
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Engenharia 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais 

PPGEM 

 

 

 

 

 

 
 

 

Influência das características mineralógicas, físicas e químicas dos clínqueres  de 

cimento Portland sobre sua moabilidade 

 

 

Vládia Cristina Gonçalves de Souza 

 

 

Tese para obtenção do título de Doutor 

em Engenharia  

 

 

 

 

Porto Alegre, RS 

2007 

 

 



 ii

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Engenharia 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais 

PPGEM 

 

 

 

 

 

 
 

Influência das características mineralógicas, físicas e químicas dos clínqueres  de 

cimento Portland sobre sua moabilidade 

 

 

 

 

Vládia Cristina Gonçalves de Souza 

 

 

 

Trabalho realizado no Departamento de Minas da Escola de Engenharia da UFRGS, 

dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais – 

PPGEM para a obtenção do título de Doutor. 

 

Área de Concentração: Metalurgia Extrativa e Tecnologia Mineral 

 

Porto Alegre, RS 

2007 



 iii

Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do título de Doutor em Engenharia, área 

de concentração Metalurgia Extrativa e Tecnologia Mineral e aprovada em sua forma final, 

pelo Orientador e pela Banca Examinadora do Curso de Pós-Graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Jair Carlos Koppe 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr. Carlos Hoffmann Sampaio (LAPROM-UFRGS) 

 

Prof. Dr. Homero Delboni (LSCT-USP) 

 

Prof. Dr.Luís Frederico Pinheiro Dick (DEMET-UFRGS) 

 

Prof. Dr. Enrique Munaretti (LPM-UFRGS) 

 

 

Prof. Dr. Carlos Pérez Bergmann 

Coordenador do PPGEM 



 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho ao meu filho Vítor, 

ao meu esposo Clésio e  

aos meus pais Sandra e Rogério 

 pela compreensão, amor e apoio. 

 

 



 v

AGRADECIMENTOS 

 

Nossos agradecimentos: 

• À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Pesquisa Mineral-

LPM: Professor Dr. João Felipe Coimbra Leite da Costa, Prof. Dr. Jair Carlos 

Koppe e colegas. 

 

• À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Microscopia Eletrônica- 

CME, Professor Dr. Luis Frederico Dick, MSc. Marinês Miranda, futura Eng. 

Química Aline Tais da Rosa e aos técnicos: Paulo Roberto Carvalho, Leandro Baum 

e Carlos Barbosa dos Santos. 

 

• À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Tecnologia Mineral-

LTM, Professor Dr. Jorge Rubio, MSc. Solange Guidali Amaral, Prof. MSc. Maria 

Luiza de Souza e bolsistas de iniciação científica. 

 

• À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Fundição-LAFUM, 

Professor Dr. Jaime Álvares Spim e bolsistas de iniciação científica. 

 

• À Universidade de São Paulo, Laboratório de Simulação e Controle de Tratamento 

de Minérios- LSC, Professor Dr. Homero Delboni. 

 

• À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Processamento 

Mineral-LAPROM, Professor Dr. Carlos Hoffmann  e Prof. Dr. Carlos Otávio Petter 

e bolsistas de iniciação científica. 

 

• À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Metalurgia Física-

LAMEF, Professor Dr. Afonso Reguly e Prof. Dr. Telmo Roberto Strohaecker e a 

todos bolsistas de iniciação científica que possibilitaram a adequação do tempo de 

uso dos equipamentos. 



 vi

• À  Pontifícia Universidade Católica, Grupo de Estudos de Propriedade de 

Superfícies e Interfaces–GEPSI, Prof. Dr. Roberto Hübler, Dr. Eduardo Blando e 

André Marin Vargas. 

 

Agradecimentos especiais: 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq pela 

concessão de bolsa de pesquisa doutorado. 

Ao Grupo Cimenteiro Português, CIMPOR, pelo investimento neste projeto de pesquisa 

liderado pela fábrica de Candiota, CIMBAGÈ, representados por aqueles que direta ou 

indiretamente se envolveram: Eng. Jorge Maders, Eng. Arnaldo Trindade, Eng.João Sinotti e 

os técnicos Fabiano Solari e Otávio Carvalho.  

Ao Prof. Dr. Luis Fernando Ziebell, Instituto de Física da UFRGS, pelas sugestões e 

observações valiosas na correção do artigo. 

Ao Professor Dr. João Felipe Coimbra Leite Costa pelas valiosas contribuições, pelo 

estímulo, dedicação e esforço pessoal proporcionado. 

Aos colegas do LPM pelo carinho e incentivo, em especial, ao futuro Eng. Minas  Elvis 

Nathario Vargas, o qual participou de diversas tarefas pertinentes ao trabalho como bolsista de iniciação 

científica. 

Aos colegas da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, onde estive trabalhando nos 

últimos cinco meses e que me incentivaram a concluir o trabalho, ao salientar a importância 

da retribuição por meio da pesquisa ao nosso país, a exemplo da missão que esta empresa 

exerce. 

E o meu mais especial agradecimento, ao professor orientador Dr. Jair Carlos Koppe, 

pelo incentivo, carinho e ensinamentos. 

 

 

 

 



 vii

ÍNDICE 

 

LISTA DE FIGURAS............................................................................................................xii 

LISTA DE TABELAS...........................................................................................................xxiii 

RESUMO...............................................................................................................................xxix 

ABSTRACT............................................................................................................................xxx 

 

1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 1 

1.1 O PROBLEMA....................................................................................................... 1 

1.2 IMPORTÂNCIA DO TEMA E SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA MUNDIAL 2 

1.3 META...................................................................................................................... 6 

1.4 OBJETIVOS ........................................................................................................... 6 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA TESE.................................................................................. 8 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...................................................................................... 11 

2.1 FABRICAÇÃO DE CIMENTO .............................................................................. 11 

2.2 TIPOS DE CIMENTO PRODUZIDOS NO BRASIL............................................ 16 

2.3 MINERALOGIA DO CLÍNQUER......................................................................... 18 

2.3.1 Silicato tricálcico ou alita (C3S) ................................................................... 19 

2.3.2 Silicato bicálcico ou belita (C2S) .................................................................. 22 

2.3.3 Aluminato tricálcico  (C3A) ......................................................................... 24 

2.3.4 Ferroaluminato tetracálcico  (C4AF) .......................................................... 25 

2.3.5 Cal livre  (CaO) ............................................................................................ 26 

2.3.6 Periclásio  (MgO) ......................................................................................... 27 

2.4 CONTROLE DA FABRICAÇÃO DO CLÍNQUER VIA MICROSCOPIA.......... 27 

2.5 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO ............................................................................. 31 

2.6 PROPRIEDADES DO CLÍNQUER E SUA MOAGEM........................................ 34 

2.6.1 Clínquer (misturas) e cinética de moagem................................................... 41 



 viii

2.6.2 Clínquer e condições de formação no forno................................................. 43 

2.7 TEMPERATURA E TAXA DE AQUECIMENTO ............................................... 44 

2.8 PARÂMETROS DE RUPTURA DO CLÍNQUER ................................................ 47 

2.8.1 Ensaios em moinho de torque...................................................................... 47 

2.8.2 Ensaios de quebra de partículas individuais (Drop Weight Test) .............. 52 

2.8.3 Mecanismo do ensaio e interpretação dos dados......................................... 52 

2.9 ENSAIOS DE MOABILIDADE DE BOND (WI) ................................................. 55 

2.9.1 Problemas dos ensaios de moabilidade de Bond.......................................... 56 

2.10 NOVAS FERRAMENTAS NO ESTUDO DA MOAGEM................................. 58 

2.10.1 Determinação da microdureza .................................................................... 58 

2.10.2 Limitações dos ensaios de microdureza VicKers ....................................... 60 

2.10.3 Estudos anteriores de microdureza Vickers em minerais......................... 67 

2.11 TESTES INSTRUMENTADOS DE DUREZA (TID) ......................................... 69 

2.11.1 Compreendendo as curvas de carga-deslocamento................................... 72 

2.11.2 Significado da dureza de indentação.......................................................... 74 

2.11.3 Registro de transições de fases nas curvas de carga-deslocamento.......... 75 

2.11.4 Problemas em testes com pequenas cargas................................................ 76 

2.11.5 Testes de nanoindentação e complicações instrumentais......................... 79 

  

3  METODOLOGIA........................................................................................................... 81 

3.1 SELEÇÃO E PRIMEIRA ETAPA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS........... 85 

3.2 ANÁLISE QUÍMICAS........................................................................................... 89 

3.3 ANÁLISES DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X.......................................................... 91 

3.3.1 Quantificação por Refinamento Rietveld ..................................................... 91 

3.4 MICROSCOPIA ÓPTICA A LUZ REFLETIDA .................................................. 92 

3.4.1Técnicas empregadas para descrição mineralógica..................................... 93 

3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV/EDS) ...................... 101

3.6 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA......................................................................... 101



 ix

3.7 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA (EAA) ................................. 102

3.8 ENSAIOS DE MICRODUREZA VICKERS ........................................................ 103

3.9 TESTES INSTRUMENTADOS DE DUREZA..................................................... 105

3.10 ENSAIOS DE MOABILIDADE DE BOND ....................................................... 106

3.10.1 Do procedimento experimental................................................................... 107

3.11 ENSAIOS CINÉTICOS....................................................................................... 111

3.12 ENSAIOS EM DROP WEIGHT TEST............................................................... 112

3.12.1 Ensaio convencional de DWT..................................................................... 114

3.12.2 Ensaio sintético  de DWT ............................................................................ 115

3.12.3 Ensaio sintético modificado de DWT ......................................................... 116

  

4 PRIMEIRA ETAPA EXPERIMENTAL ..................................................................... 117

4.1 RESULTADOS DE DROP WEIGHT TEST .......................................................... 117

4.1.1Avaliação detalhada dos resultados de DWT ................................................ 123

4.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS CINÉTICOS ...................................................... 131

4.3 ENSAIOS DE MOABILIDADE DE BOND.......................................................... 141

4.3.1 Estimativa do consumo de energia em moinhos industriais........................ 143

  

5 SEGUNDA ETAPA EXPERIMENTAL: PARTE “A”............................................... 150

5.1 ANÁLISES QUANTITATIVAS: DRX, FRX E MOQ ......................................... 151

5.2 RESULTADOS DE  MICROCOPIA ÓPTICA ..................................................... 163

5.2.1 Efeito do tamanho do nódulo sobre os parâmetros estudados.................... 164

5.2.2 Tipos estruturais de belita ............................................................................ 166

5.2.3  Descrição mineralógica do clínquer K1...................................................... 168

5.2.4 Descrição mineralógica do clínquer K2 ...................................................... 179

5.2.5 Descrição mineralógica do clínquer K3 ...................................................... 187

5.2.6 Descrição mineralógica do clínquer K4...................................................... 191

5.2.7 Descrição mineralógica do clínquer K5 ...................................................... 193



 x

5.2.8 Descrição mineralógica do clínquer K6...................................................... 195

5.2.9 Descrição mineralógica do clínquer K7 ...................................................... 197

5.2.10 Descrição mineralógica do clínquer K8 .................................................... 199

5.2.11 Descrição mineralógica do clínquer K9 .................................................... 205

5.2.12 Descrição mineralógica do clínquer K10................................................... 207

5.2.13 Descrição mineralógica do clínquer K11 .................................................. 210

  

6 SEGUNDA ETAPA EXPERIMENTAL: PARTE “B”............................................... 216

6.1RESULTADOS DE MEV/EDS 200........................................................................ 216

6.1.1 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K2 .................. 216

6.1.2 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K1 .................. 227

6.1.3 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K3 .................. 239

6.1.4 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K4 .................. 242

6.1.5 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K5 .................. 247

6.1.6 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K6 .................. 250

6.1.7 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K7 .................. 258

6.1.8 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K8 .................. 262

6.1.9 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K9 .................. 266

6.1.10 Análise de mticroscopia eletrônica dos clínqueres do forno K10 ............. 270

6.1.11 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K11 .............. 272

6.2 RESULTADOS COMPARATIVOS DE MEV ..................................................... 280

6.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA ..................................................................................... 288

6.4 RESULTADOS DE ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA (EAA) 305

6.4.1 Origem e possíveis efeitos dos elementos “menores” dos clínqueres ......... 312

TABELAS –RESUMO – RESULTADOS DE EAA.................................................. 321

  

7 TERCEIRA ETAPA EXPERIMENTAL ................................................................... 324

7.1 RESULTADOS DE MICRODUREZA VICKERS ............................................... 324



 xi

7.2 TESTES INSTRUMENTADOS DE DUREZA (TID) ......................................... 329

7.2.1Características químicas e mineralógicas dos clínqueres ensaiados ......... 329

7.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES DE NANODUREZA . 333

7.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE NANODUREZA (TID) ........................ 337

7.5 CONCLUSÕES SOBRE OS RESULTADOS DE NANODUREZA (TID) ......... 339

  

8 CONCLUSÕES............................................................................................................... 341

8.1 CONTRIBUIÇÕES  E OBJETIVOS ALCANÇADOS.......................................... 343

8.1.1 Primeira etapa experimental........................................................................ 343

8.1.2 Segunda etapa experimental: Parte “A”..................................................... 345

8.1.3 Segunda etapa experimental: Parte “B” ..................................................... 347

8.1.4 Terceira etapa experimental........................................................................ 351

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................ 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1-Etapas de fabricação do cimento, Lafarge (2003)............................................. 11 

Figura 2.2-Ciclones de pré-aquecimento e forno rotativo................................................... 14 

Figura 2.3-Fabricação e moagem de clínquer de cimento............................................. ...... 15 

Figura 2.4-Resfriador de satélite ou planetário (à esquerda) e (à direita) resfriador de 
grelha (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, 2003)................... 

 
16 

Figura 2.5-Hábito cristalino tabular da alita (Maki e Chromy, 1978)................................. 19 

Figura 2.6-Alitas (A) em decomposição, com bordas de belitas (B), à esquerda 
(Campbell, 1999) e alitas bem formadas, à direita, sem decomposição sub a 
idiomórficas, Gobbo (2003)............................................................................... 

 
 

20 

Figura 2.7-Representações da estrutura das alitas do tipo T1 (Golovastikovi et al., 
1975).................................................................................................................. 

 
20 

Figura 2.8-Representações da estrutura das alitas do tipo M3 (Nishi e Takéuchi, 1985)
............................................................................................................................ 

 
21 

Figura 2.9-Representações da estrutura das alitas do tipo R  (Nishi e Takéuchi, 
1984).................................................................................................................. 

 
21 

Figura 2.10-Morfologia e formas de distribuição das belitas: efeitos de condições de 
queima e preparação da farinha (Masaki & Maki, 2002 e Campbell, 
1999)................................................................................................................. 

 
 

23 

Figura 2.11-Morfologia e formas de distribuição das belitas: efeitos de condições de 
queima e preparação da farinha (Campbell, 1999; Gobbo, 20003)................... 

 
23 

Figura 2.12-Aluminato ortorrômbico e aluminato cúbico (Gobbo, 2004)........................... 25 

Figura 2.13-Cristais de cal livre vistos em microscópio eletrônico de varredura................ 26 

Figura 2.14-Modelo de Feldman-Sereda para C-S-H (Bertolini, 2004).............................. 32 

Figura 2.15-Variação da constituição e tamanho do grão de alita com a taxa de 
aquecimento (IchiKawa  & Kanaya, 1997)....................................................... 

 
45 

Figura 2.16-Influência da adição de elementos na taxa de formação M3/M1 da alita 
(IchiKawa  & Kanaya, 1997)............................................................................. 

 
46 

Figura 2.17-Gráfico de primeira ordem (Austin & Concha, 1993)...................................... 49 

Figura 2.18-Gráfico de ensaios de obtenção da velocidade específica de quebra (Si)........ 50 

Figura 2.19-Marcadores “t” (Napier-munn et al., 1996)..................................................... 53 

Figura 2.20-Parâmetro “t10”  (Napier-munn et al., 1996).................................................... 54 



 xiii

Figura 2.21-Indentador vickers e medição da impressão..................................................... 59 

Figura 2.22-Defeitos de impressão no ensaio vicKers (Young e Millman, 1964)............... 61 

Figura 2.23-Características das diversas formas da indentação  
(Young e Millman, 1964).............................................................................. 

 
62 

Figura 2.24-Indentação em cristal de belita: espessura mínima do corpo-de-prova........... 63 

Figura 2.25-Área de influência da indentação..................................................................... 63 

Figura 2.26-Indentações em cristal de alita......................................................................... 64 

Figura 2.27-Variação da microdureza Vickers devido a processos de recristalização 
(Vaughan & Craig, 1971).................................................................................. 

 
67 

Figura 2.28-Equipamento do teste de nanoindentação........................................................ 69 

Figura 2.29-Ciclo típico de nanoindentação (Wolf, 2000).................................................. 70 

Figura 2.30-Curva de carregamento de uma indentação feita no ar (Kunert , 2000)......... 72 

Figura 2.31-Diagramas tensão-deformação em TID (Kunert, 2000).................................. 73 

Figura 2.32-Curvas de carga-deslocamento de quartzo fundido e alumínio  
(Kunert, 2000)................................................................................................. 

 
74 

Figura 2.33-Curva carga-deslocamento do silício (Kunert, 2000)....................................... 75 

Figura 2.34-Ocorrência de creep em curvas de carga-deslocamento (Wolf, 2000)............. 77 

Figura 2.35-Histereses durante ciclos sucessivos de carregamento e descarregamento 
(Wolf, 2000)....................................................................................................... 

 
77 

Figura 2.36-Seqüência deslocamento-tempo em componentes de clínquer 
 (Velez et al., 2001)......................................................................................... 

 
78 

Figura 2.37-Efeito do modo de fixação da amostra no equipamento nas curvas de carga-
deslocamento (Wolf, 2000)................................................................................ 

 
80 

Figura 2.38-Imagens MEV do indentador Berkovich (Kunert , 2000)................................ 80 

Figura 3.1-Correia de alimentação do moinho de bolas dos clínqueres do forno K1.......... 87 

Figura 3.2-Fluxograma de preparação de amostras............................................................. 88 

Figura 3.3-Variação da porosidade no nódulo de clínquer.................................................. 94 

Figura 3.4-Técnica da “varredura em cruz” para estimativa de freqüência de feições 
mineralógicas do clínquer.................................................................................. 

 
95 

Figura 3.5-Esquema do procedimento utilizado para análise de porosidade de clínquer  
em microscópio óptico...................................................................................... 

 
96 

Figura 3.6-Estimativa de freqüência de feições mineralógicas importantes....................... 97 

  



 xiv

Figura 3.7-Variação da microdureza Vickers das fases do clínquer com a carga 
aplicada.............................................................................................................. 

 
104

Figura 3.8-Profundidade máxima de indentação................................................................. 106

Figura 3.9-Dispositivo de Drop Weight Test (DWT) do LSC-USP.................................... 112

Figura 3.10-Método do ensaio padrão de DWT, Chieregatti (2001).................................. 114

Figura 4.1-Classificação dos clínqueres de acordo com o parâmetro de impacto 
A.b.............................................................................................................................................. 

 
119

Figura 4.2-Efeito do tamanho da partícula sobre a relação t10-ecs para clínqueres de alta 
resistência.......................................................................................................... 

 
119

Figura 4.3-Efeito do tamanho da partícula sobre a relação t10-ecs para clínquer de 
moderada resistência.......................................................................................... 

 
120

Figura 4.4-Efeito do tamanho da partícula sobre a relação t10-ecs para clínquer de baixa 
resistência........................................................................................................... 

 
120

Figura 4.5-Família de curvas tn de um clínquer com alta resistência à quebra por 
impacto.............................................................................................................. 

 
121

Figura 4.6-Família de curvas tn de um clínquer com moderada resistência à quebra por 
impacto............................................................................................................... 

 
121

Figura 4.7-Família de curvas tn de um clínquer com muito baixa resistência à quebra por 
impacto............................................................................................................... 

 
122

Figura 4.8-Parâmetro de quebra acumulado, Bij, dos clínqueres com tamanho inicial -
22+19 mm (0,5 kWh/t)............................................................................................... 

 
123

Figura 4.9-Curvas do passante acumulado dos produtos de quebra dos clínqueres com 
tamanho inicial -22+19 mm (0,5 kWh/t)...................................................................

 
123

Figura 4.10-Parâmetro de quebra acumulado, Bij, dos clínqueres com tamanho inicial -
13+9 mm (0,5 kWh/t).........................................................................................

 
124

Figura 4.11-Curvas do passante acumulado dos produtos de quebra dos clínqueres com 
tamanho incial -13+9 mm (0,5 kWh/t)...................................................................... 

 
124

Figura 4.12-Parâmetro de fratura (Bij) dos clínqueres da fração -22+19 mm (0,5 
kWh/t)............................................................................................................................ 

 
126

Figura 4.13-Parâmetro de fratura (bij) dos clínqueres da fração-13+9 mm (0,5 kWh/t)........ 127

Figura 4.14-Mecanismos de fragmentação.......................................................................... 127

Figura 4.15-Efeito da redução do tamanho original da partícula (0,5 kWh/t)........................ 128

Figura 4.16-Parâmetro de fratura acumulado dos clínqueres em 0,5 kWh/t........................... 130

  



 xv

Figura 4.17-Efeito da redução do tamanho do nódulo sobre o passante acumulado dos 
produtos de quebra dos clínqueres: clínqueres de alta, média e baixa 
resistência ao impacto (K1, K5 e K9 respectivamente)................................. 
........................................................................................................................ 

 
 
 

131

Figura 4.18-Interpretação das  curvas de função quebra acumulada (Bij)........................... 132

Figura 4.19-Fração remanescente no tamanho original fraturado após ensaios de 
moagem........................................................................................................... 

 
133

Figura 4.20-Fração remanescente do tamanho original -9,5+6,3 mm dos clínqueres após 
ensaios de moagem........................................................................................ 

 
134

Figura 4.21-Parâmetro de fratura acumulativo (Bij) dos clínqueres do forno K9............... 135

Figura 4.22-Parâmetro de fratura acumulativo (Bij) dos clínqueres do forno K7............... 135

Figura 4.23-Parâmetro de fratura acumulativo (Bij) dos clínqueres do forno K1............... 136

Figura 4.24-Forma dos nódulos dos clínqueres K1 (alta resistência) e K9 (baixíssima 
resistência)...................................................................................................... 

 
136

Figura 4.25-Fração remanescente do tamanho original -4,75+3,35 mm dos clínqueres 
após ensaios de moagem................................................................................. 

 
137

Figura 4.26-Fração remanescente do tamanho original -1,68+1,18 mm dos clínqueres 
após ensaios de moagem................................................................................. 

 
137

Figura 4.27-Efeito do tempo de moagem sobre a fração restante original para amostras 
de clínquer K1................................................................................................. 

 
138

Figura 4.28-Efeito do tempo de moagem sobre a fração restante original para amostras 
do clínquer K7.................................................................................................... 

 
139

Figura 4.29-Efeito do tempo de moagem sobre a fração restante original para amostras 
do clínquer K9.................................................................................................... 

 
139

Figura 4.30-Efeito do tamanho da  partícula na taxa de quebra dos clínqueres (K1, K7, 
K9)................................................................................................................. 

 
140

Figura 4.31-Zonas de belita, porosidade e propagação de fissuras no material................... 140

Figura 5.1-Influência do conteúdo de alitas e belitas sobre o índice de trabalho (WI) e 
parâmetro de impacto (A.b)............................................................................... 

 
156

Figura 5.2-Influência do conteúdo de aluminatos e da relação silicatos/aluminatos sobre  
o índice de trabalho e parâmetro de impacto (A.b)............................................ 

 
157

Figura 5.3-Relação entre conteúdo de MgO cristalizado (periclásio) e conteúdo de MgO 
dissolvido nas demais fases dos clínqueres estudados....................................... 

 
159

 
 

 



 xvi

Figura 5.4-Influência dos módulos de alumina e silicatos e da relação módulo de 
alumina/módulo de silica sobre o índice de trabalho (WI) e parâmetro de 
impacto (A.b).............................................................................................................. 

 
 

162

Figura 5.5-Classificação da porosidade dos clínqueres....................................................... 164

Figura 5.6-Fotomicrografias das amostras  de clínqueres do forno K1 (I).......................... 170

Figura 5.7-Fotomicrografias das amostras de clínqueres do forno K1 (II).......................... 171

Figura 5.8-Fotomicrografias das amostras de clínqueres do forno K1 (III)........................ 173

Figura 5.9-Fotomicrografias das amostras de clínqueres do forno K1 (V)......................... 175

Figura 5.10-Fotomicrografias das amostras da fração -22+19 mm dos clínqueres do 
forno K1 (VI)................................................................................................ 

 
176

Figura 5.11-Fotomicrografias das amostras da fração -13+9 mm dos clínqueres do forno 
K1 (VI) ........................................................................................................... 

 
178

Figura 5.12-Distribuição de tamanho dos cristais dos clínqueres do forno K2................... 179

Figura 5.13-Influência do tamanho e da forma do grão sobre a estabilidade de uma fase 
(Best, 2003)........................................................................................................ 

 
180

Figura 5.14-Análise granulométrica das farinhas dos clínqueres por difratômetro a 
laser................................................................................................................. 

 
181

Figura 5.15- Fotomicrografias das amostras do forno K2 (I).............................................. 183

Figura 5.16-Fotomicrografias das amostras K2 (II)............................................................ 185

Figura 5.17-Fotomicrografias das amostras do K3 (I)......................................................... 188

Figura 5.18-Fotomicrografias das amostras do K3 (II) da fração -19+16 mm....................... 189

Figura 5.19-Fotomicrografias das amostras do K3 (II) da fração -19+16 mm....................... 190

Figura 5.20-Fotomicrografias das amostras do K4 (I)......................................................... 191

Figura 5.21-Fotomicrografias das amostras do clínquer K4 (II).......................................... 192

Figura 5.22-Fotomicrografias das amostras do clínquer K5................................................ 194

Figura 5.23-Fotomicrografias das amostras do clínquer K6............................................... 195

Figura 5.24-Fotomicrografias das amostras do clínquer K6............................................... 196

Figura 5.25-Fotomicrografias das amostras do clínquer K7................................................ 198

Figura 5.26-Fotomicrografias das amostras do clínquer K8 (I) .......................................... 200

Figura 5.27-Fotomicrografias das amostras do clínquer K8(II)-F1(-22+19 mm)................... 201

Figura 5.28-Fotomicrografias das amostras do clínquer K8(II)-F2(-16+13 mm)................... 203

Figura 5.29-Fotomicrografias das amostras do clínquer K8(II)-F3 (-13+9mm)..................... 204

Figura 5.30-Fotomicrografias das amostras do clínquer K9................................................ 205



 xvii

Figura 5.31-Fotomicrografias das amostras do clínquer K9 (frações F1 e F2)................... 206

Figura 5.32-Fotomicrografias das amostras do clínquer K9................................................ 207

Figura 5.33-Fotomicrografias das amostras do clínquer K10 (I)......................................... 208

Figura 5.34-Fotomicrografias das amostras do clínquer K10 (II)........................................ 209

Figura 5.35-Fotomicrografias das amostras do clínquer K11.............................................. 210

Figura 6.1-Imagem de MEV das alitas (A) e ferrita (F) do clínquer K2............................. 217

Figura 6.2-Imagem de MEV das belitas (B) e canalículos de ferrita (F) no clínquer 
K2...................................................................................................................... 

