnento aos 28 dias e do grau
de cominuiçâo do clínquer portland. Às anostras de cJ-fnquer corn
val"ores de KM inferiores a 12, nornalnente caracterizadas pelo
elevado conteúdo de belita em zonas, são mais diffceis de serem
co¡ninuÍdas e apresentan resistências mecânicas aos 2a dias
menores.

Àdicionalmente, tendo en mente o apreciável consumo de
energia térmiea na fabricação do ci¡nento portland e as
caracterÍsticas
das rnatéri as-primas das duas unidades
produtoras, faz-se a seguir algunas sugestões que visam rnel-horar
a qualidade do produto final, bern como reduzir os custos de sua
produção

:

.enbora as anostras da unidade A tenham sido consideradas

granul-ornetria e
homogeneidade das matérias-primas mais adequadas, verificase que os valores de MS nais elevados parecem contribuir de
forrna negativa no processo de sinterização desses
rnateriaís. Dèssa forma, uma redução do MS pode mel-horar
ainda ¡nais a queirnabilidade dessas farinhas, desde que não
ocasione a formação de anéis de j-ncrustaçâo no interior do
forno, indesejáveis ao processoi e,
de

melhor queinabilidade,

face

à

.en relação às amostras da unidade B, as análises
rnicroscópicas evidenciaram una naior heterogeneidade
textural , cuÌminando con a obtenção de produtos com
qual.idades hidrául-icas inferiores e de mais difÍciI
corninuição. Sugere-se, nesse caso, uma ¡naior preocupação
con as condições de preparação das rnatéri as-prirnas do ponto
de vista da ¡noabilidade dos grãos silicosos e da
homogeneidade das farinhas, A elevação dos custos de moagem
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das matérias-prì-rnas ben como a impJ-antação de um sistema de
podern reverter-se em
pré-homogenei zação rnais eficiente,
economia na moagem do produto final e no consuno energético
do forno durante a queirna.

À aval"iação geral dos ensaíos efetuados evidencia que a
indústria cimenteira, enbora considerada urna indústria qufnica,
necessita de um criterioso controfe dè qualidade através de
técnicas da ¡nineralogia aplicada, visando um melhor conhecimento
das condições do processo, com reflexos posiùivos no
gerencianento do consumo energético dispendido e na qualidade do
produto final. Dentre as técnicas aplicadas, a rnicroscopia
óptica surge como a nais importante e adequada.
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