 
218

Figura 6.3-Imagem de MEV dos cristais de periclásio inclusos em alitas do clínquer 
K2....................................................................................................................... 

 
218

Figura 6.4-Cristais de alita hexagonais (A)  no clínquer K2................................................ 219

Figura 6.5-Cristais de belita (B) arredondados associados a cristais de  periclásio............. 219

Figura 6.6-Imagem de MEV de belitas antes e após sofrer tensões durante preparação da 
amostra............................................................................................................... 

 
220

Figura 6.7-Belitas esféricas submetidas às tensões durante preparação da amostra............ 220

Figura 6.8-Dispersão de periclásio como inclusões de borda em alitas............................... 221

Figura 6.9-Belitas esféricas em início de hidratação inclusas em alitas do clínquer 
K2....................................................................................................................... 

 
221

Figura 6.10-Belitas esféricas em início de hidratação no interior de um poro de amostra 
do clínquer K2................................................................................................ 

 
222

Figura 6.11-Belitas esféricas em início de hidratação no interior de um poro (ampliação 
da foto anterior)............................................................................................... 

 
222

Figura 6.12-Imagem de belita hidratada e cristais de portlandita aderidas à superfície dos 
cristais de alita.................................................................................. 

 
223

Figura 6.13-Imagem de belitas hidratadas e de cristais de portlandita aderidas à 
superfície do cristal de alita (detalhes ampliados da figura anterior)..............

 
223

Figura 6.14-Formação de lamelas de hidratação e de cristais de portlandita aderidas à 
superfície......................................................................................................... 

 
224

Figura 6.15-Cristal de alita com inclusões de fase e orla de belitas.................................... 224

Figura 6.16-Aparência das inclusões em cristais de alita.................................................... 225

Figura 6.17-Aparência das inclusões em cristais de alita.................................................... 225

Figura 6.18-Imagem dos cristais de ferrita (f)  das amostras do forno  K1 (II)................... 228

Figura 6.19-Cristais de sulfato nas amostras do forno K1 (I)............................................. 229



 xviii

Figura 6.20-Cristais de periclásio e cal livre hidratados de amostra do clínquer K1-
I.................................................................................................................... 

 
230

Figura 6.21-Cristais de periclásio associados às bordas dos cristais de alita e belita em 
amostra do K1-II............................................................................................... 

 
230

Figura 6.22-Concentração dos metais nas fases da amostra por EDS  (K1-II).................... 231

Figura 6.23-Média ponderada por DRX dos metais analisados por EDS nas quatro fases 
(K1-II)................................................................................................................ 

 
232

Figura 6.24-Cristais de alita e belita (K1-V)....................................................................... 233

Figura 6.25-Concentração dos metais nas fases da amostra por EDS ................................ 234

Figura 6.26-Média ponderada por DRX dos metais analisados por EDS nas quatro 
fases................................................................................................................. 

 
234

Figura 6.27-Cristais de alita, periclásio e ferrita de amostra do clínquer K1 (VI).............. 236

Figura 6.28-Cristais de alita, periclásio e ferrita de amostra do clínquer K1 (VI).............. 236

Figura 6.29-Cristal de alita com inclusão de periclásio de amostra do clínquer K1 
(VI).................................................................................................................... 

 
237

Figura 6.30-Cristais de ferrita de amostra do clínquer K1 (VI).......................................... 237

Figura 6.31-Cristais de alita, periclásio e da matriz de amostra do clínquer K1 (VI)......... 238

Figura 6.32-Alitas sub a idiomórficas das amostras do clínquer K3 (I).............................. 239

Figura 6.33-Belitas arredondadas das amostras do clínquer K3 (I).................................... 239

Figura 6.34-Cristais de alita sub a idiomórficos sem microfissuras do clínquer K4........... 242

Figura 6.35-Cristais de alita sub a idiomórficos sem microfissuras do clínquer K4........... 242

Figura 6.36-Cristais de belita arredondados da amostra do forno K4................................. 243

Figura 6.37-Análises de EDS sobre cristais da matriz (inclusão de belita em 
alita)................................................................................................................ 

 
243

Figura 6.38-Mapeamento químico por EDS de amostra do clínquer K4 (I)........................ 244

Figura 6.39-Cristais de C2F da matriz de amostra de clínquer do forno K4 (4000x).......... 245

Figura 6.40-Cristais de C2F da matriz de amostra de clínquer do forno K4 (4000x).......... 246

Figura 6.41-Cristais de alita e periclásio de amostra do clínquer K5................................. 247

Figura 6.42-Cristais de alita, periclásio e aluminato cúbico do clínquer K5....................... 247

Figura 6.43-Cristais de alita, periclásio e aluminato cúbico do clínquer K5....................... 248

Figura 6.44-Cristais de alita abauloados de amostra do clínquer K5................................... 248

Figura 6.45-Cristais de alita, periclásio e belita de amostra do clínquer K5....................... 249

Figura 6.46-Cristais de alita em amostra do clínquer K6.................................................... 251



 xix

Figura 6.47-Cristais arredondados de belita em amostra do clínquer K6............................ 251

Figura 6.48-Cristais de ferrita (no centro) em amostra do clínquer K6............................... 252

Figura 6.49-Alitas com borda de belita e matriz cristalizada em amostra do clínquer 
K6.................................................................................................................... 

 
252

Figura 6.50-Cristal de fase desconhecida estabilizada em amostra do clínquer K6............ 253

Figura 6.51-Cristais arredondados de “fase desconhecida” de amostras do clínquer 
K6.................................................................................................................... 

 
254

Figura 6.52-Ampliação de imagem de cristal esférico de fase desconhecida de amostra 
do clínquer K6................................................................................................. 

 
255

Figura 6.53-Cristais de belita de amostra do clínquer K6.................................................... 255

Figura 6.54-Análises de EDS sobre  núcleo e borda de belitas em amostra do clínquer 
K6.................................................................................................................... 

 
256

Figura 6.55-Cristais de belita de amostra do clínquer K7.................................................... 258

Figura 6.56-Cristais de alita microfissurados com inclusão de belita de amostra do 
clínquer K7......................................................................................................... 

 
259

Figura 6.57-Cristais de belita com bordas de cristal desconhecido de amostra do clínquer 
K7...................................................................................................................... 

 
259

Figura 6.58-Alitas com cristais de belita na orla e matriz semi a cristalizada de amostra 
do clínquer K7.................................................................................................... 

 
260

Figura 6.59-Cristais de aluminato e alita de amostra do clínquer K7.................................. 261

Figura 6.60-Cristais de alita de amostra do clínquer K8 ـ I................................................. 263

Figura 6.61-Cristais de alita microfissuradas (ampliação da imagem anterior)................... 263

Figura 6.62-Cristais de alita com orla de belitas de amostra do clínquer K8 (I)................. 264

Figura 6.63-Cristais de alita com orla de belitas de amostra do clínquer K8 (I)................. 265

Figura 6.64-Cristais de aluminato em amostra do clínquer K8 (II).................................... 265

Figura 6.65-Cristais de alita xenomórficos de amostra do clínquer K9............................. 268

Figura 6.66-Zona de cristais de belita na amostra do clínquer K9..................................... 268

Figura 6.67-Cristais de aluminato cristalizado (1) e ferrita (2) da matriz de amostra do 
clínquer K9....................................................................................................... 

 
269

Figura 6.68-Cristais de alita com grande variação de tamanho  de  amostra do clínquer 
K9....................................................................................................................... 

 
269

 
 

 



 xx

Figura 6.69-Cristais de belita em inicio de digitação a digitados do clínquer K9 e 
esquema mostrando estruturas chamadas planos de deslizamento formadas 
após  um material ser submetido a vários  ciclos de carregamento e 
descarregamento (fadiga)............................................................................... 

 
 

270

Figura 6.70-Cristais de belitas esféricas de amostra do clínquer K10................................. 271

Figura 6.71-Cristais de belitas esféricas e alitas de amostra do clínquer K10..................... 271

Figura 6.72-Mapeamento químico por EDS de amostra do clínquer K10 (I)...................... 272

Figura 6.73-Cristais de alita subidiomórficos com borda de belita (clínquer 
K11)............................................................................................................. 

 
274

Figura 6.74-Cristal de belita quase esférico mostrando estrutura multilamelar (clínquer 
K11)................................................................................................................ 

 
274

Figura 6.75-Cristal de belita quase esférico do clínquer K11 mostrando estrutura 
multilamelar.................................................................................................... 

 
275

Figura 6.76-Zona extensa de cristais de belita de amostra do clínquer K11....................... 275

Figura 6.77-Cristais de aluminato ortorrômbico e bordas de belita em alita de amostra do 
clínquer K11.................................................................................................... 

 
276

Figura 6.78-Cristais de aluminato ortorrômbico e bordas de belita em alita de amostra do 
clínquer K11................................................................................................... 

 
277

Figura 6.79-Cristais de alita e belita do clínquer K11......................................................... 279

Figura 6.80-Cristais de aluminato, alita e belita do clínquer K11....................................... 279

Figura 6.81-Efeito dos óxidos “estranhos” das fases minerais do clínquer sobre sua 
resistência (DWT).......................................................................................... 

 
285

Figura 6.82-Influência dos elementos “estranhos” das fases minerais dos clínqueres 
(resultados MEV/EDS) sobre o índice de trabalho (WI): concentração 
média de óxido de bário somente................................................................... 

 
 

286

Figura 6.83-Influência dos elementos “estranhos” das fases minerais dos clínqueres 
(resultados MEV/EDS) sobre o índice de trabalho (WI): soma dos óxidos 
de chumbo, titânio, manganês, potássio, sódio e estrôncio.............................

 
 

286

Figura 6.84-Efeito do MgO dilúido nas belitas sobre a resistência dos clínqueres 
(DWT)............................................................................................................. 

 
287

Figura 6.85-Efeito do MgO dilúido nas belitas sobre a resistência dos clínqueres 
(DWT)............................................................................................................. 

 
287

Figura 6.86-Resumo estatístico׃ influência do Fe2O3 sobre a resistência dos clínqueres 
(DWT)............................................................................................................. 

 
288

  



 xxi

Figura 6.87-Resumo estatístico׃ efeito das belitas na borda das alitas sobre a resistência 
dos clínqueres (DWT)........................................................................................ 

 
289

Figura 6.88-Resumo estatístico׃ efeito simultâneo das belitas na borda das alitas e 
conteúdo de Fe2O3.............................................................................................. 

 
290

Figura 6.89-Resumo estatístico׃ efeito da porosidade sobre a resistência dos 
clínqueres........................................................................................................... 

 
290

Figura 6.90-Resumo estatístico׃ efeito do conteúdo elevado de C3A sobre a resistência 
dos clínqueres..................................................................................................... 

 
291

Figura 6.91-Efeito das belitas arredondadas sobre a resistência dos clínqueres 
(DWT)................................................................................................................ 

 
292

Figura 6.92-Efeito da morfologia das alitas (arredondamento das faces) sobre a 
resistência dos clínqueres................................................................................... 

 
293

Figura 6.93-Efeito simultâneo do tamanho do cristal de alita e da porosidade do nódulo 
sobre a resistência dos clínqueres (DWT)......................................................... 

 
294

Figura 6.94-Distinção entre o efeito das alitas e da porosidade sobre a resistência dos 
clínqueres........................................................................................................... 

 
295

Figura 6.95-Efeito da cristalização da matriz e da porosidade sobre a resistência dos 
clínqueres........................................................................................................... 

 
295

Figura 6.96-Influência dos compostos “estranhos” concentrados nas fases minerais dos 
clínqueres (detectados por MEV/EDS) e sua relação com a porosidade e 
resistência dos clínqueres (DWT)................................................................... 

 
 

297

Figura 6.97-Efeito do conteúdo elevado de ferro e segundo  resfriamento lento (belitas 
na borda das alitas)........................................................................................ 

 
298

Figura 6.98-Efeito do conteúdo de C3A sobre o consumo de energia na moagem fina dos 
clínqueres......................................................................................... .............. 

 
299

Figura 6.99-Efeito do microfissuramento das alitas sobre consumo específico de energia 
na moagem fina............................................................................................... 

 
299

Figura 6.100-Efeito das zonas de belitas sobre o consumo de energia específico (WI) 
dos clínqueres................................................................................................. 

 
301

Figura 6.101-Efeito simultâneo do conteúdo elevado de alitas e de sua morfologia sobre 
o índice de trabalho............................................................................... 

302

Figura 6.102-Efeito do parâmetro químico dos cristais sobre o índice de trabalho dos 
clínqueres........................................................................................................ 

 
303

Figura 6.103-Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao 
impacto (DWT)-Método 1׃ sem extração seletiva....................................... 

 
306



 xxii

Figura 6.104-Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao 
impacto (DWT) – Método 2׃ após extração seletiva...................................... 

 
307

Figura 6.105-Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao 
impacto (DWT)-Método 1׃ sem extração seletiva.......................................... 

 
308

Figura 6.106-Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao 
impacto (DWT) – Método 2׃ após extração seletiva...................................... 

 
308

Figura 6.107-Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao 
impacto (DWT)-Método 2׃ após extração seletiva das fases silicáticas e 
fases menores (cal livre, sulfatos, periclásio)..................................................

 
 

309

  

Figura 6.108-Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao 
impacto (DWT) – Método 2׃ após extração seletiva das fases da matriz 
(aluminatos e ferrita)...................................................................................... 

 
 

310

Figura 6.109-Distribuição dos elementos “estranhos” nos clínqueres com WI 
elevado......................................................................................................... 

 
310

Figura 6.110-Distribuição dos elementos “estranhos” nos clínqueres com WI 
elevado......................................................................................................... 

 
311

Figura 6.111-Distribuição dos elementos “estranhos” nos clínqueres com WI  moderado 
a baixo............................................................................................................. 

 
311

Figura 6.112-Alitas e belitas zoneadas: efeito dos elementos menores sobre estabilização 
dos polimorfos.................................................................................................

 
317

Figura 6.113-Aspecto diferenciado de belitas e cristais de cal livre de amostras do 
clínquer K11.................................................................................................... 

 
321

Figura 7.1-Imagem em MEV do cristal de belita indentado................................................ 324

Figura 7.2-Correlação entre índice de trabalho e dureza vickers dos clínqueres................. 328

Figura 7.3-Resistência à quebra por impacto dos clínqueres escolhidos para testes de 
nanoindentação...................................................................................................

 
332

Figura 7.4-Curva média carga-deslocamento dos componentes do clínquer K10............... 335

Figura 7.5-Curva média carga-deslocamento dos componentes do clínquer K1................. 335

Figura 7.6-Curva média carga-deslocamento das belitas (tipos I e II)  do clínquer K9...... 336

Figura 7.7-Curva média carga-deslocamento dos componentes do clínquer K9................ 337

 

 

 

 



 xxiii

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1-Denominação dos tipos de cimento mais comuns............................................. 16 

Tabela 2.2-Tipos de cimentos mais comuns....................................................................... 17 

Tabela 2.3-Proporção dos componentes do cimento........................................................... 17 

Tabela 2.4-Exigências físicas dos cimentos mais comuns .................................................. 18 

Tabela 2.5-Composição mineralógica do clínquer.............................................................. 28 

Tabela 2.6-Propriedades ópticas dos componentes do clínquer.......................................... 29 

Tabela 2.7-Avaliação das condições de fabricação do clínquer.......................................... 30 

Tabela 2.8-Classificação dos minerais de acordo com a microdureza Vickers .................. 68 

Tabela 2.9-Microdureza Vickers de minerais..................................................................... 68 

Tabela 3.1-Condições analíticas de DRX............................................................................ 91 

Tabela 3.2-Características gerais das estruturas dos compostos utilizados no estudo........ 92 

Tabela 3.3-Exemplo do cálculo das freqüências dos tipos estruturais de belitas................ 99 

Tabela 3.4-Determinação da composição mineralógica dos clínqueres.............................. 100

Tabela 3.5-Distribuição dos diâmetros das bolas da carga moedora.................................. 110

Tabela 3.6-Condições operacionais e de equipamento dos ensaios cinéticos..................... 111

Tabela 3.7-Intervalos de tamanho e níveis de energia (kWh/t) utilizados em DWT .......... 115

Tabela 4.1-Classificação dos clínqueres segundo parâmetro de impacto (A.b).................. 117

Tabela 4.2-Variação do parâmetro de impacto com a redução do tamanho da partícula.... 118

Tabela 4.3-Efeito do tamanho original da partícula sobre os valores de índice de quebra-
0,5 kWh/t (%)................................................................................................... 

 
129

Tabela 4.4-Classificação de WI segundo o JKTech (http/www.jKtech.com.br)................. 141

Tabela 4.5-Resultados de WI dos clínqueres testados para malha teste 75µm................... 141

Tabela 4.6-Efeito da malha teste sobre os valores de WI (clínqueres K9 e K7)................. 142

Tabela 4.7-Dimensão média das zonas de belitas e sua distribuição nos 
clínqueres........................................................................................................

 
142

Tabela 4.8-Consumo de energia nos moinhos do clínquer K7 e K1 (validação e 
escalonamento dos dados de laboratório)....................................................... 

 
145

Tabela 4.9-Consumo de energia nos moinhos do clínquer K1: moinho 3 e moinho 5 de 
Nova Santa Rita (validação e escalonamento dos dados de laboratório)......... 

 
146

Tabela 4.10-Estimativa do consumo de energia: simulação 01 para moinhos do 
clínquer K7 e K1 ........................................................................................... 

 
148



 xxiv

Tabela 4.11- Estimativa do consumo de energia: simulação 02 para moinhos do clínquer 
K1 (moinhos 3 e 5)......................................................................................... 

 
149

Tabela 5.1-Resultados de DRX quantitativos dos clínqueres............................................. 152

Tabela 5.2-Composição química das amostras de clínquer (% em massa)-FRX............... 153

Tabela 5.3-Composição mineralógica por microscopia óptica quantitativa...................... 154

Tabela 5.4-Composição das cinzas volantes usadas em cimentos compostos.................... 160

Tabela 5.5-Tamanho de cristal de alita por fração de tamanho dos clínqueres .................. 165

Tabela 5.6-Contagem e dimensão das zonas de belitas...................................................... 165

Tabela 5.7-Classificação tradicional de Insley para as belitas segundo características 
estruturais....................................................................................................... 

 
166

Tabela 5.8-Nova classificação das belitas segundo características de fratura................... 167

Tabela 5.9-Efeito do tipo e freqüência de belita estrutural sobre os parâmetros de 
moabilidade dos clínqueres.............................................................................. 

 
168

Tabela 5.10-Composição mineralógica média por MOQ (%) do clínquer K1 (VI)........... 177

Tabela 5.11-Composição mineralógica média por MOQ (%) do clínquer K8 (II)............. 202

Tabela 5.12-Variação do parâmetro de impacto (A.b) com a redução do tamanho da 
partícula (clínqueres K8-II).......................................................................... 

 
202

Tabela 5.13-Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases 
maiores (silicatos) dos clínqueres K1(I) a K3 (II)......................................... 

 
212

Tabela 5.14-Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases 
maiores (silicatos) dos clínqueres K4(I) a K11.............................................. 

 
213

Tabela 5.15-Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases 
menores e porosidade dos clínqueres K1(I) a K3 (II) .................................. 

 
214

Tabela 5.16-Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases 
menores e porosidade dos clínqueres K4(I) a K11........................................ 

 
214

Tabela 5.17-Interpretação microscópica das condições de queima dos clínqueres K1(I) a 
K3(II)............................................................................................................. 

 
215

Tabela 5.18-Interpretação microscópica das condições de queima dos clínqueres K4 (I) 
a K11............................................................................................................. 

 
215

Tabela 6.1-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K2..... 226

Tabela 6.2-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K2..... 226

Tabela 6.3-Composição química (% em massa) por EDS das amostras do forno K1 (II).. 231

Tabela 6.4-Composição química (%): resultados do K1 (V).............................................. 233



 xxv

Tabela 6.5-Composição química (%): resultados do EDS (continuação)........................... 234

Tabela 6.6-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS das amostras do 
clínquer K1....................................................................................................... 

 
235

Tabela 6.7-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K1 .... 235

Tabela 6.8-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K3..... 240

Tabela 6.9-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K3 .... 240

Tabela 6.10-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K4.......... 246

Tabela 6.11-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K4 ......... 246

Tabela 6.12-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K5... 249

Tabela 6.13-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K5... 249

Tabela 6.14-Análises de EDS de amostra do clínquer K6 (%)........................................... 253

Tabela 6.15-Análises de EDS de amostra do clínquer K6 (%).......................................... 254

Tabela 6.16-Análises de EDS de amostra do clínquer K6 (%).......................................... 254

Tabela 6.17-Composição química (%) de belitas em amostra do clínquer K6.................. 255

Tabela 6.18-Composição química (%) de belitas em amostra do clínquer K6................... 255

Tabela 6.19-Composição das belitas zoneadas do clínquer K6..........................................  256

Tabela 6.20-Composição das belitas zoneadas do clínquer K6 (continuação)................... 256

Tabela 6.21-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K6... 257

Tabela 6.22-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K6 .. 257

Tabela 6.23-Composição de cristais localizados na borda de belitas do clínquer K7........ 259

Tabela 6.24-Composição de cristais localizados na borda de belitas  do clínquer K7......  260

Tabela 6.25-Análises de EDS sobre cristais de aluminato, alita e ferrita de amostra do 
clínquer K7..................................................................................................... 

 
261

Tabela 6.26-Análises de EDS sobre cristais de aluminato, alita e ferrita de amostra do 
clínquer K7..................................................................................................... 

 
261

Tabela 6.27-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K7.......... 261

Tabela 6.28-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K7.......... 262

Tabela 6.29-Composição química média de alitas e belitas desmembradas em amostra 
do clínquer K8................................................................................................ 

 
265

Tabela 6.30-Composição química média de alitas e belitas desmembradas em amostra 
do clínquer K8 .............................................................................................. 

 
265

Tabela 6.31-Composição por EDS (%) de cristal de aluminato do clínquer K8............... 266

Tabela 6.32-Composição “pseudo” aluminato (clínquer K8)........................................... 266



 xxvi

Tabela 6.33-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K8......... 266

Tabela 6.34-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K8.......... 266

Tabela 6.35-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K9......... 267

Tabela 6.36-Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K9 ........ 267

Tabela 6.37-Composição química (%) de fases da matriz de amostra do clínquer K9...... 269

Tabela 6.38-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K10 271

Tabela 6.39-Composição média (%)das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K10 272

Tabela 6.40-Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K11  273

Tabela 6.41-Composição média (%)das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K11 273

Tabela 6.42-Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11..................... 276

Tabela 6.43-Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11 .................... 276

Tabela 6.44-Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11..................... 277

Tabela 6.45-Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11..................... 277

Tabela 6.46-Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11...... 278

Tabela 6.47-Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11 ..... 278

Tabela 6.48-Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11...... 279

Tabela 6.49-Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11 ..... 279

Tabela 6.50-Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11...... 280

Tabela 6.51-Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11...... 280

Tabela 6.52-Análise comparativa por MEV/EDS da composição da matriz (%) dos 
clínqueres...................................................................................................... 

281

Tabela 6.53-Relações importantes entre os óxidos presentes nas alitas dos clínqueres.... 282

Tabela 6.54-Relações importantes entre os óxidos presentes nas belitas dos clínqueres.... 283

Tabela 6.55-Relações importantes entre os óxidos presentes na matriz dos clínqueres.... 284

Tabela 6.56-Classificação dos clínqueres segundo parâmetro químico que considera os 
compostos menores........................................................................................ 

 
296

Tabela 6.57-Classificação dos clínqueres segundo parâmetros químicos e físicos 
(porosidade) e sua relação com parâmetro de impacto (A.b)......................... 

 
304

Tabela 6.58-Classificação dos clínqueres segundo parâmetros químicos e consumo 
específico de energia (WI)............................................................................. 

 
305

Tabela 6.59-Concentração média de elementos menores por clínquer  (EAA (µg/g)–sem 
extração seletiva).......................................................................................... 

 
321

  



 xxvii

Tabela 6.60-Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA 
(µg/g)............................................................................................................ 

 
322

Tabela 6.61-Concentração média de elementos menores por clínquer .............................. 322

Tabela 6.62-Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA 
(µg/g) ................................................................................................................ 

 
322

Tabela 6.63-Concentração de elementos menores em silicatos e  fases menores .............. 323

Tabela 6.64-Llimite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA 
(µg/g) ............................................................................................................. 

 
323

Tabela 6.65-Concentração de elementos menores em fases da matriz............................... 323

Tabela 6.66-Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA 
(µg/g) ............................................................................................................. 

323

Tabela 7.1-Resultados do ensaio de microdureza Vickers, HV25gf (GPa) de clínqueres..... 325

Tabela 7.2-Efeito da incorporação dos elementos “estranhos” na dureza Vickers da 
matriz (F.I.) dos clínqueres............................................................................... 

 
326

Tabela 7.3-Efeito da incorporação dos elementos “estranhos” na dureza Vickers dos 
silicatos dos clínqueres..................................................................................... 

 
327

Tabela 7.4-Descrição das zonas de belitas dos clínqueres submetidos a TID................... 330

Tabela 7.5- Resultados de difração de raios-x dos clínqueres testados por HIT ................ 331

Tabela 7.6-Composição química dos clínqueres testados em TID (FRX).......................... 332

Tabela 7.7-Resultados de moabilidade de Bond ................................................................ 333

Tabela 7.8-Valores médios de dureza Vickers (GPa) por clínquer testado........................ 333

Tabela 7.9-Valores médios de módulo de elasticidade (GPa) por clínquer testado........... 334

 

 

 

 

 



 xxviii

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

g: gramas 

Kg: quilograma 

µm: micrômetro  

rpm: rotações por minuto 

t: tonelada 

ρesp (t/m3): massa específica domaterial 

Bij: função quebra acumulativa 

Si (min-1): função seleção 

 

 

 

 

 



 xxix

RESUMO 

 

Existe uma preocupação crescente com a extinção dos recursos não-renováveis e o 

impacto ambiental causado pela geração de grandes volumes de resíduos. Para sanar estes 

problemas, os resíduos estão sendo encaminhados para utilização em outros processos 

industriais, tal como na indústria do cimento. Isto leva a uma economia significativa de 

energia e dos recursos naturais, reduzindo o risco ambiental por dispor resíduos de uma forma 

inadequada. 

A adição de co-produtos em fornos de cimento, tais como PCbs (polychlorinated 

biphenyls), solventes, borras oleosas e pneus, tem modificado as propriedades dos cimentos e 

de seu principal constituinte, o clínquer. Diferentes matérias-primas e co-produtos são 

adicionados também durante a moagem, última etapa de fabricação. Isto reduz a quantidade 

de clínquer a ser produzido e, especialmente, a quantidade de emissões de gases tóxicos. 

Os efeitos do co-processamento sobre o meio ambiente e sobre a qualidade do cimento 

têm sido muito envestigados, no entanto pouca atenção tem sido dada a moabilidade dos 

clínqueres e seu consumo de energia nesta etapa do processo. São raros os esforços para 

otimizar os processos de cominuição no Brasil, embora este processo seja extremamente 

ineficiente. Técnicas matemáticas, tais como modelagem e simulação de moinhos e 

classificadores, poderiam ser utilizados com sucesso na indústria do cimento. Países como 

Austrália, França e Estados Unidos aplicam estes métodos com freqüência. O processo de 

cominuição é responsável por cerca de 40 % dos custos totais na manufatura do cimento e sua 

eficiência chega a apenas 1 %. 

Portanto, este trabalho visou investigar as relações entre as propriedades mineralógicas, 

químicas e físicas do clínquer e suas propriedades de quebra (comportamento na cominuição) 

para otimização da planta de cimento. Para isto foram desenvolvidas metodologias específicas 

capazes de correlacionar os parâmetros de quebra com as demais propriedades relevantes. O 

trabalho forneceu informações importantes na busca constante por melhorias nos processos de 

fabricação de clínquer e, em especial, nos processos de moagem. 
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ABSTRACT 

 

There is an increasing concerned about the extinction of resources extinction and the 

environmental impact caused by residues generation. A solution to this is to make use of the 

residues in other industrials process, such as the cement manufacture. This leads to energy 

and natural resources savings, thus decreasing the environmental risk of inadequate waste 

disposal way. 

The addition of by-products in cement kilns, such as PCBs (polychlorinated biphenyls), 

solvents, waste oil and tyres/hubber have modified the properties of clinkers and cement. 

Different raw materials and by-products are also added during the cement milling. This 

reduces the clinker production and the toxic gases emissions, resulting in great energy 

savings. 

The co-processing effects on the environment and on cement quality have been 

investigated. However little attention has been given to clinkers grindability and its energy 

consumption. The efforts for optimizing the comminution process are rare in Brazil, although 

is a so inefficient process.  Mathematical techniques, such as modelling and simulation of 

mills and classifiers, could be used in cement manufacture. Countries, like Australia, France 

and USA apply these methods often. Comminution process are responsible for about forty 

percent from total costs in cement manufacture and its efficiency approaches only one 

percent. 

Therefore, this work aims to investigate links between clinker mineralogical, chemical 

and physical properties and its breakage properties in cominnution for plant cement 

optimization. For that, specific methodologies able to correlate the clinker breakage 

parameters and other relevant properties were developed. The work supplies important 

informations for improving the clinker manufacture and grinding. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O principal constituinte do cimento Portland é o clínquer, material sinterizado e 

peletizado, resultante da calcinação até aproximadamente 1450 ºC de uma mistura de calcário 

e argila e, eventualmente, de componentes corretivos de natureza silicosa, aluminosa ou 

ferrífera. O cimento Portland, aglomerante hidráulico obtido pela moagem do clínquer, é, por 

sua vez, utilizado nos concretos, argamassas industrializadas e peças pré-moldadas. 

Para cada tonelada de cimento produzido são necessárias 1,4 t de calcário. No ano de 

2003, o Brasil consumiu cerca de 50 milhões de toneladas de calcário na indústria cimenteira, 

o que corresponde a 70% da produção de calcário no País (DNPM-2004-Sumário Mineral). 

Assim, além das matérias-primas tradicionais, têm sido cada vez mais utilizados 

resíduos industriais na fabricação de clínquer: é a crescente preocupação com a extinção dos 

recursos naturais não-renováveis e com o impacto ambiental causado pela disposição 

inadequada deles. Os resíduos podem substituir parte da matéria-principal ou serem utilizados 

como combustíveis (tais como óleos lubrificantes, borras oleosas e solventes), prática 

denominada co-processamento. 

O co-processamento, por outro lado, pode alterar, além da qualidade do cimento, as 

propriedades químicas, físicas e mineralógicas dos clínqueres e, por conseguinte, sua 

resistência à quebra na moagem. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Os efeitos do co-processamento sobre o meio ambiente e sobre a qualidade do cimento 

têm sido muito investigados, no entanto pouca atenção tem sido dada a moabilidade dos 

clínqueres e seu consumo de energia nesta etapa do processo.  

São raros os esforços para otimizar os processos de cominuição no Brasil, embora este 

processo seja extremamente ineficiente: o processo de cominuição é responsável por cerca de 

40% dos custos totais na manufatura do cimento e sua eficiência chega a apenas 1%.  

Técnicas matemáticas, tais como modelagem e simulação de moinhos e classificadores, 

poderiam ser utilizados com sucesso na indústria do cimento para otimizar processos de 

moagem, auxiliando, também, na geração de novos produtos. Países como Austrália, França e 

Estados Unidos, por exemplo, vem aplicando estes métodos com freqüência. 
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1.2 IMPORTÂNCIA DO TEMA E SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA MUNDIAL 

 

O trabalho insere-se na estratégia energética atual da indústria cimenteira que se 

fundamenta nos seguintes pilares básicos: 

1. Redução do consumo energético necessário para a fabricação do cimento e de seus 

custos mediante: melhora da eficiência dos equipamentos e dos processos de 

produção; investigação e potencialização dos cimentos com adições, os quais 

requerem uma menor quantidade de clínquer e, conseqüentemente de combustíveis; 

busca de fontes energéticas de menor preço, como, por exemplo, o coque de 

petróleo frente ao carvão.  

2. Utilização de resíduos e subprodutos como matérias-primas e combustíveis 

alternativos, o que ajuda a solucionar, também, o problema dos recursos não 

renováveis e a minimizar o impacto ambiental.  

3. Defesa de sua competitividade no mercado nacional e internacional frente às 

ameaças como incremento de impostos (ou multas sobre excesso de consumo e 

ameaças de corte de fornecimento nos horários de pico) e à falta de uma política de 

desenvolvimento de geração de energia no país. 

Em 2005 a produção interna no Brasil apresentou crescimento da ordem de 6,5% em 

relação ao ano anterior, o que representou a reversão da tendência de queda que começou a se 

delinear a partir de 2000, quando a produção alcançou 39,2 Mt. A exemplo de anos anteriores 

a distribuição da produção por região mostra o Sudeste com 48,2%, seguido pelo Nordeste 

com 20,6%, o Sul com 15,5%, o Centro Oeste com 12% e o Norte com 3,7%. Em todas as 

regiões ocorreu o crescimento da produção em relação ao ano anterior: 7,9% nas regiões norte 

e sudeste; 8,4% no centro-oeste e 10,2% no nordeste. A exceção ficou por conta da região sul 

onde se verificou uma queda da ordem de 2,8% (DNPM-2006-Sumário Mineral). 

Dos 27 estados brasileiros em apenas 5, todos na região Norte, não existe fábrica (Acre, 

Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins). Trinta e nove fábricas distribuídas por oito Estados 

respondem por 75% da produção nacional: Minas Gerais (23,9%), São Paulo (14,4%), Paraná 

(10,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Distrito Federal (6,3%), Sergipe (5,2%), Paraíba (4,4%) e Rio 

Grande do Sul (4%). Em 2005 a participação percentual dos grupos cimenteiros foi a 

seguinte: Votorantim, 39,5%; João Santos 13,6%; Cimpor 10,4%; Camargo Corrêa 8,1%; 

Holcim 8%; Lafarge 6,8%, Ciplan 3,6%; Itambé 2,3%; e outros 8,4%. Vale destacar que 

embora os dois maiores grupos empresariais tenham capital 100% nacional, a partir da década 
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de 1990 com a implantação do Plano Real e a abertura da economia brasileira ao capital 

estrangeiro, três grupos internacionais ampliaram ou iniciaram, sua atuação no mercado 

brasileiro: o Holcim (Suíça), o Lafarge (França) e o Cimpor (Portugal) (DNPM-2006-Sumário 

Mineral). 

O processo de fabricação de cimento está fundamentado numa série de transformações 

mineralógicas pelas quais o produto adquire propriedades específicas com relação à 

resistência e ao tempo de pega. Tais transformações são realizadas pelos processos de 

fabricação de clínquer, de resfriamento e de moagem, sendo este último o mais ineficiente de 

todos. As eficiências dos mesmos processos foram estimadas por Benzer et al. (2001) como 

sendo: 67%, 70% e 1%, respectivamente. 

Segundo Benzer et al. (2001), a indústria do cimento é uma das maiores consumidoras 

de energia do mundo, cerca de 2% da eletricidade global. A indústria cimenteira da Espanha é 

responsável por cerca de 2 % do total de energia primária (térmica e elétrica) consumida no 

país de acordo com a Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (2003). 

Segundo Worrell et al. (2000), nos EUA, em 1994, o setor que abrange o conjunto de 

indústrias de transformação (refinamento de petróleo, produção de metais primários, 

fabricação de papel, de produtos químicos e de cimento) consumiu 23 EJ de energia primária, 

ou seja, quase um quarto da energia total consumida naquele mesmo ano no país.  

Segundo Worrell et al. (2000), entre 1970 e 1997, a intensidade de energia física 

primária consumida pela produção de cimento nos EUA foi reduzida em 30%, paralelamente 

à redução de 17% das emissões de dióxido de carbono (geradas pelo consumo de combustível 

e pela calcinação do clínquer). Isto ocorreu, especialmente, devido à melhora dos 

equipamentos e dos processos, bem como à utilização de outras matérias-primas em 

substituição às tradicionais (argila e calcário) na fabricação de clínquer, a despeito da 

possibilidade de ter ocorrido um grande aumento no consumo de energia na etapa final 

(moagem). 

O trabalho de Worrell et al. (2000), no entanto, baseia-se muito provavelmente no uso 

de co-produtos cuja utilização já se tornou, há bastante tempo, consagrada, tais como o uso de 

cinzas volantes e escórias de alto forno. Trabalhos como os Kikuchi (2001), Barros et al. 

(2002), Monshi & Asgarani (1999) e Xinghua et al. (2002) demonstram, no entanto, 

claramente que o uso de determinados co-produtos no processo de clinquerização pode 

aumentar a emissão de gases (em especial de gás cloro, ácido clorídrico e dioxinas) e 

comprometer o forno. No caso, as indústrias precisam estar bem equipadas (filtro eletrostático 
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e dispositivo de monitoramento de gases tóxicos, por exemplo) e serem licenciadas pelos 

órgãos ambientais competentes para receber os resíduos. 

No Brasil, dentre as indústrias que mais cresceram, elevando sua capacidade de 

produção, tais como as indústrias do petróleo, gasolina, óleo diesel, óleo combustível, álcool 

gás natural, carvão vegetal e alumínio, encontra-se a indústria do cimento. No entanto, o país 

importa ainda muito mais que exporta energia, acompanhando a crescente demanda do setor 

industrial, residencial e comercial, segundo dados do balanço energético nacional de 2006. 

Isto faz com que a fabricação de cimento seja a atividade industrial mais importante 

com relação ao consumo de energia em qualquer país do mundo, no qual os custos 

energéticos representam cerca de 30% dos custos de fabricação. Portanto, a importância 

destes custos tem levado as empresas a se empenharem na busca pela otimização de seus 

processos de fabricação de clínquer (sinterização, calcinação) e cimento (moagem de 

multicomponentes), bem como a substituírem seus equipamentos por outros mais modernos e 

mais eficientes.  

Por outro lado, o que se verifica, em especial no âmbito nacional, é a tentativa da 

indústria cimenteira crescer de uma forma sustentável pela substituição de seus equipamentos 

e da adição de co-produtos às etapas de clinquerização e de moagem do cimento, em 

detrimento do uso de técnicas de otimização como a modelagem e a simulação de processos 

de cominuição. A despeito da possibilidade de aplicação do estudo das características de 

quebra dos materiais agregados, segue-se substituindo equipamentos e agregando materiais na 

etapa de moagem, visando apenas à redução na fabricação do clínquer. Isto significa que dos 

três processos mais importantes na indústria do cimento, a fabricação de clínquer, etapas de 

resfriamento e a moagem de cimento, o último e mais ineficiente de todos foi o menos 

estudado até o momento como alternativa de redução de consumo energético.  

Além disso, diversas variáveis podem afetar a eficiência e a produtividade da moagem a 

seco das fábricas de cimento. Podem ser citadas, como exemplos, as condições operacionais 

dos classificadores a ar, especificamente, a abertura do exaustor e a rotação desses 

equipamentos; bem como as condições operacionais do moinho, como grau de enchimento, 

tamanho dos corpos moedores e perfil do revestimento, dentre outros tantos, além do próprio 

tipo de equipamento. Otimizar essas variáveis nas linhas de moagem é um importante passo 

para minimizar o custo de produção do cimento. 

No caso, o trabalho de Worrel et al. (2000) relata que a produção de clínquer é o estágio 

que realmente mais consome energia em toda produção de cimento, podendo representar mais 
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que 90% da energia total disponível. O clínquer é produzido por processamento 

pirometalúrgico em grandes fornos Kiln. Estes sistemas evaporam a água livre da matéria 

processada e calcinam os constituintes carbonatados (calcinação), formando fases cristalinas 

pozolânicas (clinquerização). Na sinterização (ou clinquerização), a combustão do gás chega a 

alcançar uma temperatura de 1800-2000°C. Assim, o consumo total de energia estimado, 

segundo Worrel et al. (2000), correspondente ao setor de moagem, vai de 5 a 10% no 

máximo. 

No entanto, pode haver um consumo de até 30% de energia para produzir uma tonelada 

de cimento: “O consumo de energia nos moinhos de cimento podem variar de 16,5 a 63,5 

kWh/t com uma média de 36 kWh/ton. Um clínquer de maior dureza pode chegar a consumir 

80% a mais de energia que o de menor dureza”, Tokyay (1999). 

Se a adição de co-produtos, tais como cinzas e escórias, fazem reduzir o consumo de 

energia, em especial térmico, por que reduz a quantidade produzida de clínquer, por outro 

lado pode aumentar muito o consumo de energia na moagem. As escórias de alto-forno, por 

exemplo, as quais são aditivos no cimento tipo portland comum (NBR 5732) e no cimento 

portland de alto forno (NBR 5735) são geralmente mais resistentes à moagem do que as 

cinzas ou o gesso.  

É fato incontestável que o moinho de bolas está sendo substituído por equipamentos 

mais modernos em outros países, tais como moinhos de rolos de alta eficiência, moinho de 

bolas combinados com moinho de rolos de alta pressão, dentre outros. Segundo Worrell et al. 

(2000), o uso desses novos equipamentos tem gerado uma economia de energia de cerca de 7 

kWh/t de matéria-prima produzida. Ainda assim, esses equipamentos são mais usados 

mundialmente para substituir os que já estão funcionando a mais de 25 anos, quando o 

objetivo é aumentar em muito a capacidade de uma planta e/ou os custos com energia são 

muito altos, ou ainda, o fornecimento é pobre. A introdução de um sistema de pré-moagem 

para um moinho de bolas, por exemplo, implicaria em uma economia de 8 kWh/t, mas isto 

também seria sinônimo de aumento nos custos de capital. A instalação de um novo roller 

press requer cerca de $2,5/t a $8,0/t capacidade de cimento, apesar de que os custos de 

operação poderiam ser reduzidos em 40 %. Mesmo assim, nos EUA em 1994, somente 8% do 

total da capacidade de produção de cimento, incluindo cimento branco, decorreu do uso de 

roler press.  
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1.3  META 

 

No Brasil, é grande ainda o número de fábricas que utilizam moinho de bolas 

multicompartimentado em circuito fechado com classificadores a ar dinâmicos na fabricação 

do cimento. Na moagem de “cru” (farinha), são utilizados outros tipos de equipamento de 

moagem, tal como moinho vertical com 2 ou 4 rolos. 

Conforme mencionado, equipamentos mais modernos disponíveis hoje no mercado, tal 

como roller press, ainda não constituem a melhor alternativa para melhorar processos de 

maogem de cimento nas fábricas de pequeno a médio porte.  

Ainda, a redução do consumo de energia na fabricação do clínquer, por meio do co-

processamento, não exclui a importância da otimização do último processo, que é a moagem 

de clínquer e seus agregados (5%), a qual é a mais ineficiente de todas.  

A escolha do tipo de cimento que será fabricado (se utilizará ou não resíduos como 

aditivos), a origem da sua matéria-prima (características dos depósitos de calcário, argila, 

folhelhos ou dos resíduos utilizados) e a proporção da mistura na moagem (cinza+clínquer, 

por exemplo), serão os fatores mais importantes no desenvolvimento sustentável da indústria 

cimenteira nas próximas décadas. 

Assim, a meta do trabalho consistiu em fornecer as informações necessárias para a 

redução dos custos na moagem de cimento, com ênfase no consumo de energia.  Isto implica 

revelar quais são as variáveis mais importantes no controle da moabilidade dos clínqueres, 

além de fornecer os dados para dimensionamento e otimização dos equipamentos de moagem.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Para que ocorra a otimização dos processos de moagem é necessário anteriormente que 

sejam executados procedimentos experimentais específicos, procedimentos estes que possam 

garantir uma clara compreensão dos mecanismos de quebra dos clínqueres. Ou seja, para que 

as técnicas de modelagem e simulação possam ser aplicadas no futuro com sucesso é 

necessário entender o comportamento do clínquer na cominuição, observar e analisar suas 

propriedades e o grau de variabilidade dos parâmetros relevantes.  

Talvez, o principal fator a obstruir a compreensão dos mecanismos de quebra dos 

clínqueres tenha sido até agora a sua grande heterogeneidade. Enquanto a indústria da 
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mineração processa (moe) rochas com a resistência à quebra que a natureza lhes conferiu, 

salvo pelo bom planejamento das etapas de detonação e desmonte, a indústria do cimento 

possui uma série de recursos que podem e são freqüentemente utilizados para ajustar as 

propriedades do clínquer com vistas à manutenção da qualidade do produto. Usar, pois, destes 

mesmos recursos para controlar suas propriedades de quebra e otimizar a moagem está longe 

de ser um processo complicado. Resta descobrir, no entanto, quais são as variáveis mais 

importantes para serem controladas e como (quantitativamente) elas repercutem, por exemplo, 

no consumo de energia na moagem. 

Assim, os objetivos do trabalho foram:  

(i) Desenvolver metodologias capazes de correlacionar a moabilidade (os 

parâmetros de quebra) dos clínqueres com suas características físicas 

(porosidade), químicas (composição) e mineralógicas (composição, tamanho 

dos cristais, texturas); 

(ii) Estabelecer a influência do co-processamento na moabilidade dos clínqueres; 

(iii) Apontar alternativas de mudanças no processo de fabricação do clínquer com 

vistas à produção de material de maior moabilidade, sem que seja alterada a 

qualidade do produto final (cimento); 

(iv) Fornecer uma estimativa do consumo de energia na moagem do cimento e da 

sua variabilidade no Brasil, salientando as diferenças entre moagens puras 

(cimento comum- CPI) e moagens com misturas (cimentos compostos); 

(v) Fornecer os dados necessários para dimensionamento e melhorias dos 

equipamentos de moagem de cimento do Brasil; 

(vi) Fornecer as informações necessárias para adequar as condições de moagem aos 

materiais a serem cominuídos. 

Para alcançar o objetivo proposto, foram elaboradas três etapas experimentais: 

• PRIMEIRA ETAPA: Testes de Drop Weight Test, estudos cinéticos e ensaios de 

moagem de Bond (Capítulo 4) 

• SEGUNDA ETAPA: Caracterização química e mineralógica dos clínqueres 

(Capítulos 5 e 6) 

• TERCEIRA ETAPA: Caracterização mecânica das componentes dos clínqueres por 

meio de ensaios de dureza Vickers e HIT (Capítulo 7). 
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Buscando sempre à maior variedade cristalográfica e química possível entre as amostras 

foram realizadas vinte e duas coletas de clínquer, a partir de 10 diferentes unidades de 

fabricação espalhadas em todo Brasil. Estes clínqueres foram denominados de acordo com a 

unidade produtora e/ou forno de origem: 

 

• Unidade produtora 01 (seis coletas): clínqueres K1 (I), K1 (II), K1 (III), K1 (IV), K1 (V) 

e K1 (VI); 

• Unidade produtora 02 (três coletas):  clínqueres K2 (I), K2 (II) e K2 (III); 

• Unidade produtora 03 (duas coletas por forno): Forno 1: clínqueres K3 (I) e K3 (II) e 

Forno 2: clínqueres K8 (I) e K8 (II); 

• Unidade produtora 04 (duas coletas por forno): clínqueres K4 (I) e K4 (II); 

• Unidade produtora 05 (uma coleta por forno): clínquer K5; 

• Unidade produtora 06 (uma coleta por forno): clínquer K6; 

• Unidade produtora 07 (uma coleta por forno): clínquer K7; 

• Unidade produtora 08 (uma coleta por forno): clínquer K9; 

• Unidade produtora 09 (duas coletas por forno): clínqueres K10 (I) e K10 (II); 

• Unidade produtora 10 (uma coleta por forno): clínquer K11. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese será desenvolvida em oito capítulos organizados da seguinte maneira: 

Capítulo 1: Exposição do problema, meta e objetivos do trabalho. 

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica – Aborda os temas necessários à elaboração das 

metodologias e à discussão de resultados. Revisa conceitos importantes, discutindo e 

resumindo os resultados mais relevantes da literatura até o momento.  

Explica o processo de fabricação de cimento e descreve os principais tipos de cimento 

produzidos no Brasil. Descreve a mineralogia do clínquer: principais componentes, sua 

estrutura cristalina, hábito e quimismo. Explica os parâmetros ótimos de controle de 

fabricação do clínquer via microscopia. Explica resumidamente os processos de hidratação do 

cimento. Aborda o tema de moagem do clínquer e suas misturas (moagem de cimentos 
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compostos) e descreve os parâmetros de quebra do clínquer. Explica os ensaios de moagem 

necessários para obtenção destes parâmetros, seus mecanismos e interpretação dos dados. 

Descreve a utilização de novas ferramentas no estudo da moagem de cerâmicos, tais como, os 

ensaios de microdureza e nanodureza.  

Capítulo 3: Descreve as metodologias aplicadas para cumprir os objetivos propostos. 

Descreve, inicialmente, os procedimentos de seleção, coleta e preparação das amostras de 

clínquer nas unidades fabris. Em seguida, justifica a utilização de ferramentas até o momento 

pouco utilizadas na indústria do cimento, tais como, Microscopia Eletrônica de Varredura 

(EDS), Espectrometria de Absorção Atômica (EAA), Ensaios de Microdureza e Nanodureza e 

Ensaios de Moagem. Aborda em detalhe, posteriormente, as técnicas empregadas, 

procedimentos analíticos, cálculos e normas de referência.   

Capítulo 4: Apresenta e discute os resultados dos ensaios de determinação dos 

parâmetros de quebra do clínquer: resultados de Drop Weight Test (DWT), Ensaios Cinéticos 

e Ensaios de Moabilidade de Bond. Apresenta e discute os resultados de escalonamento dos 

dados de laboratório de Ensaios de Moabilidade de Bond, fornecendo as estimativas de 

consumo energético dos moinhos de cimento do Brasil.   

Capítulo 5: Apresenta e discute os resultados das análises quantitativas de Difração de 

Raios-X, Fluorescência de Raios-X e microscopia óptica. Descreve a mineralogia dos 

clínqueres coletados. Relaciona os resultados aos parâmetros de quebra (obtidos por DWT e 

Ensaios de Moagem). 

Capítulo 6: Apresenta e discute os resultados das análises qualitativas e quantitativas de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS) dos clínqueres coletados. Discute, 

separadamente, ao final da apresentação destes resultados, as diferenças de quimismo das 

fases cristalinas dos clínqueres, com detalhamento das fases da matriz. 

 Resume todos os resultados obtidos para as fases estabilizadas na matriz dos clínqueres. 

Aborda analiticamente as diferenças entre os resultados obtidos por meios das técnicas de 

Difração de Raios-X e MEV/EDS. Relaciona os resultados de MEV/EDS aos parâmetros de 

quebra (obtidos por DWT e Ensaios de Moagem), ressaltando a influência do quimismo das 

fases sobre a moabilidade dos clínqueres.  

Apresenta os resultados estatísticos, com objetivo de identificar a influência de cada 

variável observada, analisando seus efeitos isolados e simultâneos sobre a moabilidade dos 

clínqueres. 
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Apresenta e discute os resultados das análises quantitativas de Espectrometria de 

Absorção Atômica (EAA). Relaciona os resultados de EAA aos parâmetros de quebra 

(obtidos por DWT e Ensaios de Moagem).  

Discute a origem e possíveis efeitos dos elementos “menores” dos clínqueres sobre suas 

propriedades químicas, seus parâmetros de queima, quantidade e tipo de emissões gasosas e 

qualidade dos cimentos resultantes (tempo de pega e resistência da pasta). Apresenta as 

contribuições do trabalho neste tema, em especial, no que se refere à moabilidade dos 

clínqueres. 

Capítulo 7: Apresenta e discute os resultados de Ensaios de Microdureza e 

Nanodureza. Estabelece relações de proporcionalidade entre a dureza das fases do clínquer e 

seu quimismo. Discute o efeito dos elementos menores sobre a dureza das fases e estabelece 

relações com a moabilidade dos clínqueres.  

Capítulo 8: Apresenta as conclusões e principais contribuições do trabalho com base 

nos resultados obtidos em cada etapa experimental.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 FABRICAÇÃO DE CIMENTO 

 

A fabricação do cimento é um tema relativamente fácil de ser abordado, uma vez que 

quase todas as informações relevantes encontram-se disponíveis em bibliotecas virtuais. Os 

processos envolvidos são complexos, não sendo, pois, possível discuti-los neste trabalho em 

detalhe, devido à extensão do tema concernente à moagem propriamente dita. No entanto, 

ainda que de forma resumida, será descrito a seguir o processo de fabricação do cimento, 

dando-se início à relação das matérias-primas utilizadas, conforme Figura 2.1. 

 
Figura 2.1- Etapas de fabricação do cimento, Lafarge (2003). 
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As matérias-primas mais utilizadas na fabricação de clínquer são os calcários e argilas e 

eventuais aditivos corretivos, tais como minério de ferro, areia e bauxita. Os calcários são 

constituídos basicamente de carbonato de cálcio CaCO3 e dependendo da sua origem 

geológica podem conter várias impurezas, como magnésio, silício, alumínio ou ferro. São 

rochas abundantes na crosta terrestre, tais como os xistos e os arenitos. 

O gesso é o produto de adição final no processo de fabricação de cimento e regula o 

tempo de pega por ocasião das reações de hidratação. É encontrado sob as formas de gipsita 

(CaSO4.2H2O), hemidratado ou bassanita (CaSO4.0,5H2O) e anidrita (CaSO4). Utiliza-se 

também o gesso proveniente da indústria de ácido fosfórico de apatita: 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 + 6 H2O ⇒ ⇒2H3PO4 + 3(CaSO.2H2O) 

A primeira etapa de fabricação do cimento constitui-se no processo de preparação das 

matérias-primas, as quais são dosadas em proporções específicas e constituem a “farinha” ou 

mistura crua. Nesta etapa os componentes que mais interessam na fabricação do cimento são: 

CaO, SiO2, Fe2O3 e Al2O3. Esta etapa é fundamental para assegurar o desenvolvimento das 

reações de clinquerização e qualidade do produto. 

O calcário e a argila são misturados (homogeneizados) e cominuídos para que seja 

obtida a mistura crua para descarbonatação e clinquerização. O processo de moagem dessa 

mistura envolve a pesagem do calcário e da argila na proporção que atenda as seguintes 

relações dos componentes: 

• 
323 2

2
OFeOAl

SiO (MS) Sílica de Módulo
+

=  

 

• 
32

3 2
OFe
OAl (MA) alumina de Módulo =   

 

•   
323 22 O0,65FeO1,18Al2,81SiO

100CaO  (FSC) cal da saturação deFator 
++

×
=  

 

O material cru é cominuído a uma granulometria de 3% retida na peneira ABNT n° 100 

(0,150 mm) e a 13 % na ABNT 170 (0,088 mm). O processo de moagem consiste na entrada 

dos materiais dosados num moinho de bolas ou de rolos, onde a moagem ocorre com impacto 

e por atrito. 
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No moinho, o material encontra uma corrente de ar quente (~200°C), fazendo com que a 

umidade caia de 5 para 0,9%, sendo que, quando deixa o moinho, a sua temperatura fica em 

torno de 80°C e pode então ser dirigido aos silos de homogeneização. 

A segunda etapa é constituída pelo processo de clinquerização. Nesta etapa, é utilizado 

um forno de cimento constituído de um longo cilindro, de chapa metálica inclinada de 3 a 4°, 

podendo ter em geral de 50 a 150 m de comprimento e 2,5 m de diâmetro. O cilindro gira de 1 

a 4 rpm em torno do seu eixo, de modo que o material a ser queimado entre pela extremidade 

alta do cilindro e é transportado pelos efeitos da rotação e da gravidade até a região mais 

baixa de onde uma chama, dirigida longitudinalmente, produz calor para clinquerização.  

Em sistemas modernos, com pré-calcinadores, o processo de queima começa antes 

mesmo do material entrar no forno, por meio de torres de ciclones que recebem em contra 

corrente os gases quentes provenientes do forno. O material precisa atingir um grau máximo 

de descarbonatação da farinha para depois passar ao forno.Nesta etapa, verifica-se a perda de 

água livre dos minerais da farinha, a desidroxilação dos argilominerais e o início de 

descarbonatação do calcário. No primeiro estágio do pré-aquecedor, o material se encontra à 

temperatura em geral de 50°C e deve atingir 800 °C durante os 25 a 30 segundos em que fica 

em contato com os gases de circulação, sendo que este tempo representa o tempo de percurso 

da farinha entre o primeiro e o quarto estágio do pré-calcinador, ingressando em seguida no 

forno.   

A produção de cimento exige que a temperatura do material ultrapasse 1400ºC, e que a 

temperatura dos gases do forno chegue a 2000ºC. Durante a operação, o forno gira 

continuamente, para assegurar uma boa mistura e queima adequada da matéria prima. 

Normalmente são formados nódulos de clínquer entre 3 e 20 mm na zona de queima, 

onde o material se encontra em estado semi-sólido (Taylor, 1997). 

A chama é alimentada pela queima de óleo combustível, carvão mineral pulverizado, 

gás natural, ou qualquer outro combustível alternativo (carvão vegetal, palha de arroz, bagaço 

de cana, coque de petróleo, resíduos industriais, etc.). A energia calorífica gerada é 

transmitida ao material por radiação, convecção e por condução térmica do revestimento. As 

cinzas da queima dos combustíveis são incorporadas ao clínquer, devendo ser consideradas 

nos cálculos químicos de dosagem da farinha. 

Os gases de exaustão que deixam o forno passam por equipamentos especiais de 

retenção de particulados, tais como torres de arrefecimento e precipitadores eletrostáticos. As 
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altas temperaturas alcançadas nos fornos, além de outros aspectos favoráveis fazem os fornos 

ideais para destruição térmica de resíduos. 

Na Figura 2.2, pode ser observado um esquema das reações que ocorrem na etapa de 

clinquerização, sendo estas: a) evaporação da água livre; b) decomposição do carbonato de 

magnésio; c) decomposição do carbonato de cálcio; d) desidroxilação das argilas; e) formação 

da belita; f) formação da alita; g) primeiro resfriamento; h) segundo resfriamento, sendo que 

tais etapas podem ser melhor compreendidas através da descrição contida no trabalho de 

Centurione (1999). 

Formação de fase 
líquida >1250°C 
+25Kcal/kg

Formação de fase 
líquida >1250°C 
+25Kcal/kg

Cristalização da  
fase líquida
 1300-1240°C
 -25Kcal/kg

Resfriamento do 
clinquer <1350°C
 -335Kcal/kg

Formação dos 
minerais de 
clinquer >800°C 
-100cal/kg

Resfriamento de 
CO2<900°C
 -120Kcal/kg

Resfriamento de
H2O <900°C
 -20Kcal/kg

Cristalização da 
argila desidratada 
400-500°C 
-10Kcal/kg

Descarbonatação
600-900°C 
-475Kcal/kg

Desidratação das 
argilas
20-900°C 
+40Kcal/kg

Aquecimento da 
matéria crua 
0-1450°C 
+490Kcal/kg

Fluxo de gases

Fluxo de matéria crua

 
Figura 2.2- Ciclones de pré-aquecimento e forno rotativo. 

 

A moagem de cimento constitui a última etapa de fabricação, sendo que nesta o 

clínquer, produzido na etapa anterior, após sofrer resfriamento, vai a um moinho de bolas. 

Os circuitos de moagem de cimento compõem-se geralmente de um moinho de bolas de 

duas câmaras, seguido de um separador a ar dinâmico, em circuito fechado. A alimentação é 

realizada com balanças de clínquer e agregados (cinza, gesso, escória, etc), que recebem 

material a partir de correias transportadoras vindas do galpão de armazenamento e do silo de 

clínquer, lugar em que é estocado, após a calcinação no forno Kiln. O produto deste circuito, 

o cimento, passa por um filtro de mangas e é armazenado em um silo de onde é retirado, por 

meio de um processo totalmente automatizado, para embalagem e carregamento de caminhões 

com destino ao comércio. 
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Segundo Centurione (1999), o consumo elétrico é de 90kWh/t de clínquer, sendo que 

deste total, 30 a 45% é despendido na moagem de cimento (Pitta, 1996). Os moinhos 

atualmente são do tipo bolas em circuito fechado, multicâmaras.  

Na Figura 2.3, é apresentada uma ilustração da moagem de cimento (moinho de bolas 

com duas câmaras). A granulometria resultante deste processo, geralmente, é menor que 30 

µm (cimento: 3-30µm, d50 em torno de 10µm), que significa uma superfície específica de 

cerca de 250 a 500 m2/kg no máximo. Em conjunto, são adicionados materiais como gesso, 

cinzas volantes, calcário ou escórias, dependendo do tipo de cimento a ser produzido. 

 
Figura 2.3- Circuito de moagem de cimento. 

 

Segundo Centurione (1999), no Brasil, o cimento é produzido praticamente só pelo 

processo via seca, apresentando, atualmente, um consumo energético específico entre 700 e 

900 kcal por kg de clínquer, contra 1500 kcal por kg ou mais dos antigos fornos via úmida, 

ainda comum em alguns países, como os EUA. A maioria dos fornos brasileiros está equipada 

com pré-calcinadores.     



 16

Em todos os casos, o material processado no forno rotatório alcança uma temperatura 

em torno de 1450°C. Após passar pelo forno o material sofre um resfriamento brusco. Para 

tanto podem ser utilizados vários tipos de resfriadores, dentre os quais, resfriadores de grelha 

(Figura 2.4) ou por satélite.  

Os resfriadores são intercambiadores de calor cujo objetivo é impedir a reconversão das 

fases mineralógica formadas durante a sinterização. O tipo de forno e de resfriador repercute 

sobre a microestrutura do clínquer e, conseqüentemente sobre seu comportamento na 

moagem. O produto desta etapa é o clínquer que é levado à última etapa de fabricação, a 

moagem, resultando em cimento a ser embalado e vendido no comércio (Figura 2.4).  

  
Figura 2.4-  Resfriador de satélite ou planetário (à esquerda) e (à direita) resfriador de grelha (Agrupación de 

Fabricantes de Cemento de España, 2003). 
 
 

2.2  TIPOS DE CIMENTO PRODUZIDOS NO BRASIL 

 

Como no presente trabalho serão realizados ensaios de moagem e a caracterização dos 

mais diversos materiais que compõem ou que dão origem a vários tipos de cimento, em 

especial do clínquer e da cinza, é importante conhecer a classificação destes pela ABNT. 

Assim, em função da composição, resistências e outras características adicionais, o 

cimento é classificado em distintas classes, segundo Tabelas 2.1 a 2.4. 

Tabela 2.1- Denominação dos tipos de cimento mais comuns 
CP I Cimento Portland Comum 
CP I – S Cimento Portland Comum Com Adição 
CP II – E Cimento Portland Composto Com Escória De Alto Forno 
CP II – Z Cimento Portland Composto Com Pozolana 
CP II – F Cimento Portland Composto Com Filler (Calcário) 
CP III Cimento Portland  De Alto Forno 
CP IV Cimento Portland Pozolânico 
CP V – ARI Cimento Portland De Alta Resistência Inicial 
CP V – ARI – RS Cimento Portland De Alta Resistência Inicial  E Resistente A Sulfatos 

Fonte: Altino (2003). 
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Tabela 2.2- Tipos de cimentos mais comuns 
Resistência à compressão 

(MPa) 
 

Tipo de cimento e aplicação 
3 dias 7 dias 28 dias 

CPII F 32 – cimento portland comum-Aplica-se a obras diversas, concreto 
simples, concreto armado, não sendo utilizado para desenformas rápidas e 
para uso em águas marinhas 

10 20 32 

CPII F 40 – cimento portland-Utilizado para desenformas rápidas e 
resistências mecânica maiores em tempo menor. Usado também na fabricação 
de pré-moldados: telhas, caixas de água, etc. 

14 24 40 

AF 32 – cimento de alto forno-Uso generalizado em obras de concreto simples 
e concreto armado. È indicado em concreto exposto a águas agressivas como 
águas do mar e sulfatadas (dentro de certos limites). 

10 18 32 

PQZ 32 –cimento portland pozolânico-Uso generalizado, não havendo contra-
indicações desde que respeitadas suas peculiaridades como menores 
resistências nos primeiros dias. 

10 18 32 

24h 3dias 7dias CP ARI – cimento portland de alta resistência inicial-Usado quando se 
necessita desenforma rápida. 

11 22 31 

Fonte: Altino (2003). 
 

Tabela 2.3- Proporção dos componentes do cimento 

Composição Tipo Res. 
(Mpa) 

Clínquer + 
gesso 

Escória alto 
forno 

Pozolana Materiais 
carbonáticos 

Norma 
Brasileira 

CPI 

CPI-S 

25 

32 

40 

100 

95-99 

0 

1-5 

 

NBR5732 

CPII – E 

CPII – Z 

CPII – F 

25 

32 

40 

56-94 

76-94 

90-94 

 

6-34 

 

6-14 

0-10 

0-10 

6-10 

 

NBR11578 

 

CPIII 

25 

32 

40 

 

25-65 

 

35-70 

 

0 

 

0-5 

 

NBR5735 

CPIV 25 

32 

45-85 0 15-50 0-5 NBR5736 

CP V – ARI 95-100 0 0 0-5 NBR5733 

CP V – ARI – RS 95-100 * * 0-5 NBR5737 

Fonte: Altino (2003).  
*CP V – ARI – RS admite adição de escória ou material pozolânico, porém a NBR –5737 (cimentos Portland 
resistentes a sulfatos) não fixa limites. 
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Tabela 2.4- Exigências físicas dos cimentos mais comuns 
Finura Tempo de 

pega 
Expansibilidade 

(mm) 
Resistência à compressão 

(Mpa-dias) 
Tipo Classe 

#200 
75µm 

Superfície 
específica 
(m2/Kg) 

Início 
(h) 

Fim 
(h) frio quente 1 3 7 28 

CPI 
CPI-S 

25 
32 
40 

≤12,0 
≤12,0 
≤10,0 

≥240 
≥260 
≥280 

≥1 ≤10 ≤5 ≤5 ------
---- 

≥8 
≥10 
≥15 

≥15 
≥20 
≥25 

≥25 
≥32 
≥40 

CPII–E 
CPII-Z 
CPII-F 

25 
32 
40 

≤12,0 
≤12,0 
≤10,0 

≥240 
≥260 
≥280 

≥1 ≤10 ≤5 ≤5 ------
---- 

≥8 
≥10 
≥15 

≥15 
≥20 
≥25 

≥25 
≥32 
≥40 

CPIII 25 
32 
40 

 
≤8 

 
---------- 

≥1 ≤12 ≤5 ≤5 ------
---- 

≥8 
≥10 
≥12 

≥15 
≥20 
≥23 

≥25 
≥32 
≥40 

CPIV 25 
32 

 
≤8 

---------- ≥1 ≤12 ≤5 ≤5 ------
---- 

≥8 
≥10 

≥15 
≥20 

≥25 
≥32 

CPV – ARI ≤6 ≥300 ≥1 ≤10 ≤5 ≤5 ≥14 ≥24 ≥34 ---- 
CPV – ARI – RS ≤6 ≥300 ≥1 ≤10 ≤5 ≤5 ≥11 ≥24 ≥34 ---- 
Fonte: Altino (2003). 

 

É possível, a priori, que pequenas variações na proporção dos cimentos repercuta em 

uma economia de energia significativa, sem prejuízo da sua classificação e/ou qualidade. 

Assim, pode ser interessante determinar, no futuro, se é possível ajustar a proporção dos 

componentes, dentro das faixas permitidas pela ABNT, em função do menor consumo de 

energia, observando parâmetros como função seleção, função quebra e os fatores de divisão 

de energia, para os mais variados tipos de cimento Fuerstenau et al. (1992).  

 

2.3  MINERALOGIA DO CLÍNQUER  

 

O clínquer compõe-se basicamente de três grupos principais: 
 

• os silicatos cálcicos, compostos mais abundantes, normalmente cristais bem formados, 

gerados na última etapa do processo de clinquerização e que não sofrem fusão durante a 

sua formação:  

• 3CaO.SiO2 - alita (C3S) 

• 2CaO.SiO2 - belita (C2S) 

• a fase intersticial ou matriz, a qual representa a fase fundida na temperatura de 

clinquerização correspondente à temperatura de cristalização dos silicatos, sendo 

constituída por aluminatos e ferro-aluminatos cálcicos: 
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• 3CaO. Al2O3  - aluminato tricálcico (C3A) 

• 4CaO.Al2O3.SiO2  - ferro aluminato tetracálcico (C4AF) 

 

• compostos menos freqüentes como o periclásio (MgO), cal livre (CaO), langbeinita 

[(K2Ca2(SO4)3)], aphititalita [K3Na(SO4)2], arcanita (K2SO4), dentre outros. Embora 

presentes em quantidades menores são de grande importância na avaliação da 

produção do clínquer portland, servindo como parâmetros para controle de condições 

de queima. 

 

2.3.1  Silicato tricálcico ou alita (C3S) 

 

O silicato tricálcio ou alita (C3S) é um composto que se apresenta sob grande número de 

polimorfos. É um dos componentes principais (40 a 70 %) dos clínqueres, desempenhando 

papel fundamental nos processos de endurecimento e na resistência mecânica do cimento. É 

um nesossilicato artificial com estrutura cristalina definida pela presença de tetraedros 

independentes de SiO4 unidos por cátions intersticiais de cálcio. O silicato tricálcico puro 

contém cerca de 73,7% de CaO e 26,3% de SiO2. Em geral, os cristais são tabulares, 

compactos e idiomórficos, podendo mostrar-se hexagonais, seção basal 0001 (Figuras 2.5 e 

2.6). A dimensão média dos cristais de alita varia normalmente entre 25 e 65µm.  

 
Figura 2.5- Hábito cristalino tabular da alita (Maki & Chromy, 1978). 

 

Alitas quando resfriadas lentamente e/ou em clínqueres com teores elevados de Fe2O3  

tendem a sofrer decomposição (Figura 2.6, à esquerda), a qual consiste na sua 

desestabilização e conseqüente formação de belita e cal livre. As belitas geralmente 

depositam-se no entorno dos cristais de alita. As belitas podem, também, com isso se 

desestabilizar e se desorganizar formando o que se denomina de belitas digitadas. Se o 
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segundo resfriamento for lento a matriz pode vir a cristalizar (cristais cinza “AL”, à esquerda 

na Figura 2.6). 

 
Figura 2.6- Alitas (A) em decomposição, com bordas de belitas (B), à esquerda (Campbell, 

1999) e alitas bem formadas, à direita, sem decomposição sub a idiomórficas, Gobbo (2003). 
 
 

O C3S puro apresenta uma série de transições de fases reversíveis quando submetido a 

variações de temperatura, o que pode ser detectado pela combinação de análises 

termodiferenciais, difração de raios-X em alta temperatura e microscopia óptica (Taylor, 

1997). 

 

Dentre os polimorfos da alita, T1 representa o composto puro, quando resfriado a 

temperatura ambiente (Figura 2.7).  

 
Figura 2.7- Representações da estrutura das alitas do tipo T1, Golovastikov et al. (1975). 
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Em clínqueres industriais, devido à incorporação de íons, a forma presente em 

temperatura ambiente normalmente se aproxima de M1 ou M3 ou uma mistura dos dois 

polimorfos (Figura 2.8).  

 
Figura 2.8- Representações da estrutura das alitas do tipo M3, Nishi et al. (1985). 

 

Na ausência de quantidade apreciável de MgO no clínquer e sob condições de elevada 

temperatura, pode ocorrer a forma triclínica T2, embora ela seja mais rara.  

Segundo Centurione (1999), a forma romboédrica da alita (Figura 2.9), de maior 

reatividade potencial, poderia ser estabilizada pela fixação de maior conteúdo de Al2O3 e SO3 

nos cristais de alita, pela ação de íons fluoreto. A “retirada” dos óxidos dos elementos 

alcalinos (K2O e Na2O) da estrutura interna dos cristais de alita pelos íons SO3 (gerando 

sulfatos alcalinos), neste caso, seria necessária, uma vez que os álcalis tendem a estabilizar as 

formas polimórficas de mais baixas temperaturas (formas monoclínicas e triclínicas da alita). 

Tal processo é conhecido por “mineralização” com flúor. 

 
Figura 2.9- Representações da estrutura das alitas do tipo R, Nishi & Takéuchi (1984). 
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Íons “estranhos” introduzidos na rede cristalina da alita podem substituir íons de Ca2+ 

ou Si4+, ou ainda, podem ocupar um “buraco” (Hahn et al., 1969). A energia de rede é 

modificada e uma das formas polimórficas pode ser estabilizada em temperatura ambiente 

(Petterson, 2003). Assim, todas as formas polimórficas da alita poderiam teoricamente estar 

presentes em temperatura ambiente. 

Regourd (1992) percebeu ao utilizar DRX que as interações mútuas entre estes 

elementos estranhos, tais como, Al, Fe, Mg, K e Na permitiram a estabilização de T1, T2 e 

M3 em temperaturas ambientes. Inúmeros estudos sobre substituição de íons na estrutura do 

silicato tricálcio tem notado estabilizações similares, segundo Peterson (2003). 

 

2.3.2 Silicato bicálcico ou belita (C2S) 
 

O C2S apresenta cinco polimorfos bem definidos, sendo que, ao contrário do C3S, os 

polimorfos apresentam estruturas cristalinas nitidamente diferentes.  

Belita é a denominação dada à solução sólida envolvendo o silicato bicálcico em suas 

diferentes fases que são estabilizadas dependendo das condições de resfriamento e da 

presença de óxidos menores (Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, SO3, P2O5, TiO2, Cr2O3, Mn2O3, 

BaO, entre outros) em sua estrutura cristalina.  

Embora este componente esteja presente em menores proporções que a alita, ele tem 

contribuição significativa nas resistências mecânicas do cimento a idades mais longas. 

Os cristais de belita têm como estrutura cristalina básica tetraedros independentes de 

SiO4 ligados entre si por intermédio de íons de cálcio. Segundo Gobbo (2003), eles podem 

apresentar de 4 a 6% de óxidos, substituintes ou impurezas, sendo Al2O3 e Fe2O3 os principais.  

Os cristais de belita quando resfriados normalmente têm aspecto arredondados, quase 

esféricos. Os cristais podem variar de tamanho entre 20 e 40µm normalmente e apresentar 

lamelas multidirecionais. Quando resfriados lentamente passam a apresentar o aspecto de 

lamelas desencontradas similares a “dedos”, definidos na literatura “cimenteira” como belitas 

em início de digitação. Em caso de sobrequeima (overburning) dos clínqueres, os cristais de 

belita podem mostrar-se sob forma amebóide ou dentrítica.  

Na Figura 2.10 são mostrados cristais de belita sobre a superfície e ao redor dos cristais 

de alita devido à sobrequeima do clínquer (presença de alitas alongadas), Masaki & Maki 

(2002).  



 23

Na mesma Figura 2.10, são mostradas belitas dentríticas em clínquer com farinha 

grosseira (38% maior do que 45 µm), devido à temperatura elevada de clinquerização, longo 

tempo de queima, taxa de aquecimento lenta e primeiro resfriamento normal (Campbell, 

1999).  

Os cristais de belitas podem aparecer agrupados em zonas extensas, em torno de poros 

(nests), devido à presença de grãos grosseiros de quartzo na farinha de clínqueres “mal 

queimados”. 

   
Figura 2.10-  Morfologia e formas de distribuição das belitas: efeitos de condições de queima e preparação da 

farinha (primeira da esquerda, Masaki & Maki, 2002 e, à direita, Campbell, 1999). 
 

 

Na Figura 2.11 são mostrados cristais de belita amebóides devido à queima prolongada 

do clínquer (Campbell, 1999), belitas superdesenvolvidas com resfriamento lento causando 

digitação nas bordas de seus cristais (Campbell, 1999) e belitas com resfriamento normal e 

preparação da farinha adequada, cristais arredondados e dispersos, Gobbo (2003). 

 

   
Figura 2.11-  Morfologia e formas de distribuição das belitas: efeitos de condições de queima e preparação da 

farinha: à esquerda, Campbell (1999) e, último à direita, Gobbo (2003). 
 

O polimorfismo do silicatobicálcico tem sido objeto de pesquisas devido à sua 

importância na composição química do clínquer, como relatado por Mumme et al. (1995). As 

quatro modificações cristalográficas do C2S são denominadas de a,a’,b e g, em ordem 

decrescente de temperatura de estabilização: 
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A fase ortorrômbica C2S-g, de baixa temperatura e estável a temperatura ambiente, se 

transforma na fase a’L a aproximadamente 870ºC. A modificação para C2S-a’H ocorre a 

aproximadamente 1.160ºC; a elevação da temperatura para 1.450ºC leva à formação do C2S-

a. O resfriamento a 670ºC resulta na formação de uma fase monoclínica metaestável 

denominada C2S-b. A fase C2S-b não é formada a partir do C2S-g durante o tratamento 

térmico; caso o C2S-b não seja estabilizado durante o resfriamento, os polimorfos ae a’ se 

revertem ao C2S-g podendo causar a fragilização do clínquer, transformação em pó, devido 

ao enorme aumento de volume ocorrido nesta transformação. 

Estudos por difração de raios-X mostram que na maioria dos clínqueres industriais a 

belita tem a estrutura do polimorfo C2S-b, segundo Regourd (1969). 

 

2.3.3 Aluminato tricálcico (C3A) 
 

O C3A ou Ca3Al2O6 é um dos compostos do clínquer Portland formados a partir da 

cristalização do material que se funde durante o processo de clinquerização; o conteúdo desse 

composto é variável (normalmente entre 0 e 10%). Normalmente tem estrutura cristalina 

cúbica com grupo espacial Pa3, sendo a cela unitária composta por íons Ca+2
 e anéis com seis 

tetraedros de AlO4. Não ocorre modificação polimórfica por variação de temperatura e sim, 

por variação composicional; sua estrutura cristalina pode conter óxidos como o Fe2O3, MgO, 

SiO2, TiO2, Na2O e K2O, entre outros, em proporções de até 10% em peso, sendo que a 

incorporação de elementos alcalinos pode modificar sua simetria.  

O aluminato cálcico C12A7, também conhecido como maienita, pode ser encontrado na 

fase intersticial. Ocorre, normalmente em cimentos aluminosos, tendo a formação decorrente 

das condições de umidade no resfriamento, associados ao elevado MA (Taylor, 1997). 

Clínqueres industriais normalmente contêm formas de aluminato cúbico ou 

ortorrômbico, isoladas ou combinadas. A forma ortorrômbica é conhecida por ser prismática e 

se mostrar como um material intersticial escuro e por vezes pseudotetragonal (Figura 2.12, à 
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esquerda). A fase cúbica constitui-se de cristais uniformes, xenomórficos a retangulares, com 

a dimensão variando entre 1 e 60 µm, segundo Gobbo (2003), Figura 2.12, à direita. Em 

observações microscópicas feitas em seções polidas, tanto a forma cúbica como a forma 

ortorrômbica apresenta coloração variando de cinza a azul quando submetidas a ataques 

químicos com hidróxido de potássio (Campbell, 1999). 

    
Figura 2.12- Aluminato ortorrômbico (prisma alongadas na fase intersticial) e aluminato 

cúbico (pequenos cristais retangulares na fase intersticial) por Gobbo et al. (2004). 
 
 

O íon Na+ pode ser incorporado pela estrutura cristalina do C3A em substituição a Ca2+ 

e como inclusão de um segundo íon num sítio vazio, levando a formação da solução sólida de 

fórmula geral Na2xCa3-xAl2O3 (Regourd & Guinier, 1975; Takéuchi & Nishi, 1980). A 

substituição ocorre sem que ocorram mudanças na estrutura cristalina até o limite de 1% de 

Na2O, valores superiores levam a uma série de variações na estrutura, segundo (Gobbo, 

2003). Na ausência de outros íons ou óxidos, o limite superior de Na2O no C3A é de 5,7%. 

 

2.3.4 Ferroaluminato tetracálcico (C4AF) 
 

C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3) ou brownmilerita é a denominação dada ao ferroaluminato 

tetracálcico, também denominado ferrita, correspondente a um ponto da solução sólida 

contínua compreendida entre os extremos C2F (ou Ca2Fe2O5) e o C2A (ou Ca2Al2O5).  

Este componente ocorre no clínquer comum em proporções variáveis entre 10 e 12%, 

sendo que o C4AF puro apresenta 46,1% de CaO, 21,0% de Al2O3 e 32,9% de Fe2O3. Os 

clínqueres de cimento branco, por outro lado, não apresentam C4AF. 
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Ele é considerado de baixa reatividade hidráulica e tem como propriedade principal 

imprimir resistência à corrosão química do cimento; confere ao cimento uma coloração 

acinzentada devido à presença de ferro em sua constituição. 

A simetria exibida pelos membros desta série é a ortorrômbica, tendo todos uma 

estrutura cristalina muito similar. Regourd et al. (1973) verificaram que elementos como o 

Mg, Si, Ti, Mn e Cr podem ser incorporados na estrutura do C4AF. O ferroaluminato presente 

no clínquer apresenta teor de Fe2O3 inferior, sendo a fórmula Ca2AlFe0,6Mg0,2Si0,15Ti0,05O5 

correspondente a uma derivação do C4AF por substituição parcial de Fe+
 por Mg2+

 e mesma 

quantidade por Si4+ e Ti4+
 (Taylor, 1997). 

 

2.3.5 Cal livre (CaO) 
 

A cal livre é formada quando da calcinação dos carbonatos cálcicos, permanecendo no 

clínquer devido a alguma condição inadequada do processo de clinquerização, sendo 

considerada indesejável no clínquer Portland a partir de 3%. Os clínqueres apresentam em 

média 1% de cal livre, sendo sua presença usada como parâmetro para o controle das 

condições de fabricação. No entanto, as normas brasileiras não limitam o conteúdo deste 

composto nos clínqueres, tal como a norma européia. A norma brasileira controla a qualidade  

dos cimentos por meio de outras exigências químicas, isto é, impões limites (% em massa) 

para MgO (6,5 %), SO3 (4,0 %), CO2 (3,0%) e perda ao fogo, PF (4,5 %). 

O sistema cristalino do CaO é cúbico e ele aparece em seções polidas (microscopia 

óptica), normalmente, como pequenos cristais arredondados escuros agrupados em zonas ou 

dispersos. Visto em microscópio eletrônico de varredura, sua forma tradicional é semelhante a 

uma “couve-flor” (Figura 2.13). 

 
Figura 2.13- Cristais de cal livre vistos em microscópio eletrônico de varredura. 
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Quando agrupados em zonas esses cristais podem provocar expansão no cimento 

Portland durante a hidratação convertendo-se em portlandita [Ca(OH)2], sendo essa reação 

acompanhada por um aumento em volume da ordem de 98% (Kihara et. al, 1990). A cal livre, 

portanto, afeta negativamente a evolução das resistências mecânicas, eleva o calor de 

hidratação do cimento, diminui a resistência química do concreto e, principalmente, pode 

causar sérios problemas de expansibilidade. 

 

2.3.6  Periclásio (MgO) 
 

O periclásio é um composto secundário associado diretamente ao teor de óxido de 

magnésio das matérias-primas. Geralmente presente em quantidades consideráveis, quando 

utilizados calcários magnesianos, com teor de MgO superior a 2%, em que o excedente se 

cristaliza como periclásio. Parte do MgO presente no clínquer entra na solução sólida do 

C4AF, alita, belita e C3A. 

O periclásio é um componente de baixa atividade hidráulica, sendo uma fase 

praticamente inerte no processo de hidratação do cimento, além de expansivo, sendo, por isso, 

indesejável. As normas brasileiras não limitam o conteúdo deste composto no clínquer, tais 

como as normas européias, no entanto, restringem a 6,5 % nos cimentos produzidos a partir 

deles. 

 

2.4 CONTROLE DA FABRICAÇÃO DO CLÍNQUER VIA MICROSCOPIA 

 

O estudo microscópico dos clínqueres, com vistas à observação das variações 

microestruturais, texturais e mineralógicas, fornece indicações das condições de formação das 

fases constituintes do clínquer e, também, da qualidade da preparação da matéria-prima. Estas 

informações indicam, portanto: 

(i) se a preparação do material de partida foi adequada no que se refere, por exemplo, 

homogeneização e moagem da farinha; 
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(ii) se as características químicas dos materiais utilizados estão adequadas (de 

calcários, argilas, aditivo ou resíduos e, até mesmo, sobre a forma e quantidade de 

utilização destes, em caso, de co-processamento); 

(iii) sobre as condições de queima: aquecimento rápido ou lento, por períodos curtos 

ou prolongados; 

(iv) sobre as temperaturas de clinquerização (se houve sobrequeima) e 

(v) sobre as condições de resfriamento. 

A seguir, é apresentado um breve resumo das informações pertinentes ao presente tema, 

sob forma das Tabelas 2.5 a 2.7 muito utilizadas, na indústria do cimento, para controle do 

processo de fabricação do clínquer via microscopia óptica.  

Tabela 2.5-  Composição mineralógica do clínquer 
Substância Propriedades e Aspectos gerais % 

 
 

Alita (C3S) 

• Inclusões de belita, CaO e MgO são freqüentes. Em média, incorporam até 3% 
dos óxidos menores. 
• Existem seis formas cristalinas que apresentam pouca variação estrutural. 
• Possui alto calor de hidratação. 
• Principal responsável pelo desenvolvimento da resistência mecânica. 

 
50-70%

 
 
 

Belita (C2S) 

• Incorporam em média até 5% dos óxidos menores. 
• Apresenta cinco formas polimórficas bem definidas e diferentes, que afetam as 
propriedades hidráulicas na belita. 
• A forma beta á mais comum. Porém, as formas α e α’S estabilizadas pelos álcalis 
são mais reativas. 
• Possui um calor de hidratação moderado. 
• Contribuição importante para a resistência mecânica, agindo destacadamente, em 
idades mais longas (~100dias). 

 
 

20% 

 
 
 

Aluminato 
tricálcico (C3A) 

• Os álcalis tendem preferencialmente, a se fixarem no C3A, caracterizando cristais 
alongados (aluminato ortorrômbico). 
• Três formas cristalinas são encontradas: cúbica, ortorrômbica e tetragonal. 
• Compõe, juntamente coma fase alumínio-ferrítica, a fase intersticial. 
• É o componente do cimento de maior taxa e maior calor de hidratação. 
• Confere, juntamente com a alita, a resistência inicial às solicitações mecânicas. 
• Principal responsável pela pega e calor de hidratação. 
• Papel importante na resistência aos sulfatos, sendo o tipo de cristalização fator 
preponderante. 

 
 
 
 

5-10% 

 
Ferroaluminato 

tetracálcico 
(C4AF) 

• Não existe um composto definido, mas uma solução sólida que varia de C2F a 
C3A3F, com composição próxima a C4AF.• Pequena participação para resistência 
mecânica do cimento. 
• Responsável pela coloração cinzenta do cimento. 
• Principal propriedade é a resistência aos ataques químicos. 
 

 
5-10¨%
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Kihara (1973), Campbell (1999), Gobbo (2003), Centurione (1999, 1993), dentre outros, 

foram autores que descreveram em detalhe os compostos de clínquer, dissertando sobre suas 

estruturas cristalinas, polimorfismo, seus processos de formação e, também, sobre seus efeitos 

na qualidade do cimento. Eles estabeleceram relações com as condições de queima dos 

clínqueres, dentre outros assuntos relevantes.  

Mindess & Young (1981) e Taylor (1990) definiram diversas propriedades químicas do 

cimento, dissertando sobre extensa gama de temas afins, tais como os seus processos de 

hidratação.  

Tabela 2.6- Propriedades ópticas dos componentes do clínquer 
Substância Propriedades e Aspectos gerais 

 
 
 
 
 
 

Alita (C3S) 

• Índice de refração médio (1,715). Uniaxial ou biaxial negativo com Ângulo pequeno 
entre os eixos ópticos. Fraca birrefrigência (<0,05). Cor cinza azulada ou cinza de 
primeira ordem (luz polarizada). Extinção reta segundo o comprimento. Incolor 
• Luz transmitida: geralmente seus cristais são maiores que todos os outros 
componentes. Apresentam forma prismática, seções hexagonais. Pode apresentar 
zoneamento e em maclas (dois indivíduos). Apresenta também muitas inclusões, às 
vezes de grande tamanho de belita, outras vezes de C4AF e mais raramente de cal livre. 
• Luz Refletida: Podem ser observadas as mesmas características que a luz transmitida. 
 

 
 
 
 
 

Belita (C2S) 
 
 
 
 
 

• Apresenta-se sob três formas α, β e γ. As mais encontradas no cimento são α e β. 
• É menos refrigente e mais birrefrigente que a alita.  
• As formas α e β são uniaxiais positivas, com um grande ângulo entre os eixos 
ópticos.  
• Os cristais de belita apresentam-se sob formas arredondadas, de tamanho variável, 
pouco menor que a alita geralmente, associadas em zonas formadas quase que 
exclusivamente por este componente.  
• Apresenta colorações em tons vede amarelados ou pardos, devido a existência em 
dissolução sólida de compostos férricos.  
•Podem ser observadas, embora com maior dificuldade, maclas polissintéticas 
estreitas, característica da belita tipo alfa, quando esta existe em maior quantidade. 
 

 
Aluminato tricálcico 

(C3A) 

• Índice de refração de 1,710. È isótropa e aparece de forma menos clara à luz 
transmitida. 
• Encontra-se em meio aos outros componentes da fase intersticial.  

 
 

Cal livre 

• Pequenos cristais em associações irregulares. Eles podem ser encontrados também 
como inclusões arredondadas na alita quando observado à luz transmitida..  
• Apresenta relevo negativo quando observado à luz refletida, além de baixo poder 
refletor. 

 
 
 
 
 
 

Periclásio (MgO) 
 
 
 
 
 

• Alto índice de refração. Cristais de forma cúbica e octaédricas. Apresenta exfoliação 
cúbica.  
• Pode se apresentar incolor ou em tons de cinza ou amarelo. 
• Difícil de ser observado à luz transmitida, devido a seu pequeno tamanho e baixa 
diferença do índice de refração. 
• À luz refletida pode ser reconhecido facilmente por seu relevo positivo (é o 
constituinte de maior dureza) e seu grande poder refletor. 
• Apresenta-se em formas sub ou idiomorfas com seções quadradas ou triangulares, 
outras vezes sob a forma de cristais esqueléticos. 
• Não se combina com outros óxidos e parece estar dissolvido em alguns constituintes 
do clínquer, entre estes na massa vítrea. 
• A ausência de idiomorfismo nos cristais de periclásio pode ser um indício de que não 
foi alcançado um equilíbrio à alta temperatura. 
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Tabela 2.7- Avaliação das condições de fabricação do clínquer (ABCP, 1984) 
ETAPAS DE FABRICAÇÃO 

 
Moinho Silo de homogeneização Forno Resfriador 

Fator analisado Distribuição do C2S e 
CaO livre 

Distribuição do C2S e CaO 
livre 

Dimensão do C3S Forma dos silicatos Cristalização da fase 
intersticial 

Parâmetro de 
processo que 
afeta  o fator 
analisado. 

Grau de moagem Grau de homogeneização Tempo de clinquerização 1° Resfriamento  
(1450°-1250°C) 

2° Resfriamento 
(1250°-50°C) 

<20 µm Tempo curto C3S 
Idiomórfico 

30-40 µm Tempo normal 
>60 µm Tempo longo 

 
C2S 
Arredondado 

 
 
Resf. normal 

 
 
 
Fase vítrea 

 
 
 
Resf. 
Rápido 

Presença de
zonas 
irregulares 
(>100µm) de 
CaO livre 

  
Moagem 
deficiente 
para grãos 
de 
calcário Alongamento do C3S C3S 

Subdiomórfico 
 
Temperatura de 
clinquerização 

C2S 
Em início de 
digitação 

 
Resf. 
normal a lento 

 
Fase semi-
cristalizada 

 
Resf. 
Normal 

Alongado 
 

Temp. alta C3S 
Xenomórfico 

 

Presença de
zonas 
regulares 
(>100µm) de 
C

 Moagem 
deficiente 
para grãos 
de sílica 

2S com ou 
sem poro 
central 

 
 
 
 
 
Presença de 
zonas amplas
(>500µm) e
irregulares de
C

 
 
 

Homog. 
deficiente 

2S e CaO livre

 
 
 
 
 
 

Equidimensional 
 

Temp. 
normal 

C2S 
digitado 

 
Resf. lento 

 
Fase 
cristalizada 

 
Resf. 
Lento 
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2.5 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO 

 

Embora o estudo da hidratação do cimento não seja um dos objetivos deste trabalho, é 

importante conhecer as principais reações que ocorrem durante tal processo, em especial, 

aquelas que resultarão na resistência e durabilidade desejadas, respeitando o tipo fabricado e a 

sua respectiva aplicação. Uma breve noção sobre estas reações ajuda na compreensão do 

material estudado na moagem e, sobretudo, alerta aos que desejam estudá-lo, quando do 

preparo e armazenamento dos clínqueres para ensaios de moagem ou análises quaisquer. 

Durante o processo de hidratação do cimento, os componentes do clínquer reagem com 

a água, dando origem aos denominados produtos de hidratação (produtos coloidais de 

solubilidade muito baixa), conferindo resistência e tenacidade ao concreto. A finura do 

cimento influencia sua reação com a água. Para uma dada composição, a taxa de reatividade 

pode ser aumentada por meio de uma moagem mais fina. A princípio, quanto mais fino o 

cimento, maior será a sua taxa de reatividade e mais rápido será o desenvolvimento da 

resistência mecânica à compressão conferida ao concreto. No entanto, os custos com moagem 

e o calor liberado na hidratação impõem limites no processo de redução das partículas de 

cimento. 

Os aluminatos reagem primeiro, e são os principais responsáveis pela pega, ou seja, pela 

solidificação da pasta de cimento. A hidratação de C3A e C4AF, na presença de gesso, gera 

sulfoaluminatos de cálcio hidratados.  

O endurecimento da pasta, ou seja, o desenvolvimento de resistência que segue à 

solidificação, é governada pelos silicatos. A hidratação da alita e belita gera silicatos de cálcio 

hidratados, formando um gel rígido indicado como C-S-H. Ele é composto por partículas 

extremamente pequenas, com uma estrutura lamelar, a qual tende a agregar em formações de 

poucos micrômetros de dimensão, caracterizados por espaços interlamelares de dimensões da 

ordem de nanômetros (< 2 nm), com enormes áreas superficiais (100-700 m2/g).  

A composição química do C-S-H não é bem definida, uma vez que o raio atômico dos 

óxidos pode variar com o grau de hidratação, taxa água/cimento e temperatura. No entanto, 

ela tende à fórmula C3S2H3 usualmente utilizada nos cálculos estequiométricos. C-S-H 

representa aproximadamente 50-60 % do volume da pasta de cimento completamente 

hidratada.  
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A Figura 2.14  mostra um modelo proposto para descrever esta estrutura. Devido a sua 

elevada área superficial, o C-S-H confere considerável resistência à pasta de cimento.   

 

 
Figura 2.14-  Modelo de Feldman-Sereda para C-S-H, Neville (1995). 

 

A hidratação de silicatos de cálcio produzem cristais hexagonais de hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2). Estes têm dimensões da ordem de micrômetros e ocupam de 20 a 25 % do volume 

dos sólidos. Eles não contribuem para a resistência da pasta de cimento, no entanto, Ca(OH)2, 

bem como NaOH e KOH, presentes em menores quantidades, são ativadores das taxas de 

hidratação ao elevarem o pH dos líquidos que preenchem os poros. 

A princípio, o C2S deveria levar a maiores resistências finais, produzindo grande 

quantidade de C-S-H. No entanto, sua taxa de hidratação é muito menor quando comparada 

ao do C3S, assim a resistência da pasta de cimento após 28 dias de cura ainda é devida 

principalmente ao C3S. Assim, quanto maior o conteúdo de C3S, maiores serão as taxas de 

hidratação e desenvolvimento de resistências do cimento. 

Nos cimentos blendados, os materiais, tais como cinzas volantes ou escória, não são por 

si mesmos materiais com propriedades ligantes, mas adquirem estas na presença do hidróxido 

de cálcio (Ca(OH)2), resultando em produtos de hidratação similares aqueles do cimento 

Portland comum, tal que: 

Pozolana + água + Ca (OH)2 ⇒ C-S-H 

O Ca(OH)2 utilizado nesta reação advém das reações de hidratação do cimento Portland. 

Assim, os cimentos compostos têm menor conteúdo de Ca (OH)2  e conteúdo maior de C-S-H, 

por outro lado, as reações são mais lentas. 
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Portanto, de forma resumida, pode ser dito que a influência de cada componente no 

cimento referente ao desenvolvimento das resistências à compressão é assegurada: 

- até 3 dias – pela hidratação dos aluminatos e silicatos tricálcicos (3CaO.Al2O3 e 

3CaO.SiO2); 

- até os 7 dias – pelo aumento da hidratação da alita (3CaO.SiO2); 

- até os 28 dias – com a continuidade da hidratação da alita, responsável pelo 

aumento de resistência, com pequena contribuição da belita (2CaO.SiO2); 

- acima de 28 dias – pela hidratação da belita. 

Os compostos anidros do cimento portland reagem com a água, por hidrólise, dando 

origem a numerosos compostos hidratados. Em forma abreviada são indicadas algumas das 

principais reações de hidratação: 

1. aluminato tricálcico - 3CaO.Al2O3 (o primeiro a reagir): 

• 3CaO. Al2O3 +  CaO  +  12H2O   →  Al2O3 .4CaO .12H2O ⇒ ∆H = -207 cal/g 

2. alita - 3CaO.SiO2 (reage logo após o aluminato): 

• 3CaO.SiO2 +  4,5H2O  →  SiO2 .CaO.2,5H2O  +  2Ca(OH)2 ⇒ ∆H = -120 cal/g 

• 2[3CaO.SiO2 ]+  6H  →  3CaO.2SiO2 .3H2  +  3Ca(OH)2

3. belita - 2CaO.SiO2 (reage muito mais tarde): 

• 2CaO.SiO2 +  3,5H2O  →  SiO2.CaO. 2,5H2O  +  Ca(OH)2 ⇒ ∆H = -62 cal/g 

• 2[2CaO . SiO2]  +  3H2O  →  3CaO.2SiO2 . 4H   +  Ca(OH)2

Os silicatos de cálcio anidros (alita e belita) dão origem a silicatos monocálcicos 

hidratados e ao hidróxido de cálcio, que cristaliza em escamas hexagonais, dando origem a 

portlandita. 

O silicato de cálcio hidratado apresenta-se com semelhança ao mineral denominado 

tobermorita e como se parece com um gel é denominado gel de tobermorita. Porém a 

composição do silicato hidratado depende da concentração em cal da solução em que ele está 

em contato. 

4. gesso (reação de retardo do endurecimento): 

• 2[3CaO.Al2O3 ]+  CaSO4 . 2H2O  →  3CaO . 2Al2O3 . 3CaSO4 . 31H2O (etringita) 

• 3CaO.Al2O3  +  CaSO4 . 2H2O  →  3CaO . Al2O3 . CaSO4 .12H2O (trisulfoaluminato cálcico 

hidratado) 
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Para melhor compreensão dos processos de hidratação, em especial, em cimentos 

compostos recomenda-se a leitura dos trabalhos de Bertolini et al. (2004), Neville (1995) e 

Metha & Monteiro (1994). 

  

2.6 PROPRIEDADES DO CLÍNQUER E SUA MOAGEM  

 

Um dos objetivos do trabalho é estudar o efeito das propriedades químicas, físicas e 

mineralógicas dos clínqueres sobre o processo de moagem, ou seja, estudar o mecanismo de 

quebra destes materiais. Historicamente, sempre que se buscou relacionar estudos de 

caracterização (mineralogia) com moagem, o mais importante, a princípio, era conhecer quais 

minerais (componentes) eram mais resistentes (consumiriam mais energia) no processo e 

estimar o tamanho em que se apresentavam naquela determinada rocha (grau de liberação), 

visando processos de tratamento posteriores.  

Para a indústria do cimento, a moagem, no último estágio de fabricação, é necessária 

para agregar qualidade ao produto, fornecendo resistência e reatividade às partículas. Dentre 

os componentes do clínquer, a alita é o que mais efetivamente contribui para resistência 

mecânica da pasta de cimento, enquanto, a belita está relacionada à resistência à quebra (na 

moagem) dos nódulos de clínquer (Hills, 1995; Hills 1999; Campbell 1999).  

Hills (1999) e Dorn (1980) afirmaram, por exemplo, que agrupamentos de belitas 

diminuem a moabilidade dos clínqueres. Dorn (1980) sugeriu, inclusive, que se fizesse a 

contagem do número de agrupamentos de belitas e ressaltou que, quanto mais lentamente 

fossem resfriados estes agrupamentos (clusters), mais difícil seria cominuí-los. Dentre os 

principais componentes do clínquer, a fase belita (C2S) sempre foi considerada a mais 

resistente. Sendo que, à medida que ocorrem transformações do estado α → β →γ, com 

aumento de volume ocorrem deformações e com isto perda de resistência. Tovarov et al. 

(1974) relataram o mesmo, ou seja: que os clínqueres com mais alto teor de belita foram os 

que apresentaram menor moabilidade. Presume-se, portanto, que a energia de moagem dos 

clínqueres se distribui em termos referentes à ruptura de ligações e deformações plásticas dos 

constituintes. 

Segundo Bogue (1947), o material normalmente descrito como belita tipo I ou α é na 

realidade a forma β, sendo que a estrutura lamelar é causada pelo stress durante a inversão da 

fase α para β durante resfriamento. Segundo Hornain & Regourd (1980), cristais e clusters de 

C2S desviam as fissuras que se propagam nos cristais de C3S. Os cristais são arredondados, 
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deformáveis e têm certa mobilidade relativa à fase intersticial, resultando na sua liberação 

durante a moagem; cristais individuais ficam freqüentemente intactos no final da moagem. 

Assim, quanto mais arredondado o cristal de C2S, maior será a sua resistência à moagem, 

opostamente ao que deve acontecer quando já estiver em início de digitação ou possuir uma 

estrutura lamelar. 

Segundo Johnson & Livesay (1987), ninhos de belita muito densos com pouca fase 

líquida diminuem a moabilidade, contradizendo Gouda (1979) quanto ao fato da fase líquida 

elevar o consumo energético. Já Butt (1973) afirmou que clínqueres com microestrutura 

finamente cristalina e C2S dendríticos costumam apresentar maiores resistências à fratura. 

Ainda, estudos indicam que existem relações entre as propriedades químicas e físicas 

dos clínqueres, tais como, a presença de elementos ou compostos menores (elementos traços) 

e a porosidade dos nódulos. Segundo Akatsu (1970), haveria inclusive uma relação entre 

porosidade e a composição mineralógica: “o aumento de C2S e a redução do C3S, aumenta a 

porosidade”. Isto estaria relacionado ao processo de decomposição da alita em C2S e abertura 

dos canais porosos. Butt (1974) descreve que existem relações entre porosidade e o conteúdo 

de fase líquida.  

O ideal seria se existisse uma regra única e simples para todos os clínqueres, tal qual a 

de Opoczky (1996): “a moabilidade diminui à medida que aumenta a quantidade dos 

seguintes componentes, respeitando a ordem do componente de maior à menor resistência: 

βC2S, C4AF, C3A, C3S”. No entanto, esta afirmação apóia-se na moagem de fases sozinhas 

sintetizadas em laboratório, mas Opoczky observou que a moabilidade varia quando as fases 

são cominuídas juntas (na mesma idéia do que ocorre quando da mistura de materiais). 

Opoczky concluiu também que a fase βC2S tem maior tendência à aglomeração e à adesão aos 

corpos moedores do que a alita e, por isto, o efeito de aglomeração seria muito observado em 

moagem com partículas de clínquer com área superficial maior que  3000 g/cm2. 

Opoczky & Gável (2004) revelaram a importância do estudo dos elementos traços sobre 

a moabilidade do clínquer, sendo esta outra variável até então não muito discutida e não 

menos complexa. Outro fator igualmente importante, além da natureza da fase mineral, 

quanto a sua resistência à fratura, é o tamanho dos cristais de alita e belita. Segundo Bayles & 

Gouda (1981), por exemplo: “cristais de alita são difíceis de cominuir quando ocorre 

sobreaquecimento (overburning) do clínquer e os cristais formam aglomerados de diferentes 

tamanhos. Estes aglomerados dão resistência ao clínquer”. 
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Sobre a influência da fase intersticial: nada existe de conclusivo na literatura. Enquanto 

existem alguns trabalhos que indicam que o C4AF não exerce nenhuma influência sobre a 

moabilidade (Akatsu, 1970), outros, tais como os de Odigure (1999), inferem que compostos 

de ferro, bem como, substituições pertinentes ao C4AF devem exercer influência, 

aumentando, a princípio, inclusive, a moabilidade do clínquer. Ainda, Frigione et al. (1983) 

relataram uma redução do consumo energético e da resistência dos nódulos com o aumento do 

C4AF em seu trabalho. O mais consistente, no entanto, até o momento, é o que afirma Gouda 

(1979): “rápido resfriamento e parada de cristalização da fase líquida, com conseqüente 

formação de vidro, aumenta a resistência do mineral”. 

Sobre os fatores cal livre e periclásio, a quantidade e sua distribuição em zonas devem 

ser consideradas muito importantes. Segundo Deckers (1972), por exemplo, a quantidade de 

cal livre aumenta a moabilidade, isto tanto na faixa fina quanto grosseira dos nódulos de 

clínquer. Logo, a influência da cal livre dependerá muito da sua forma de distribuição nos 

nódulos de clínquer. 

Assim como a cal livre, o MgO terá uma maior ou menor influência sobre a moagem, 

dependendo da sua forma de distribuição nos nódulos de clínquer. Estima-se que zonas sejam 

mais benéficas do que sua dispersão com relação à moagem. Um conteúdo de MgO maior que 

2 %, segundo Deckers (1972), aumenta a moabilidade dos clínqueres. Abaixo deste teor, 

segundo o mesmo autor, o periclásio parece não ter muito efeito sobre a moabilidade. 

Segundo Frigione et al. (1983): “um aumento de 1 % de MgO pode levar a uma economia de 

cerca de 20 kWh/t, quando produzidos cimentos com superfície específica elevada”. No 

entanto, Deckers (1972) e Posposil (1979) são dos poucos autores que discordam destas 

afirmações, apontando para uma redução da moabilidade dos clínquer com o aumento do 

MgO.  

Outra característica especial do clínquer é a sua estrutura porosa. O tamanho dos vazios 

e o grau de interconexão dos vazios nos materiais porosos são fatores que afetam diretamente 

seu comportamento na moagem e, por conseguinte, o processo de classificação. Assim, 

normalmente, o que se encontra nesses casos são distribuições bi ou trimodais de tamanho dos 

produtos, sendo que é possível visualizar uma mudança na inclinação das distribuições entre a 

faixa de tamanhos menor e maior que a interdistância média dos poros (Bevilacqua & Ferrara, 

1996). Geralmente, pode ser dito que a faixa de tamanhos acima da distância média entre os 

poros é influenciada especialmente pela estrutura do material, enquanto, a faixa de tamanhos 
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abaixo dessa distância é influenciada pela matriz (resistência à fratura dos cristais ou grau de 

corrosão dos grãos, por exemplo). 

Maki et al. (1993 e 1994) também realizaram um estudo bastante complexo sobre 

clínqueres, identificando as variações que ocorrem na composição química e mineralógica do 

núcleo para a periferia dos nódulos e relacionando seu estudo às condições de formação no 

forno e à sua moabilidade. Para compreender mais sobre a influência das condições de 

formação dos nódulos de clínquer e sua relação com a moabilidade pode ser lido os trabalhos 

de Masaki et al. (2002) que descrevem o efeito das taxas de aquecimento sobre a composição 

e texturas do clínquer, bem como o processo de nodulização.  

No inicio das décadas de 70 e 80, surgiram trabalhos de investigação de clínqueres, 

buscando correlacionar a composição química e mineralógica com o consumo específico de 

moagem. À exemplo disto, muitas das idéias de Duda (1977) e Frigione et al. (1983) acerca 

da moabilidade dos clínqueres prevaleceram até a década atual, tais como, que: 

a) a moabilidade do clínquer cresce com a redução da taxa de sílica, com o aumento do 

conteúdo da alumina (Al2O3) e do óxido de ferro (Fe2O3) na farinha; 

b) um alto conteúdo de alita resulta no aumento da moabilidade, mas um alto conteúdo 

de belita reduz a moabilidade; 

c) uma maior quantidade de fase líquida reduz a moabilidade; 

d) um alto conteúdo de C4AF, K2O e MgO nos clínqueres resulta em economia de 

energia, assim como a cal livre também ajuda na moagem; 

e) uma maior taxa de resfriamento aumenta a moabilidade. 

Tokyay (1999) e Frigione et al. (1983) desenvolveram relações matemáticas entre o 

consumo de energia na moagem (por meio do controle da área superficial específica obtida) e 

a composição química de diversas amostras de clínquer. O primeiro o fez, no entanto, 

desconsiderando o processo de fabricação utilizado em cada caso, enquanto Frigione et al. 

(1983) deixaram claro o processo de queima e resfriamento de cada amostra testada, bem 

como as matérias-primas utilizadas para fabricação dos vários tipos de clínquer. 

Em verdade, Tokyay (1999) baseou-se, também, no trabalho de Frigione et al.(1983) 

para a realização dos procedimentos experimentais, bem como para estabelecer relações 

matemáticas entre a composição química e o consumo de energia. 

Nos últimos dois anos, surgiram alguns pesquisadores novamente interessados no tema 

que chegaram, inclusive, a contrapor certas idéias pré-estabelecidas, com base no 
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desenvolvimento das técnicas de análise, tais como a de difração de raios-X, a microscopia 

eletrônica de varredura e a microscopia eletrônica de transmissão. Junto veio também o 

interesse em investigar os outros materiais que passaram a ser cominuídos com o clínquer, tais 

como o gesso, escórias e cinzas volantes. Além disso, o uso crescente de co-produtos na 

fabricação de clínquer tem modificado bastante suas características microestruturais e, 

conseqüentemente, sua moabilidade.  

De modo geral, pode ser dito que existe uma relação entre: consumo de energia, 

superficie específica e composição química do clínquer, podendo esta ser representada por 

uma função exponencial, de acordo com Tokyay (1999): 

    AeBS=P  

onde P é o consumo de energia em kWh/t, S a superfície específica em cm2/g dividido por 

1000 e A e B são constantes que dependem da composição do clínquer. 

De acordo com o trabalho de Tokyay (1999), as correlações entre as constantes A e B e 

os parâmetros químicos dos clínqueres apresentadas até o momento pela literatura são baixas. 

Portanto, ainda há muita discussão sobre como determinados parâmetros químicos, tais 

como a alumina, a cal livre, o módulo de sílica (MS) e o Lp (quantidade de fase líquida) 

influem sobre a moabilidade dos clínqueres.  

Tokyay (1999) concluiu que a energia requerida na moagem diminui com o aumento do 

conteúdo de alumina e a sua redução torna-se mais pronunciada à medida que a granulometria 

diminui. No entanto, estranhamente, encontrou também um aumento de energia requerida 

acima de 6 % de Al2O3. Quanto a sua relação matemática encontrada para cal livre, pode ser 

dito que esta contradiz o pensamento dominante das décadas de 70-80: “há um aumento 

logarítmico da energia de moagem requerida com o aumento do conteúdo de cal livre” 

Tokyay (1999).  

Para o módulo de sílica (MS), Tokyay (1999) encontrou uma relação descrita por um 

polinômio de segunda ordem, sendo que para a menor área superficial testada a energia 

requerida aumentava um pouco à medida que MS aumentava também. No entanto, a maior 

área superficial mostrou um leve decréscimo de energia requerida com o aumento de MS. 

Pode ser dito, portanto, que não houve, neste último caso, uma conclusão definitiva, pelo 

contrário, seus resultados suscitam várias dúvidas sobre a verdadeira influência do MS sobre a 

moabilidade.  
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A razão entre os silicatos cálcicos (C3S + C2S) e os aluminatos cálcicos (C4AF + C3A) 

parece ser também um fator importante na análise da energia requerida na moagem. Tokyay 

(1999), por outro lado, não encontrou uma relação muito forte entre os dois fatores, sendo que 

lhe pareceu que a energia requerida aumentava à medida que esta razão também aumentava, 

mas muito suavemente, em especial, em razões maiores que 4. 

Tokyay (1999) não investigou as demais características, tal como mineralogia (difração 

de raios-X), microestrutura, textura e/ou analisou a porosidade de suas amostras. Também não 

investigou a influência do conteúdo de metais contido nas mesmas, o que, certamente, tem 

grande influência sobre a moabilidade, conforme pode ser visto nos trabalhos de Odigure 

(1999) e Souza et al. (2002). 

Frigione et al. (1983) estudaram a relação existente entre o consumo de energia 

específica (KWh/t) e superfície específica durante a moagem de clínquer de cimento. Os 

autores sugeriram que essa relação poderia ser representada por uma função exponencial, que 

variaria por estágios, do tipo: 

Ln E(KWh/t) = a+bS 

onde E seria a energia consumida por massa e S a superfície específica, sendo que as 

constantes “a” e “b” variam de acordo com cada estágio. O primeiro estágio, então, 

compreenderia a redução do material a uma superfície específica de 250 m2/Kg, o segundo, de 

250 m2/Kg a 500 m2/Kg. Para o primeiro estágio, Frigione et al. (1983) encontraram que os 

valores dessas constantes não são afetados pela composição química, ou seja, pelo conteúdo 

de C3A, C4AF, K2O e MgO, enquanto no segundo estágio são afetados. 

Frigione et al. (1983) afirmaram que o modo como se processa a moagem do clínquer e 

as condições em que é fabricado (forno) e, posteriormente, sofre resfriamento modificam a 

sua moabilidade, o que é fácil de imaginar, sendo que todos os demais autores têm 

comprovado isso ao longo dos anos. O tipo de pré-aquecedor, por exemplo, é um fator 

decisivo na constituição da estrutura porosa do clínquer, e isso é muito importante na 

compreensão do mecanismo de quebra desse material. 

O trabalho de Frigione et al. (1983) pode ser considerado extremamente relevante pelo 

número de amostras analisadas (quarenta e cinco amostras diferentes de clínquer, advindas de 

nove plantas). Foram realizadas análises químicas e mineralógicas, sendo que as amostras 

foram agrupadas de acordo com o tipo de processo que lhe deu origem e as matérias usadas na 

sua fabricação. Puderam ser então estabelecidas relações matemáticas entre o conteúdo de 
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cada componente químico do clínquer e as constantes “a” e “b”, ou seja, com o consumo 

energético durante a moagem. 

Emanuelson et al. (2003) desenvolveram também um estudo bastante interessante ao 

analisar amostras de clínqueres de diferentes unidades de produção e revelar dados 

importantes sobre sua composição e sua hidratação. As técnicas utilizadas pelos autores e os 

dados obtidos podem servir de ponto de partida para o estudo de caracterização de clínqueres 

brasileiros. 

Resumindo, dentre os parâmetros, portanto, mais importantes relacionáveis com a 

moabilidade dos clínqueres estão: 

-mineralógicos 

1. Agrupamentos (clusters, nests ou streaking) de belitas 
2. Presença de belitas amebóides e dentríticas 
3. Presença de belitas margeando alitas (bordas de corrosão) 
4. Tamanho dos cristais (dimensão média e variação) 
5. Quantidade presente de cada fase mineral  
6. Grau de cristalização da fase intersticial 
7. Polimorfismo dos cristais 
8. Grau de arredondamento da belitas 
9. Tipo de belita presente (α, β, γ) 
10. Idiomorfismo da alita 
11. Porosidade 
12. Cal livre (CaO) 
13. Periclásio (MgO) 
14. Microfissuramento dos cristais 
15. Tipo e quantidade de inclusões 
16. Existência de zoneamento em alita (presença de tipos diferentes de polimorfos) 
17. Módulos de controle (FSC, MS, MA) 
18. Relações quantitativas entre as fases cristalinas principais  
19. Presença de feições de exsolução 
 

-químicos 

1. Distribuição dos elementos químicos (inclusive de elementos traços) 
2. Presença de metais ou óxidos metálicos 
3. Teores de álcalis (em especial no C3A) 
4. Presença de fases intermediárias (de C3A e C4AF) 
5. Relação SO3 e álcalis 
 

-operacionais 

1. Taxa de resfriamento 
2. Combustível 
3. Nível de O2 no forno Kiln 



 41

2.6.1  Clínquer (misturas) e cinética de moagem 
 

São muitos os trabalhos publicados com objetivo de estabelecer o efeito de fatores 

químicos, físicos ou mineralógicos sobre a moabilidade dos clínqueres, a exemplo dos 

trabalhos de Öner (2000), Hosten & Avsar (1998), Odigure (1999), Frigione et al. (1983) e 

Souza et al. (2002). No entanto, até o momento, cada autor abordou o assunto a partir de um 

enfoque diferente: Odigure (1999) e Souza et al. (2002) investigaram a relação entre a 

microestrutura dos clínquer e sua influência sobre a moagem por meio de ferramentas como 

microscopia óptica e de varredura. Öner (2000) e Hosten & Avsar (1998) investigaram as 

características cinéticas durante a moagem de misturas, como escórias e clínquer ou clínquer e 

tufo vulcânico, comparando o índice de trabalho de Bond com os resultados obtidos para 

função seleção e função quebra.  

Dentre os trabalhos mais importantes, estão os de Bogue (1955) e de Coronas (1950), 

nos quais, a maioria dos estudos de caracterização mineralógica de clínquer está baseada até 

hoje. Bogue (1955) e Coronas (1950) estão dentre os primeiros que forneceram subsídios à 

identificação dos componentes dos clínqueres e cimentos, relacionando as descrições de 

vários tipos de clínquer ao processo de queima. Posteriormente, Hills (1995, 1999 e 2001) 

desenvolveu trabalho semelhante, complementando, dentro de um enfoque atualizado de 

processos e equipamentos, as técnicas de descrição e interpretação da mineralogia dos 

clínqueres. Hills ressalta sempre em seus trabalhos a importância da análise microestrutural, 

da porosidade e das condições de formação do forno para o processo de moagem.   

Hills (1995) reuniu os trabalhos mais significativos do mundo todo sobre caracterização 

de clínqueres e sua relação com a moagem. No entanto, nenhum dos trabalhos citados 

relacionou as propriedades dos clínqueres com a sua cinética de quebra pela determinação dos 

parâmetros de quebra, segundo metodologias já consagradas, tais como as de Bond (1952), 

Peterson (1985), Höffler (1990), Fuerstenau (1992), Napier-Munn et al. (1996) ou Austin & 

Concha (1993), dentre outros. Trata-se de uma lacuna nos estudos de moagem de clínqueres, 

pois foram justamente estes autores que estabeleceram a base para modelagem e simulação de 

circuitos de moagem.  

Não existem muitos trabalhos sobre o mecanismo de quebra dos clínqueres  em 

misturas, tais como clínquer e escórias ou clínquer e cinzas volantes, por exemplo. Não existe, 

portanto, nenhuma indicação na literatura sobre as proporções ideais dos componentes do 

cimento (em cimentos compostos) a serem utilizadas, em função da redução de energia na 
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moagem. Os estudos existentes reportam-se sempre somente à qualidade do produto final. Por 

outro lado, tais estudos deram enorme contribuição à elaboração de normas, as quais 

estabelecem as faixas de adições permitidas, inclusive no Brasil.  

Na área de moagem, não é incomum investigar misturas de diferentes materiais, pois a 

proporção entre eles pode ser um ótimo meio de otimização. Como exemplo disso, pode ser 

citado o trabalho de Cho & Luckie (1995), que estudaram carvões de diferentes moabilidades, 

visando encontrar as melhores proporções entre eles. Os autores utilizaram as propriedades de 

quebra dos materiais e o conceito de “fator de divisão de energia “ (FDE) de Fuerstenau & 

Abouzeid (1992) como parâmetros essenciais de escolha. Analogamente, Yan & Eaton (1994) 

realizaram um trabalho de mistura de dois diferentes tipos de minérios de ouro, variando a 

proporção entre os mesmos e determinado o work index, função seleção e quebra. 

Os parâmetros de quebra, tais como função seleção (ou taxa de quebra, Si) e função 

quebra (Bij) podem ser utilizados em modelos de circuitos de moagem. Öner (2000) e Tokyay 

et al. (1999), por exemplo, estudaram os parâmetros cinéticos de moagem da mistura clínquer 

mais escória de alto forno. Deniz (2003) realizou excelente trabalho neste sentido, 

determinando as taxas de quebra de clínqueres em laboratório. 

Como resultado, Öner (2000) obteve que o clínquer e a escória de alto forno têm 

moabilidades e cinética de moagem bem diferentes, sendo que o clínquer apresentou taxa de 

quebra menor nas frações grosseiras. No entanto, como a faixa de tamanhos abaixo de 70 µm 

não foi estudada, extrapolando sua curva experimental, o autor inferiu que a taxa de quebra do 

clínquer, nessa faixa de tamanhos, seria bem maior que a da escória. 

O interessante foi que o autor encontrou funções quebra normalizáveis para o clínquer e 

não-normalizáveis para a escória. Conforme esperado, a moabilidade das misturas foi menor 

do que a média das moabilidades dos componentes. Isto indica que a energia específica de 

moagem necessária para cominuir os componentes juntos é maior que a energia consumida 

pelos componentes em separado. 

De acordo com Öner (2000), a escória, mesmo sendo relativamente mais tenaz que o 

clínquer, apresentou uma distribuição de tamanhos mais fina (função quebra), sendo que o 

produto da moagem dos componentes separados e das misturas tinha a mesma superfície 

específica. Fato este explicado pelo autor como sendo devido à diferença de moabilidade dos 

componentes: “no caso da intermoagem, o clínquer tendo maior moabilidade acumula-se nas 

frações finas, enquanto a escória tendo menor moabilidade acumula-se nas frações 

grosseiras”. A resistência do cimento produzido por intermoagem de escórias e clínquer, 
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comparada à moagem dos componentes separados, foi menor, em especial, em tempos longos 

de cura, mesmo mantendo a superfície específica do produto. 

Investigar a moabilidade dos clínqueres é muito importante, mas é, portanto, apenas o 

começo para a otimização dos circuitos de moagem das fábricas de cimento, uma vez que 

estas produzem diversos  produtos compostos (cimento Portland compostos).  

As  proporções recomendadas pelas normas são amplas o suficiente para permitir a 

otimização do consumo de energia nos processos de moagem. Como exemplo disso, pode ser 

citada a norma NBR 11578, a qual permite que sejam adicionados de 6 a 34 % de escórias ao 

clínquer para a fabricação de cimentos do tipo CPII. Ainda, a norma NBR 11578 permite, 

para a fabricação de cimentos do tipo CPII, que sejam adicionados de 35 a 70 % de escórias 

ao clínquer, e a norma NBR 5736, para cimentos do tipo CPIV, de 15 a 50 % de pozolanas.  

Claro está que estudar a moabilidade dos clínqueres por si só já é uma tarefa bastante 

complexa. O presente trabalho se propõe, portanto, a reunir e atualizar os estudos 

concernentes a este tema, utilizando as metodologias apropriadas à otimização da moagem, 

deixando para o futuro os estudos relativos às misturas.   

 

2.6.2  Clínquer e condições de formação no forno 

 

As condições de formação do clínquer dentro do forno repercutem diretamente sobre a 

sua moagem e, logicamente, sobre a qualidade do cimento. A taxa de aquecimento, por 

exemplo, é um parâmetro muito importante, pois influencia na forma e tamanho dos cristais, 

no grão de corrosão dos mesmos (Hills, 1999 e 2001), na sua distribuição e microestrutura dos 

nódulos. A fase de resfriamento é muito importante, porque geralmente determina o grau de 

fissuramento dos cristais e conseqüentemente, a moabilidade dos nódulos de clínquer 

juntamente com o fator porosidade. Um exemplo de relação entre as condições de formação 

do clínquer, microscopia e moagem pode ser visto na Tabela 2.7 (avaliação das condições de 

fabricação do clínquer via microscopia) muito utilizada na indústria para interpretar e 

controlar os processos de fabricação do clínquer. 

Altum (1999) define como sendo a quantidade de cal livre um dos fatores mais 

importantes para especificação do regime de aquecimento e afirma, por exemplo, que o 

clínquer deve ser produzido em menores temperaturas, em tempos mais curtos em alta taxa de 

aquecimento. 
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Tenório et al. (2003) explicam a decomposição da fase majoritária do cimento Portland 

da alita pura e da alita contendo adições de Fe e Al. O trabalho é muito importante porque 

fornece subsídios à compreensão dos fenômenos que dão origem ao clínquer no forno e, 

juntamente com o trabalho de Souza et al. (2002), guiará o presente estudo no sentido de 

estabelecer relações entre condições de formação dos nódulos de clínquer e sua moabilidade. 

 

2.7 TEMPERATURA E TAXA DE AQUECIMENTO  

 

De acordo com Ichikawa & Kanaya (1997) a análise das texturas do clínquer é 

importante para controle do processo e qualidade do cimento. As texturas dos constituintes 

cristalinos do clínquer de cimento variam consideravelmente com as condições de queima e 

exercem grande influência sobre a qualidade do cimento resultante. A constituição da fase 

alita depende essencialmente da quantidade e do tipo de impurezas incorporadas na alita 

durante a sua  cristalização a partir da fase líquida. A concentração dos componentes menores 

na alita depende, por sua vez, da taxa de crescimento bem como de sua concentração no 

líquido intersticial.  

O crescimento da alita pode ser dividido de dois modos: estável e instável, com texturas 

finas muito diferentes. O crescimento instável da alita, no qual o cristal cresce em uma taxa 

alta aprisionando um grande número de inclusões, leva os cristais de maior tamanho a ter 

forma externa irregular. A forma “M1” da alita tende a ocorrer por causa de uma alta 

concentração de impurezas, tais como, Al2O3 e Fe2O3 em solução sólida (Ichikawa & Kanaya, 

1997).  No crescimento estável, por outro lado, cristais bem facetados ocorrem com uma 

menor quantidade de inclusões. A concentração de impurezas é relativamente baixa 

favorecendo a ocorrência da forma “M3” da alita. Levando em consideração a mudança de 

texturas finas de alita supracitadas, o ambiente de crescimento da alita nos primeiros estágios 

de clinquerização pode ser classificado em três categorias, segundo Ichikawa & Kanaya 

(1997): 

AMBIENTE 1: alta nucleação e taxa lenta de crescimento (nucleação predominante); 
 
AMBIENTE 2: baixa nucleação a alta taxa de crescimento (crescimento predominante); 
 
AMBIENTE 3: baixa nucleação e taxa lenta de crescimento (continuação da nucleação e 
crescimento). 
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Baseada nesta classificação, Ichikawa & Kanaya (1997) explicam como 

(quantitativamente) as taxas de aquecimento e os componentes menores podem influenciar no 

tamanho dos grãos de alita e na sua constituição. A Figura 2.15 mostra a variação da 

constituição e tamanho do grão de alita com a taxa de aquecimento, Ichikawa & Kanaya 

(1997), para um clínquer padrão. O polimorfo “M3” continua a crescer até 50 °C/min, ponto 

que corresponde a um aumento dos cristais zoneados com M1 no núcleo. Entre 20 °C/min e 

50° C/min, os cristais tornam-se maiores e têm forma irregular, especialmente no núcleo. 

Estas mudanças na constituição de fase e tamanho de grão de alita ocorrem devido à alta taxa 

de dissolução de CaO e C2S no liquido intersticial e ao aumento resultante de supersaturação 

no primeiro estágio de clinquerização. Assim, o ambiente de crescimento da alita muda da 

categoria 3 para 2 com o aumento da taxa de aquecimento. Em outras palavras, a taxa de 

crescimento da alita, quando comparada com a taxa de nucleação, foi mantida alta durante o 

primeiro estágio de clinquerização neste experimento, de acordo com a Figura 2.15. No 

aquecimento isotérmico em 1600 °C, o ambiente de crescimento da alita era 

aproximadamente o da categoria 1 e M3 aumentou em quantidade com a redução do tamanho 

do grão. Na taxa de10 °C/min, os cristais de alita cresceram bastante (com faces bem 

desenvolvidas) devido ao efeito de maturação Ostwald dos cristais formados sob a categoria 

3, com retenção prolongada em elevada temperatura. 

 
Figura 2.15- Variação da constituição e tamanho do grão de alita com a taxa de aquecimento, Ichikawa & Kanaya 

(1997). 
 

Segundo os mesmos autores, o aumento de Mg eleva a tensão superficial a reduz a 

viscosidade da fase líquida. Estas mudanças causam um aumento de supersaturação no 

primeiro estágio de clinquerização. Como resultado, o processo de nucleação é encorajado a 
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produzir um grande número de pequenos cristais facetados, que crescem estavelmente, e que 

são constituídos principalmente de M3. Por outro lado, o aumento de Na eleva a viscosidade e 

reduz a tensão superficial da fase líquida, então deprimindo ambas as taxas de cristalização, 

nucleação e crescimento. Os cristais cresceram estavelmente como M3 neste caso também.  

Menores conteúdos de P e S elevaram a viscosidade e a tensão superficial. O ambiente 

de crescimento da alita foi do tipo 2: baixa nucleação a alta taxa de crescimento (crescimento 

predominante). O crescimento do primeiro estágio se deu de forma instável em favor da 

ocorrência de M1. No entanto, M3 pode ser observado na periferia dos cristais. Os autores 

concluíram que embora P e S possam ter efeitos semelhantes sobre as propriedades da fase 

líquida, o P tem um efeito mais pronunciado sobre a formação de M1. Isto poderia ser 

explicado pela maior solubilidade do P na alita que pode se concentrar cerca de 2,5 vezes 

mais que o enxofre em clínqueres com quantidades semelhantes destes elementos.  

A Figura 2.16, à esquerda, mostra o efeito da adição de elementos na taxa de formação 

M3/M1 da alita em taxa de aquecimento constante (30°C/min) e, à direita, é mostrado o efeito 

da adição de elementos na taxa de formação M3/M1 da alita em função da variação da taxa de 

aquecimento, Ichikawa & Kanaya (1997). Neste experimento, o Mg favoreceu a formação de 

M3 em taxas menores que 30 °C/min e maiores que 40 °C, sendo que neste intervalo 

especificamente há uma menor formação de M3 em relação às demais taxas testadas. Por 

outro lado, o aumento da taxa de aquecimento com a adição de Na favoreceu a formação de 

M1. As adições de P e S mostraram-se menos influentes na formação de M1 ou M3 com a 

variação da taxa de aquecimento.  

 
 

Figura 2.16-  Influência da adição de elementos na taxa de formação M3/M1 da alita, Ichikawa & Kanaya (1997). 
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Os autores então concluíram que a influência dos componentes menores sobre a 

composição da alita é maior que a da taxa de aquecimento.  O Mg e o Na substituem os sítios 

Ca encorajando o crescimento de M3, o P e S substituem os sítios do Si encorajando a 

formação de M1 e os metais de transição mostraram um efeito anfótero de acordo com o seu 

estado de redox.  

 

2.8 PARÂMETROS DE QUEBRA DO CLÍNQUER 

 

Para atingir os objetivos do trabalho foi necessário então começar aplicando as bases 

metodológicas do processo de modelagem e simulação de moinhos de bolas (moagem de 

cimento em escala industrial). Assim, cabe aqui fazer uma revisão sobre este assunto, 

explicando de forma resumida o que são estes parâmetros de quebra e como são determinados 

em escala de laboratório e industrial, sendo que para quem desejar aprofundar o estudo é 

recomendada a leitura dos trabalhos de Austin & Concha (1993), Souza (2002) e Napier-

Munn et al. (1996).  

 

2.8.1 Ensaios em moinho de torque 

 

A cinética do processo de moagem pode ser estudada com testes de moagem em 

batelada, usando amostras de “monotamanhos”. O procedimento consiste em moer o material 

de uma certa fração de tamanho (monotamanho) em um intervalo, a fim de obter os 

parâmetros de quebra. Austin & Concha (1993) detalharam muito bem todo este 

procedimento e, embora seja bastante trabalhoso, ainda hoje é muito utilizado para 

modelagem e simulação de circuitos de cominuição. O trabalho de Kemal et al. (1999) e de 

Fernandes & Peres (1999) são bons exemplos de modelagem de circuitos de moagem que se 

basearam em testes de laboratório em batelada. 

Segundo Austin & Concha (1993), o estudo completo de um material específico, sob 

um determinado conjunto de condições experimentais, requer que se faça a determinação da 

função seleção ou taxa de quebra (parâmetro Si) para três, quatro ou cinco monotamanhos 

iniciais e ter as distribuições granulométricas de pelo menos dois dos tamanhos iniciais.  

Para a determinação dos valores de Si é necessário determinar somente a fração do 

material que permanece do monotamanho, logo depois de cada intervalo de tempo de 
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moagem, de modo que basta utilizar uma só peneira. Por outro lado, para determinar os 

valores da função quebra (Bij) é necessária uma análise granulométrica completa depois de 

cada pequeno intervalo de tempo de moagem.  

Os valores de S e Bij são utilizados para obter uma previsão da distribuição 

granulométrica e ser comparada com os dados experimentais, e desse modo revisar a 

consistência dos dados. Para realizar esta comparação é necessário coletar amostras da 

alimentação e produto do circuito e ter realizado as análises granulométricas completas.  

Experimentalmente, pode-se determinar a função quebra, utilizando-se uma amostra 

graduada num intervalo de tamanho j e fazendo-a passar por um processo de moagem em 

curto período de tempo. A quantidade de material de tamanho xj cominuído deve ser 

aproximadamente 20 a 30% do total segundo Beraldo (1987) e Austin & Concha (1993).  

A cada 2 ou 5 minutos (tempo depende muito do material) o moinho é parado. O 

material de seu interior é despejado sobre a peneira inferior do intervalo de tamanho j, anota-

se a quantidade passante, recoloca-se o material no moinho e continua-se o ensaio por mais 3 

ou 5 minutos. Em tempos constantes, pois, repete-se o procedimento, a fim de obter um 

gráfico semelhante ao da Figura 2.17.  

Os tempos dos ensaios dependem muito das características do monotamanho, 

idealmente eles devem ser selecionados para dar uma seqüência de valores w1 (t) de 

aproximadamente 0,8/ 0,5/0,1 e 0,05, segundo Austin & Concha (1993). O valor de S é 

determinado a partir da inclinação da reta resultante. 

Ambas, velocidade de quebra e função seleção, dependem, do material, das condições 

de moagem e, em especial, da energia do moinho. 

Sabe-se que é quase impossível evitar que haja, durante os ensaios de obtenção da 

função quebra, certo grau de refratura, por isso é necessário introduzir uma correção. Uma 

técnica de cálculo, denominada Método BI, consiste em medir as distribuições 

granulométricas como função do tempo e extrapolar para tempos próximos de zero. Então, 

por definição, os valores de B são calculados pela forma: 

 

Método BI:
0     para1,   tamanhode  eliminado  peso
0     para2,    tamanhoao  chega  que  peso1,2

→
→

≈
t
tb  
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Na Figura 2.17, é mostrado um gráfico de primeira ordem, obtido por meio de ensaios 

em batelada, com o objetivo de determinar a velocidade específica de quebra para vários 

monotamanhos iniciais (diversas malhas). Si é determinado a partir da inclinação da reta. 

 
Figura 2.17- Gráfico de primeira ordem (Austin & Concha, 1993). 

 

É muito difícil obter, na prática, distribuições granulométricas corretas para pequenos 

graus de quebra e é muito tedioso fazer experimentos cuidadosos em diversos tempos curtos 

para permitir uma extrapolação a tempo zero. De acordo com Austin & Concha (1993), a 

extrapolação a tempo zero em tempos maiores de moagem está sujeita a erros sistemáticos 

grandes, inclusive quando P(x,t) versus t parece ser linear em tempos maiores. Deste modo, 

pode-se utilizar um segundo método, denominado BII para corrigir a quebra secundária: 

 

Método BII: 
)]}(1/[)]0(1ln{[

)](1/()0(1ln[(

11
, tPP

tPPB
jj

ii
ji

++ −−
−−

=  

 

Se for considerado que ocorre moagem normal, os valores de Bij são independentes das 

condições de moagem, e a quantidade de material quebrado de classe j, que foi para a classe i, 

pode ser calculada simplesmente por: 

 

jijiji BBb ,1,, +−=  
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Austin & Luckie (1972) comprovaram que este procedimento de correção funciona bem 

para moagem em moinho de bolas, utilizando valores de S e B para calcular distribuições 

granulométricas de uma moagem descontínua a vários tempos e depois aplicando as técnicas 

de cálculo BI e BII aos dados simulados.  

Segundo Austin & Concha (1993), no entanto, o método é apropriado somente para 

tempos curtos, nos quais a quantidade de monotamanho quebrada seja menor que 30%. Em 

tempos maiores de moagem, os valores de B calculados pelo método BII resultam 

demasiadamente grandes. 

Estes métodos de cálculo de B baseiam-se num efeito de compensação que se aplica 

como uma aproximação somente para quebra normal, na região à esquerda do máximo de Si, 

mostrada na Figura 2.18.  

 
Figura 2.18- Gráfico de ensaios de obtenção da velocidade específica de quebra (Si). 

 

Para a quebra anormal, região à direita do máximo de Si, é necessário utilizar o método 

BII de Austin & Luckie (1972), o qual requer estimações das velocidades de quebra 

específica. Nesta região os valores de B são usualmente normalizáveis. 

Geralmente, é considerado que a função quebra é independente da granulometria da 

alimentação, ou seja, diz-se que ela pode ser normalizada. Nesse caso, pode ser usada a 

equação descrita a seguir para calcular os Bij.  

βγ
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⎟
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⎜
⎝

⎛
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⎟
⎠
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Segundo Austin & Concha (1993), alguns materiais produzem valores de Bij não 

normalizáveis, inclusive, na região de quebra normal. É o que acontece com algumas escórias 

de cimento, podendo este fato estar associado à natureza altamente porosa das partículas 

maiores.  

No trabalho de modelagem matemática e simulação de um circuito de moagem de 

cimento tipo CPIV (clínquer mais cinzas volantes), Souza et al. (2002), foi observado que as 

partículas grosseiras de clínquer da alimentação quebram essencialmente por meio de sua rede 

porosa ainda na primeira câmara do moinho. Quase nenhuma partícula resultante desta quebra 

integra a faixa de finos (< 30 µm) do produto da primeira câmara do moinho de bolas, nem a 

faixa intermediária (entre 30 e 200 µm), ficando situadas numa faixa entre 0,2 mm e 52 mm, 

passando a segunda câmara juntamente com as cinzas. 

O clínquer, portanto, quebraria por meio de sua rede porosa, não sofrendo praticamente 

cominuição (redução abaixo de 200 µm), assim como os outros materiais (cinzas e gesso) 

também não sofrem quando no interior da câmara 1. A cominuição desses três materiais 

ocorrerá de fato na câmara 2. 

A função quebra que mais se ajusta neste caso para descrever o processo que ocorre 

dentro da câmara 1 é então uma função de quebra bimodal (King, 2001), dada por: 

βγδ
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sendo xo= tamanho de aparecimento (neste caso: xo=200µm). 

Kelly (1990) descreveu muito bem a função quebra e o significado físico de seus 

parâmetros, discutindo os processos (cisalhamento e clivagem) que geram as mais diferentes 

distribuições de tamanhos dos materiais e sua relação com os equipamentos. Austin et al. 

(1981) descrevem as propriedades de quebra de alguns materiais a partir de ensaios em 

moinho de laboratório e Austin & Bagga (1981) fornecem subsídios importantes na análise 

destes ensaios para materiais finos a seco. Importante salientar que os ensaios de moagem 

com materiais como clínquer, cinzas e escórias, dentre outros constituintes do cimento, devem 

estar baseados neste tipo de trabalho, em especial, no que se refere ao fenômeno de 
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aglomeração das partículas que ocorre ao longo do tempo de moagem, fazendo com que os 

valores das taxas de quebra possam diminuir bruscamente.   

 

2.8.2 Ensaios de quebra de partículas individuais em Drop Weight Tester 

 

Os efeitos do tipo de material, do tamanho de partícula e de sua forma sobre as três 

características fundamentais de quebra podem então ser investigados.  

Este tipo de equipamento é utilizado, portanto, em especial, para: 

1. Estabelecer uma definição mais realística da eficiência energética de cominuição 

 

2. Predizer as rotinas ou otimizar a utilização da energia para um dado minério 

 

3. Caracterizar a moabilidade de diferentes materiais de alimentação, podendo ser 

usado como uma alternativa ao método de Bond  

 

4. Modelar e simular equipamentos de cominuição, determinando as funções quebra e 

seleção (King & Bourgeois, 1993). 

 

2.8.3 Mecanismo do ensaio e interpretação dos dados em Drop Weight Tester 

 

Neste tipo de ensaio em que é colocada uma partícula somente, após a queda do corpo 

de impacto, sofrendo quebra, esta será retirada e o teste repetido n-vezes com partículas do 

mesmo tamanho. Os fragmentos resultantes desta quebra serão recolhidos para que seja 

determinada a sua distribuição de tamanhos. 

A despeito de ser utilizado apenas uma partícula, cada quebra consiste de uma 

seqüência de eventos individuais de quebra. Usualmente a energia neste tipo de teste é 

suficiente para causar uma quebra primária e a energia residual é então absorvida pelos 

fragmentos, os quais serão novamente quebrados, dando origem a sua própria geração de 

partículas. O processo contínuo de quebra sucessiva, ou seja, de criação de novas e sucessivas 

gerações, prossegue até que toda energia seja dissipada ou que todas as partículas tenham sido 

expelidas da área de contato peso-barra suporte. Neste último caso, a energia será dissipada 
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sob a forma de deformação do metal que constitui a barra suporte. A função quebra é, 

portanto, neste caso, uma composição das muitas funções quebras individuais, cada uma 

resultante de um evento primário de quebra. 

Um conceito chave então, ao analisar os dados neste tipo de teste, é que as distribuições 

de tamanhos do produto são uma função da redução de tamanho ou da energia específica de 

quebra (Ecs -KWh/t). Para modelar esse processo de quebra é empregado um método simples 

que relaciona a energia à redução de tamanho geométrica. Para isto é utilizado um conjunto 

de curvas (cubic splines, Whiten, 1972) para descrever a distribuição de tamanhos produzida 

pelos eventos de quebra, bem como o aumento da redução do tamanho e do consumo de 

energia fornecida pelo sistema. Se uma partícula de tamanho x conhecido é quebrada, 

representa-se então a distribuição do produto, tal como na Figura 2.19, à esquerda, 

respeitando a sequência 2  da série de peneiras. A mesma Figura poderia então ser graficada 

em termos do tamanho original da partícula, dividindo o eixo x pelo tamanho original da 

partícula.  

O próximo passo é selecionar alguns pontos marcados sobre a distribuição selecionada, 

definido como a percentagem passante “t” a fração “y” do tamanho da partícula original. 

Então t2 é a percentagem passante na abertura correspondente à metade do tamanho original 

da partícula, t4 é correspondente a um quarto do tamanho original da partícula e, assim, t10 é 

correspondente a um décimo do tamanho original da partícula. O “t10” é o fator empregado 

como a redução de tamanho característica neste tipo de teste (Figura 2.19, à direita). 

 
Figura 2.19- Marcadores “t”, Napier-Munn et al. (1996). 
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A Figura 2.20 é um gráfico muito utilizado neste caso, porque cada linha vertical (ou 

valor de t10) representa uma distribuição de tamanhos completa, expressa como passante 

acumulado. Assim, pode ser conhecida a distribuição resultante da quebra de qualquer 

material, conhecendo-se o seu grau de quebra, isto é, o t10. 

 
Figura 2.20- Parâmetro “t10”, Napier-Munn et al. (1996). 

 
 

Para o tamanho original da partícula, todos os valores de “t” são zero.  Para uma 

partícula resistente à quebra, t10, é representado por uma pequena fração. Na quebra por 

britagem o t10 costuma estar entre 10 e 20%. Em moinhos tubulares, o t10, geralmente, varia 

muito, mas os modelos do JKRMC costumam usar valores de t10 de 20 a 50 %. 

O parâmetro t10 é definido então como a percentagem passante acumulativa Y/10, onde 

Y é a média geométrica do intervalo de tamanho para as partículas de teste. Conhecendo a 

família de curvas para um dado material, e dado um t10 (a partir de um ECS ou de um modelo), 

toda a distribuição de tamanhos do produto pode ser reconstruída. 

Em moinhos tubulares, para compreender e interpretar os resultados é necessário 

conhecer a relação encontrada por Narayanan (1985) entre energia específica de moagem e a 

energia padrão fornecida ao moinho que segue uma forma linear. 

ics bEaE +=  
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enquanto a função de aparecimento t10 está relacionada à energia específica de cominuição 

pela seguinte equação: 

)ln(10 csEbat +=  

onde a e b são constantes.  

Através de um nível de energia padrão é possível comparar as características relativas 

de diferentes materiais. No entanto, diferentes diâmetros de moinhos geralmente apresentam  

diferentes níveis de energia para quebra e, portanto, o uso de nível de energia fixo pode não 

ser o mais adequado, Napier-Munn et al. (1996). A energia específica deve ser uma função 

das dimensões do moinho.  

Existe, no entanto, outra expressão que melhor expressa a relação entre t10 e a energia 

específica de cominuição, tal como segue (Napier-Munn et al., 1996): 

]e[1A t )(bE
10

cs−−=  

onde A e b são dependentes do tipo de material. 

 

Concluindo, pode ser dito que a função quebra pode ser determinada a partir do 

parâmetro específico do material t10 e da família de curvas “t” padrão, com base na equação 

descrita anteriormente . 

 

2.9 ENSAIOS DE MOABILIDADE DE BOND (WI) 

 

Um dos ensaios mais utilizados para dimensionamento e otimização de moinhos é o de 

Bond, o qual consiste na determinação do índice de trabalho ou work index (WI). O WI 

corresponde numericamente ao trabalho, expresso em kWh, necessário para reduzir uma 

tonelada de minério desde um tamanho teoricamente infinito, até 80% da massa passante em 

0,10 mm.  

Esse índice pode ser determinado em laboratório por meio de moinho padrão, com 300 

mm de diâmetro e revestimento liso. As amostras para os testes devem ser britadas 

previamente a 100 % passantes na malha de abertura 3 mm. A distribuição de tamanho da 

alimentação e do produto devem ser determinadas via peneiramento. Uma descrição detalhada 

do procedimento adotado na medida do índice de trabalho de Bond em moinho de bolas é 
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fornecida no capítulo 3-Metodologia e segue as recomendações da NBR 11376 (ABNT, 

1985). 

O valor de WI é apresentado em kWh/t, obtido pela fórmula empírica que correlaciona a 

abertura da malha (em µm) de classificação (Am), a massa média moída abaixo desta malha 

por rotação (Mob, dado em gramas por rotação) e as aberturas (em µm) das peneiras que 

permitem a passagem de 80% da massa de alimentação (A) e do produto (P), como mostrado 

a seguir: 

⎟
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Deve ser lembrado que o WI de uma mistura não é igual ao calculado usando-se o WI 

de cada componente, pois geralmente ocorre quebra diferencial. Quando obtidos os WIs de 

clínqueres estes devem ser reescalonados, de acordo com os fatores de correção de Rowland, 

Beraldo (1987). Para utilização dos resultados desse trabalho em escala industrial, deve-se 

levar sempre em consideração o fator de correção para materiais finos, estabelecidos por 

Bond para produtos com mais de 80 % passantes em 75 ·m. Os valores apropriados de fator de 

correção podem ser encontrados em Beraldo (1987) em função da superfície específica do 

cimento e d80. Não é recomendada a utilização dos valores de WI de clínqueres para 

dimensionamento e otimização de cimentos compostos. Para dimensionar moinhos de 

cimentos compostos  devem ser determinados os índices de trabalho das misturas 

correspondentes. No entanto, os valores de índice de trabalho dos clínqueres podem ser 

tomados como base de consumo mínimo energético na planta de moagem, desde que 

escalonados, lembrando que as misturas resultam geralmente em consumo mais elevado.  

 

2.9.1 Problemas dos ensaios de moabilidade de Bond 
 

Os principais problemas, na execução dos ensaios de Bond, são: 

- A classificação e análise granulométrica da alimentação e do produto dos ensaios em 

laboratório são realizadas via peneiramento, enquanto, que nas indústrias são utilizados 

classificadores a ar com características muito distintas e com um grande número de variáveis 

envolvidas, sendo que destas muito não estão acessíveis aos operadores; 
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- O equilíbrio em um teste de moabilidade de Bond é equivalente ao estado estacionário 

em um moinho contínuo do tipo “plug flow” operando em circuito fechado. No entanto, 

estudos sobre transporte de partículas em moinhos contínuos raramente revelam 

características tipo “plug flow”; 

- Quando é aplicado o método de Bond é assumido que todos os materiais quebram da 

mesma forma. Toda a alimentação é previamente britada até -3 mm e a energia utilizada 

durante o processo de preparação não é então levada em consideração no cálculo do WI. 

Durante a preparação do material, os cristais sofrem deformação, fadiga e fraturamento. Isto 

pode gerar materiais com resistência à quebra consideravelmente menor que aqueles que não 

tenham sido previamente britados. Isto, também, ocorre com os ensaios cinéticos 

(determinação das funções seleção e quebra) durante a preparação dos monotamanhos. Na 

maioria das vezes, a quantidade de material amostrado, após a classificação em faixas 

estreitas de tamanho, não é suficiente para a realização dos ensaios. Assim, os procedimentos 

adotados são britar e/ou moer o material remanescente e depois classificá-lo novamente até 

que sejam obtidas as quantidades mínimas por fração de tamanho de partícula a ser ensaiada. 

No entanto, na prática, em especial em ensaios com clínqueres, o que se verifica é uma 

diferença de resultados de função seleção e quebra com o tipo de preparação: (a) com 

britagem e moagem prévia e (b) sem britagem e moagem prévia; 

- As condições de transporte e tempo de armazenamento das amostras, também, podem 

influenciar nos resultados de ensaios de moagem, em especial dos clínqueres, fragilizando os 

materiais. O resultado do processo de fragilização dos nódulos de clínqueres (pela expansão 

dos grãos de cal livre hidratados ou pelo transporte e manuseio) pode ser visto como uma 

porosidade secundária. Assim, um clínquer mais rico em cal livre e que tenha sido 

transportado de um lugar de origem mais distante pode, a princípio, de fato, ser mais frágil do 

que outro menos rico em cal livre e que não tenha vindo de tão longe. Estes materiais devem 

apresentar, no entanto, evidencias físicas disto, tal como uma porosidade secundária distinta, 

o que poderia ser facilmente analisado ao microscópio óptico à luz refletida ou ao eletrônico 

de varredura. Na interpretação dos resultados de ensaios de moagem, portanto, faz-se 

necessário considerar e interpretar distintamente estes dois tipos de porosidade, além de 

buscar sempre estudar e compreender os mecanismos de quebra ou fragilização das partículas 

durante o estágio de preparação.  

- Existem diferenças entre curvas granulométricas confeccionadas a partir de 

difratômetro a laser e aquelas feitas a partir de peneiramento. Sendo um erro desejar comparar 
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diretamente uma curva de análise granulométrica feita por peneiramento, cujo eixo das 

abscissas representa a massa das partículas, com um gráfico resultante de análise por difração, 

cujo eixo representa então o volume das partículas. Além do fato do peneiramento considerar 

as massas das partículas e o método por difração a laser considerar o volume das partículas, 

trata-se de metodologias completamente distintas. Existem, por outro lado, técnicas 

matemáticas para “converter” resultados de análise granulométrica obtidos por peneiramento 

para tornar possível esta comparação.  

 

2.10  NOVAS FERRAMENTAS NO ESTUDO DA MOAGEM  

 

Como complemento às metodologias expostas anteriormente foram estudadas outras 

que pudessem servir de “ponte” entre as propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos 

clínqueres e a compreensão dos mecanismos de quebra deste tipo de material. Assim surgiu a 

idéia de utilizar os ensaios de microdureza, propriedade relacionada à “resistência” à quebra 

do material e, portanto, metodologia potencial para previsão do consumo de energia na 

moagem. Este capítulo aborda os conceitos fundamentais de microdureza Vickers, por 

constituir uma das metodologias aplicadas no estudo e cujos resultados foram extremamente 

positivos. É esperado, inclusive, que tais resultados sejam utilizados não somente na área de 

estudos de processos de moagem, mas na área da química do cimento em geral, como, por 

exemplo, previsão da resistência de cimentos e modelagem de processos de hidratação, dentre 

outros estudos afins.  

 

2.10.1  Determinação da microdureza  

 

Os ensaios de dureza nos fornecem informações com respeito à microestrutura dos 

materiais, permitindo analisar separadamente as fases, grãos ou impurezas por meio de 

indentação, tipo usual de teste de dureza, no qual um indentador com geometria específica é 

pressionado sobre uma superfície sob a ação de carga estática. Os materiais a serem testados 

podem ser, a princípio, das mais distintas naturezas, tais como materiais metálicos (mais 

comumente testados) a materiais cerâmicos, rochas naturais ou artificiais como o clínquer 

(Velez, 2001). A microdureza auxilia, portanto, em especial, nos estudos comparativos das 

propriedades mecânicas dos materiais. 
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A microdureza pode ser definida como a resistência do material à deformação plástica, 

portanto, quanto maior a sua dureza, maior será a sua resistência à deformação. Ainda, pode 

ser definida como macro, micro ou nanodureza de acordo com a escala de forças aplicadas e o 

deslocamento obtido. Quando os materiais apresentam uma fina microestrutura contendo 

múltiplas fases cristalinas, as medidas de macrodureza são muito variáveis e não identificam 

as características de cada fase. Neste caso, a medida de microdureza torna-se então mais 

apropriada.  

Os ensaios de microdureza são realizados utilizando um indentador do tipo Vickers 

(pirâmide de base quadrada) ou Knoop (pirâmide alongada) sobre a superfície dos cristais sob 

cargas previamente determinadas que variam de 15 a 1000 gf. A dimensão da indentação 

geralmente pode ser visualizada com nitidez em aumentos de 100 a 200 vezes em 

microscópio óptico acoplado ao indentador.   

O ensaio desenvolvido por Smith e Sandland ficou conhecido como ensaio de dureza 

Vickers porque a empresa que fabricava as máquinas mais difundidas para operar com este 

método chamava-se Vickers-Armstrong. A dureza Vickers se baseia na resistência que o 

material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre 

faces de 136º, sob uma determinada carga.  

A Figura 2.21 mostra, à esquerda, um desenho do indentador Vickers, uma pirâmide de 

diamante de base quadrada com ângulo entre faces de 136º, e, à direita, a medida das 

diagonais da impressão causada por ele. A máquina que faz o ensaio Vickers não fornece o 

valor da área de impressão da pirâmide, mas permite obter, por meio de um microscópio 

acoplado, as medidas das diagonais (d1 e d2) formadas pelos vértices opostos da base da 

pirâmide.  

 
Figura 2.21- Indentador Vickers (à esquerda) e medição da impressão (à direita). 
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Conhecendo as medidas das diagonais, é possível calcular a área da pirâmide de base 

quadrada (A), utilizando a fórmula: Hv= F/A, onde o valor de dureza Vickers (HV) é o 

quociente da carga aplicada (F) pela área de impressão (A) deixada no corpo ensaiado. 

Conhecendo a medida das diagonais é possível calcular a área da pirâmide da base quadrada 

(A) utilizando a fórmula abaixo.   

A=d2/2sen(136°/2) ⇒ Hv=F/( d2/2sen(68°)) ⇒ Fx2sen68°/d2

⇒ Hv = 1,8544F/d2

Na fórmula anterior, a força deve ser expressa em quilograma-força (kgf) e o “dm” 

corresponde à diagonal média, ou seja: d1+d2/2 e deve ser expressa em milímetros (mm).  

A representação 440 HV 30 indica que o valor da dureza Vickers é 440 e que a carga 

aplicada foi de 30 kgf. O tempo normal de aplicação da carga varia de 10 a 15 segundos. 

Quando a duração da aplicação da carga é diferente, indica-se o tempo de aplicação após a 

carga. Por exemplo, na representação: 440 HV 30/20, o último número indica que a carga foi 

aplicada por 20 segundos. 

As principais vantagens do ensaio Vickers é que ele fornece uma escala contínua de 

dureza, medindo todas as gamas de valores de dureza numa única escala. As impressões são 

extremamente pequenas e, na maioria dos casos, não inutilizam as peças, mesmo as acabadas. 

O penetrador, por ser de diamante, é praticamente indeformável. Este ensaio aplica-se a 

materiais de distintas espessuras, e pode, também, ser usado para medir durezas superficiais, 

sendo um ensaio simples e rápido. 

 

2.10.2 Limitações dos ensaios de microdureza Vickers 

 

Como tantos outros ensaios, a microdureza Vickers apresenta limitações relevantes, às 

quais deve ser dada a devida atenção, especialmente, no caso de sua aplicação em 

mineralogia.  A seguir, são citadas algumas das principais limitações deste tipo de ensaio: 

 

(a) Defeitos de impressão 

Uma impressão perfeita, no ensaio Vickers, deve apresentar os lados retos. Entretanto, 

podem ocorrer defeitos de impressão (Figura 2.22), devidos ao afundamento ou à aderência 
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do material em volta das faces do penetrador. Quando ocorrem esses defeitos, embora as 

medidas das diagonais sejam iguais, as áreas de impressão são diferentes. 

 
Figura 2.22-  Defeitos de impressão no ensaio Vickers, Young & Millman (1964).  

 

Como o cálculo do valor de dureza Vickers utiliza a medida da média de duas 

diagonais, esses erros afetam o resultado da dureza: obtém-se um valor de dureza maior do 

que o real nos casos de afundamento e um valor de dureza menor do que o real, nos casos de 

aderência. 

É possível corrigir esses defeitos alterando-se o valor da carga do ensaio para mais ou 

para menos, dependendo do material e do tipo de defeito apresentado. No entanto, devem ser 

tomados cuidados especiais para evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que alteram 

muito os valores reais de dureza. A preparação do corpo de prova para microdureza deve ser 

feita, obrigatoriamente, por metalografia (preparação de seções polidas). Quando são usadas 

cargas menores do que 300 gf, pode ocorrer recuperação elástica dificultando a medida das 

diagonais. A máquina de dureza Vickers requer aferição constante, pois qualquer erro na 

velocidade de aplicação da carga traz grandes diferenças nos valores de dureza. 

 

(b) Imprecisão de leitura ou dificuldades de visualização da impressão 

Podem ocorrer erros nas medições das diagonais, em especial em cargas baixas (25 ou 

50 gf), por dificuldade na visualização das mesmas e até das características da forma e de 

fratura da indentação. Isto ocorre porque a máquina que faz o ensaio Vickers não fornece o 
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valor da área de impressão da pirâmide, mas permite obter, por meio de um microscópio 

acoplado com aumento de 100 a 200 x, no máximo, as medidas das diagonais (d1 e d2) 

formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide. Mesmo a utilização de um microscópio 

eletrônico de varredura torna-se complicada, neste caso, devido à dificuldade em reencontrar 

as impressões deixadas pelas indentações e pelo baixo contraste topográfico entre as pequenas 

impressões. 

A Figura 2.23 apresenta as características mais comuns de forma (a) e de fratura (b) de 

indentação encontradas em minerais, Young & Millman (1964): (1) reta; (2) côncava; (3) 

convexa; (4) sigmoidal, (5) radial diagonal; (6) radial lateral; (7) clivagem; (8) partição; (9) 

simple shell; (10) clivagem shell; (11) concentric shell. 

 

 
Figura 2.23-  Características das diversas formas da indentação, Young & Millman (1964). 

 

Uma fase simples pode influenciar enormemente o comportamento mecânico do 

material polifásico como um todo. Ou seja, a propriedade mecânica integral do material se 

origina nas propriedades mecânicas de todos os seus componentes (fases) e sua distribuição e 

interações. Portanto, testar as propriedades mecânicas de cada fase é muito importante para a 

compreensão e controle do comportamento mecânico dos materiais polifásicos. Devido ao 

tamanho pequeno de certas fases, estas acabavam não sendo testadas até alguns anos atrás, 

além disso, tal trabalho pode ser muito demorado e tedioso.  

Ainda, deve-se dar atenção à norma brasileira NBRNM188-1 (NBR 6672), uma vez que 

não existe uma norma específica para clínquer, a qual determina que a espessura mínima do 

corpo de prova ou das camadas a serem ensaiadas deve ser suficiente para que não haja 
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ocorrência de deformação no lado oposto ao da superfície de ensaio. Portanto, a espessura 

mínima depende da natureza dos corpos de prova e das condições de ensaio; de acordo com a 

norma: 

“De forma generalizada, a espessura do corpo de prova ou das camadas homogêneas é 

suficiente quando é maior que 1,5 dm  (diagonal média de impressão). No caso de camadas 

heterogêneas, tais como, por exemplo, camadas cementadas ou nitratadas, onde a dureza varia 

com a profundidade, não pode ser determinada de forma precisa a dureza Vickers.”  

A Figura 2.24 mostra então um esquema da espessura mínima necessária do corpo-de-

prova, no caso de um cristal de belita, fazendo então uma analogia com o que determina a 

norma NBRNM188-1 . 

 
Figura 2.24- Indentação em cristal de belita: espessura mínima do corpo-de-prova. 

 

A norma NBRNM188-1 relata: (i) a distância entre a interseção das duas diagonais e a 

borda do corpo de prova ou a borda de uma impressão vizinha deve ser no mínimo 2,5 dm e 

(ii) na eventualidade de duas impressões terem diagonais diferentes, em decorrência do 

emprego de forças de ensaio diversas, deve ser levado em conta a impressão de maior 

comprimento médio da diagonal.  Assim, a Figura 2.25 mostra qual seria a área de influência 

de uma indentação realizada sobre cristal de belita (à esquerda) e outra sobre cristal de alita (à 

direita). 

 
Figura 2.25- Área de influência da indentação. 
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No entanto, se for considerado: (i) que a área de influência da indentação é uma esfera 

de 2,5 dm de raio com centro na interseção das diagonais, conforme mostrado na Figura 2.25 e 

(ii) que a borda de um grão estaria dentro deste círculo, então outras fases cristalinas estarão 

também exercendo influência sobre a dureza medida. No caso de materiais como o clínquer, 

por exemplo, a carga aplicada mesmo sendo baixa, tal como algo entre 25 gf a 50 gf no 

máximo, devido ao pequeno tamanho dos cristais, pode ser dito que esta regra será infringida.  

Por outro lado, esta norma não trata de materiais como clínqueres, nem existe uma 

norma específica para ele, fazendo-se necessário testar quais serão as verdadeiras restrições 

neste caso. A decisão final na escolha das metodologias aplicadas neste trabalho, conforme 

será comentado com mais detalhe no próximo capítulo, foi feita com base em testes 

preliminares realizados no laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(LAMEF). Tais testes indicaram, a despeito de algumas “regras” expostas na NBRNM188-1, 

que os valores de microdureza obtidos por indentações Vickers, realizadas sobre os cristais de 

alita, belita e fase intersticial (aqui não diferenciando ferrita de aluminatos), encontravam-se 

respectivamente dentro de faixas restritas, com desvios pequenos. Ou seja, os testes 

preliminares revelaram que a técnica de determinação de microdureza Vickers para 

compreensão dos mecanismos de quebra dos clínqueres era realmente promissora. Em função 

disso e, também, de outros fatores que poderiam interferir nos resultados, tais como os 

expostos na Figura 2.26, foram idealizados procedimentos específicos para testes de 

microdureza Vickers em clínqueres de cimento, conforme será exposto no capítulo 3 

(Metodologia). A Figura 2.17 mostra indentações sobre um cristal de alita, no caso: (1) sobre 

inclusão de MgO; (2) sobre inclusão de fase; (3) fora de inclusões; (4) sobre microfissura; (5) 

sobre inclusão de cal livre. 

 
Figura 2.26- Indentações em cristal de alita.  

 

Muitos destes fatores precisam ser levados em consideração, pois podem ser os 

principais responsáveis pela variação dos valores de microdureza. Alguns deles, inclusive, 

podem ser interpretados para fornecer os mais distintos tipos de informações, tais como: (a) 
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carga aplicada; (b) textura mineral; (c) orientação mineral; (d) composição mineral; (e) 

histórico térmico e mecânico dos clínqueres.  

 

(a) carga aplicada 

Geralmente um aumento na dureza é percebido com a redução da carga aplicada. Para 

comparar clínqueres diferentes e suas fases cristalinas, torna-se então necessário o 

estabelecimento de uma carga padrão. A variação da dureza com a carga pode ter diversas 

origens, tais como a preparação da seção polida, mecanismos de deformação específicos que 

se desenvolvem durante a indentação ou efeitos instrumentais (Bowie & Simpson, 1977). 

Young & Millman (1964) desenvolveram um estudo sistemático sobre a variação da dureza, 

em função da carga aplicada e da orientação dos cristais, concluindo que fases minerais que 

apresentarem microdureza (Hv) média a alta, ou seja, entre 600 e 1200 kg/mm2 podem ter 

uma variação de até 24 % no valor de microdureza quando variada a carga de 100 gf para 15 

gf. Já minerais com microdureza baixa (entre 60-120 kgf/mm2) podem ter uma variação de 

apenas 12 %.  

 

(b) textura mineral 

Idealmente, grãos de tamanhos relativamente grandes e bem cristalizados são requeridos 

para determinação da dureza. Quando massas microcristalinas ou criptocristalinas são 

medidas os valores de microdureza podem ser bem menores, a exemplo do que acontece com 

os cristais de hematita e goetita que chegam a apresentar 70 % apenas dos valores obtidos 

com medições em cristais maiores. Em cristais isolados um fraturamento excessivo 

normalmente ocorre e valores não confiáveis são obtidos quando a diagonal média fica acima 

de cerca de 30 % do tamanho do grão. De acordo com Young & Millman (1964), na prática, 

tamanho do grão deve ser algo em torno de 100 µm, embora o uso de cargas menores possa 

tornar possível este tipo de ensaio em cristais menores, bem como uso de aumentos maiores, 

obtidos, por exemplo, com auxílio de um microscópio eletrônico de varredura. 

 

(c) Orientação mineral 

A maioria dos minerais mostra algum grau de anisotropia quanto à microdureza e este 

efeito pode ser pronunciado em fases prismáticas, tabulares ou fibrosas. As medidas de 

microdureza variam com as faces dos cristais e com a orientação do indentador sobre a 
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mesma face. As características da forma e da fratura freqüentemente exibem variações com a 

orientação do cristal. Um interessante aspecto da anisotropia de microdureza é que ela não 

está limitada a minerais anisotrópicos, pois minerais cúbicos, tais como galena, esfalerita e 

cobre nativo possuem forte anisotropia de dureza.  

 

(d) composição mineral 

De acordo com Young & Millman (1964), em alguns casos, a variação dos valores de 

microdureza pode estar relacionada diretamente a variações na estrutura dos cristais. Por 

exemplo, a série galena (PbS)–claustalita–(PbSe)–altaita (PbTe) apresenta alguma correlação 

com a redução do valor da microdureza Vickers (em 100 gf) com o aumento dos parâmetros 

de célula: PbS Hv = 57-86 para a0 = 5,94 ˚A, PbSe Hv = 46-72 a0=6,45 ˚A, PbTe Hv= 34-38 

a0=6,45 ˚A . 

Na série de bisulfetos estruturais, tais como MnS2-FeS2-CoS2-NiS2, as variações de 

dureza podem ser correlacionadas não somente com os parâmetros de célula, mas, também, 

com a ocupação eletrônica de certos orbitais associados aos metais. Segundo Young & 

Millman (1964), estas variações nas estruturas eletrônicas dos bisulfetos, também, explicam 

diferenças nas resistências das ligações metais-enxofre, os quais, tais como os valores de 

microdureza, diminuem na seqüência FeS2 > CoS2> NiS2. Claramente existe relação entre 

dureza e a natureza das ligações nos minerais. Vaughan & Craig (1978) citaram que vários 

autores, por exemplo, já pesquisaram a variação da microdureza da esfalerita (Zn, Fe)S com o 

conteúdo de Ferro.  

Embora deva ficar claro que a variação da microdureza em séries de soluções sólidas é 

sim bastante complexa, de forma alguma isto exclui a possibilidade de utilizar a técnica para 

estimar a resistência à fratura dos minerais polifásicos. Pelo contrário, pode ser utilizada esta 

informação para estimar, inclusive, como, por exemplo, elementos estranhos (metais traços) 

presentes nas redes cristalinas podem modificar o valor de microdureza dos clínqueres. 

 

(e) histórico térmico e mecânico 

A presença de imperfeições nos materiais cristalinos tem influência sobre a 

microdureza. Defeitos, particularmente, deslocamentos na rede cristalina, advindos de 

deformação mecânica (um processo conhecido como trabalho de endurecimento), influenciam 

na microdureza. A formação de deslocamentos, os efeitos das condições iniciais de 
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cristalização e de tratamentos térmicos sobre a formação de defeitos têm sido extremamente 

estudados pelos metalurgistas. No caso de materiais naturais (rochas), esse estudo pode ser 

realizado traçando um paralelo com os processos de tectonismo e metamorfismo. Por 

exemplo, a galena deformada através de movimentos tectônicos passa então por um processo 

natural de “endurecimento” (work hardening). Processos de recristalização posteriores podem 

levar a um processo inverso para, no final, dar lugar a um processo de endurecimento 

substancial, conforme exemplo da Figura 2.27, do mineral galena.  

 
Figura 2.27-  Variação da microdureza Vickers devido a processos de recristalização, 

Vaughan & Craig (1978).  

 

Portanto, a microdureza Vickers é uma ferramenta importante para quantificar a 

resistência dos cristais, podendo fornecer informações valiosas a respeito do histórico de 

deformação deles, de sua composição e estrutura cristalina. Em especial, na área de estudo da 

mecânica da fratura pode explicar como o material se comporta durante os processos de 

quebra (britagem e moagem), levando em consideração sua heterogeneidade (múltiplas fases 

cristalinas) e sugerir mudanças nos seus processos de fabricação quando possível, tal como no 

caso do clínquer de cimento. 

 

2.10.3  Estudos anteriores de microdureza Vickers em minerais  

 

Não é muito comum encontrar estudos completos de caracterização dos minerais por 

microdureza Vickers, sendo muito raros os trabalhos de microdureza em clínqueres, logo se 

trata de uma técnica que ainda não foi implementada na indústria do cimento para controle do 

processo de fabricação do clínquer.  
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Grabco et al. (2003) realizaram alguns trabalhos envolvendo a determinação de dureza 

Vickers de diversos minerais e estabeleceram uma relação entre estes valores e os de dureza 

Mohs, conforme mostrado nas Tabelas 2.8 e 2.9. Cabendo aqui um esclarecimento acerca dos 

termos “resistente” e “super-resistente”, utilizados pelos autores para classificar o 

comportamento de minerais com dureza Vickers maior que 5.500 e 11.000 MPa: o teste de 

microdureza vickers revela a resistência à deformação  plástica e não à fratura. Ainda, à 

medida que o material for mais resistente à deformação plástica ele torna-se geralmente 

menos resistente à fratura.  

Tabela 2.8- Classificação dos minerais de acordo com a microdureza Vickers  
Dureza Grupo de Dureza Comportamento 

HV (MPa) H (escala Mohs) 
I Muito plástico 10-600 1-2 
II Plástico 600-1.200 2-3 
III Pouco resistente 1.200-5.500 3-5 
IV Resistente 5.500-11.000 5-7 
V Super-resistente >11.000 >7 

Fonte: Grabco et al. (2003). 
 

 

Na Tabela 2.9 pode ser observado que os silicatos apresentam dureza Vickers mais 

elevada, enquanto os óxidos de ferro, tais como a hematita e magnetita, apresentam dureza 

menor, ou seja, menor resistência à deformação plástica.  

Tabela 2.9- Microdureza Vickers de minerais, Grabco et al. (2003) 
GD Mineral  Fórmula  HV (MPa) D Mohs 

I --------- --------- --------- --------- 
II Calcita CaCO3 1200 3,0 
III Hematita (fase amorfa) 

Siderita 
Pirrotita 
Magnetita 

Fe2O3 
FeCO3 
Fe1-xS 
FeO. Fe2O3

1600 
3000 
3400 
5500 

3,5 
4,3 
4,5 
5,0 

IV Hematita (fase cristalina) 
Feldspato 

α-Fe2O3
(Na,Ca)[Al(Si,Al).Si2O8] 

8000 
8700-9000 

6,0 
6,3 

V Quartzo 
Pirita 
Topázio 

SiO2
FeS2
Al2 (F, OH)2.[Si, O4] 

11000 
12500 
15000 

7,0 
7,4 
8,0 

Nota: HV = valor médio de microdureza Vickers (HV); D Mohs= dureza em escala Mohs; GD= grupo 
de dureza 

 

Tais valores podem orientar a escolha da carga a ser aplicada nos ensaios de dureza, 

além de traduzir uma boa equivalência com a resistência à fratura para as fases silicáticas do 

clínquer. No entanto, não existem trabalhos publicados (até o presente momento) que tenham 

previsto a diferença de dureza Vickers, por exemplo, entre as fases silicáticas e os aluminatos 

do clínquer. 
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2.11 TESTES INSTRUMENTADOS DE DUREZA (TID)  

 

Por meio do teste de nanoindentação podem ser determinados os valores de microdureza 

Vickers e os módulos de elasticidade dos minerais utilizando forças da escala de nanonewtons 

e deslocamentos da ordem de nanômetros. Estes testes estão baseados em uma nova 

tecnologia que permite medir e controlar com precisão as forças e profundidades de 

indentação. Medindo a profundidade de indentação, níveis progressivos de força são aplicados 

sobre a mesma peça, de modo que, também, é possível determinar previamente a carga 

máxima de indentação a ser aplicada.  

Este tipo de teste encontra larga aplicação na medida das propriedades mecânicas de 

filmes finos e de pequenos volumes de materiais. São testes dinâmicos, recentemente 

definidos como Testes Instrumentados de Dureza (Hardness Instrumented Tests - HIT). 

O uso de controle computadorizado associado a sensores de deslocamento torna o teste 

dinâmico capaz de obter resultados instantâneos da dureza do material. A diferença entre o 

teste HIT e os testes convencionais de penetração está essencialmente relacionada ao modo de 

aplicação da força e a forma de calcular a dureza do material testado. 

Na Figura 2.28, é mostrado um exemplo de aparelho utilizado nos testes de 

nanoindentação (à esquerda) e a impressão do indentador de geometria Berckovich no 

material após o ensaio. 

 
Figura 2.28-  Equipamento do teste de nanoindentação.  

(GEPSI – PUC- RS, Fischerscope HCU Microhardness Measure system H100V) 
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Em um HIT a medida de dureza ocorre mediante um ciclo de aplicação de carga que se 

divide em carga e descarga (carregamento e descarregamento), tal como é esquematizado na 

Figura 2.29. 

 
Figura 2.29- Ciclo típico de nanoindentação, Wolf  (2000). 

 

Na Figura 2.29, é apresentado um ciclo típico de nanoindentação: (à esquerda) curvas 

de carregamento e descarregamento e (à direita) vista lateral da deformação sob a carga 

máxima aplicada, sendo: 

- ht (profundidade total de penetração), 

-  hr (profundidade de penetração média), 

- hc (profundidade de contato) e 

- hr (profundidade remanescente), situação após completo descarregamento (linha 

pontilhada), assumindo neste caso que não há nenhuma recuperação horizontal. 

  

No processo de redução de carga (curva de descarregamento) a relação carga/ 

profundidade não é linear, pois a área de contato do indentador com a amostra não é 

constante. No gráfico carga/deslocamento, a forma da curva de carregamento (à esquerda) 

depende de propriedades elásticas e plásticas do material; a forma da curva de 

descarregamento (à direita no mesmo gráfico) depende das propriedades elásticas do material. 

Durante o carregamento a ponta do indentador é pressionada sobre o material até que a 

carga ou profundidade, previamente definida, seja atingida, após este instante ele é removido 

do contato com a superfície da amostra. Quando a carga aplicada é muito pequena, ocorre 

alguma recuperação elástica da indentação, o que causa a penetração que se reduz ao longo do 
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descarregamento. Por este conjunto de procedimentos o equipamento é capaz de fornecer não 

somente o valor de dureza, mas um histórico completo das deformações que ocorrem durante 

o teste registrado na curva caraga-deslocamento. A curva de carregamento caracteriza a 

resistência da amostra contra a penetração da ponta do indentador e reflete ambas 

propriedades elásticas e plásticas do material testado. Ela é, portanto, como a impressão 

digital das propriedades mecânicas do material. A curva de descarregamento é, 

principalmente, determinada pela recuperação elástica da indentação. A partir da curva de 

carga-deslocamento, com base na análise de modelos matemáticos apropriados, a dureza e o 

módulo de elasticidade são obtidos. Logo, existem dois requisitos básicos para se obter boas 

medidas por nanoindentação: um aparelho capaz de realizar experimentos de indentação 

simultaneamente aos registros das cargas aplicadas e dos correspondentes deslocamentos do 

indentador e um método de análise das curvas cargas -deslocamento medidas. Um método 

muito utilizado, inclusive para interpretar os resultados deste trabalho, foi o de Olivier & 

Pharr (1992). 

A grande vantagem deste tipo de teste é, portanto, poder registrar a carga e a 

profundidade durante o teste de dureza. Isto ajuda muito quando o tamanho da indentação 

precisa ser muito reduzido e os aumentos fornecidos pelo microscópio óptico acoplado não 

são suficientes. O Microscópio Eletrônico de Varredura pode auxiliar neste caso para 

visualização da dimensão e das características de forma e fratura da indentação, mas não pode 

ser garantido, no caso de microindentações. 

A idéia original quando foram criados os primeiros testes de nanoindentação era a 

possibilidade de simplesmente medir a profundidade de penetração como medida de dureza.  

Estes resultados, no entanto, em uma nova escala de dureza, combina propriedades elásticas e 

plásticas dos materiais, e uma simples conversão para Vickers não é possível. Se houver 

interesse em medir dureza e módulo de elasticidade como quantidades separadas, a partir da 

indentação, as dimensões laterais da área de deformação devem ser inferidas a partir da 

profundidade de penetração. 

Em contraste com testes de deformação uniaxiais, os testes de indentação resultam em 

um campo complexo de tensões tri-dimensionais. As propriedades plásticas e elásticas são 

obtidas a partir da média em todas as direções, portanto, o módulo de elasticidade obtido por 

indentação é distinto do Módulo de Young (tradicional). Para materiais isotrópicos ambos os 

módulos são equivalentes. Para cristais simples o módulo de indentação depende da 

orientação da superfície, mas ao fazer a média ponderada das três direções, esta dependência 
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passa a ser irrelevante, mesmo em casos de alta anisotropia. No caso de materiais 

policristalinos, estes podem ser vistos como isotrópicos desde que, a princípio, o tamanho do 

grão seja muito maior do que o tamanho da indentação e se não houver uma orientação 

preferencial dos grãos.    

 

2.11.1  Compreendendo as curvas de carga-deslocamento 

 

Há dois extremos do comportamento mecânico dos materiais: o comportamento ideal 

elástico e o rígido plástico. No caso de um comportamento elástico ideal, nenhuma 

deformação plástica tem lugar no material. A tensão induzida pelo indentador é restaurada na 

amostra na forma de energia de deformação elástica, a qual é totalmente recuperada durante o 

descarregamento: neste caso as curvas de carregamento e descarregamento coincidem, logo, 

nenhuma impressão permanece na amostra após o indentador ser removido, tal como uma 

indentação feita no ar (ilustrada na Figura 2.30). 

 
Figura 2.30- Curva de carregamento de uma indentação feita no ar, Kunert (2000). 

 

Quando um material rígido-plástico é indentado, nenhuma deformação elástica ocorre. 

A tensão induzida é atenuada pela deformação plástica. Nenhuma deformação elástica dentro 

da amostra é desenvolvida, nenhuma recuperação durante o ciclo de descarregamento 

acontece: o deslocamento na carga máxima é igual ao deslocamento após completar o 

descarregamento.  

A maioria dos materiais, no entanto, exibem um comportamento elasto-plástico e suas 

curvas cargas-deslocamento permanece entre estes dois extremos de comportamento: 
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idealmente elástico e rígido-plástico. A curva de indentação em um material elasto-plástico é 

determinada por ambas as deformações elásticas e plásticas da amostra. 

Assim, a distância que permanece entre as extremidades inferiores das curvas de 

carregamento e descarregamento (hr da Figura 2.29) representa a penetração remanescente na 

amostra e, por isso, a impressão da indentação após o ensaio torna-se visível.  

Diversos modelos foram elaborados para a obtenção dos valores de dureza e módulo de 

elasticidade a partir das curvas de carga-deslocamento. O método de análise proposto por 

Olivier e Pharr (1992) utiliza para isso o cálculo do trabalho necessário para criação da 

indentação e do trabalho durante descarregamento, dado pela área sob a curva de 

carregamento e descarregamento respectivamente. 

Na Figura 2.31, são apresentados os diagramas de tensão-deformação, curvas de carga-

deslocamento e perfis de superfícies na carga máxima após completar o descarregamento 

(linhas pontilhadas) para os três comportamentos mecânicos dos materiais.  

 
Figura 2.31-  Diagramas tensão-deformação em TID, Kunert (2000). 
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Na Figura 2.32 são mostradas curvas de carga-deslocamento para quartzo fundido, 

mostrando uma pronunciada recuperação elástica e para um material de fácil deformação 

plástica, tal como o alumínio. 

 
Figura 2.32- Curvas de carga-deslocamento de quartzo fundido e alumínio, Kunert (2000). 

 

 

2.11.2  Significado da dureza de indentação 

 

A dureza de indentação de um sólido é usualmente compreendida como sua resistência 

local à deformação plástica (Tabor, 1951). Isto é verdadeiro até à definição tradicional de 

dureza introduzida por Brinell. Em sua definição tradicional, a dureza é obtida dividindo a 

carga máxima aplicada pela área superficial remanescente da impressão da indentação após 

carregamento. Assim, a dureza de indentação de um material idealmente elástico, para o qual 

a área de impressão de indentação seria zero, após descarregamento deveria ser infinita. No 

entanto, segundo Tabor (1986) e Kunert (2000), como a definição tradicional considera a área 

na carga máxima aplicada, todos os materiais, inclusive os materiais idealmente elásticos 

apresentariam valores finitos de dureza. Infelizmente, portanto, este “contato” de dureza não 

tem um claro significado ao verificar os tipos de deformações envolvidos na análise. O valor e 

o significado do “contato” de dureza podem para um dado material elasto-plástico, também, 

mudar com a carga aplicada.  

Segundo, Kunert (2000), se for considerado um indentador esférico sendo pressionado 

sobre a superfície da amostra, quando pequenas cargas são aplicadas e, então, pequenas 

deformações são geradas, o contato entre o indentador e a amostra é de natureza puramente 

elástica. No entanto, existe um valor limite para o aumento da carga, a partir do qual as 

tensões induzidas pelo indentador excederão a tensão de cisalhamento crítica da amostra e 

uma parte da deformação será atenuada pela deformação plástica, atingindo um estado elasto-
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plástico. Neste estágio, o fluxo plástico é limitado, a zona deformada plasticamente é cercada 

pelo material elástico que impõe certa limitação à zona deformada plasticamente. Para que 

haja uma posterior expansão do limite plástico para o material deformado elasticamente as 

tensões aplicadas necessitam ser mantidas, e, então, a carga aplicada sobre o indentador deve 

ser aumentada. Fazendo isto, a zona deformada plasticamente cresce e, eventualmente, rompe 

a superfície livre. O indentado está, neste momento, completamente em contato com o 

material deformado plasticamente, um contato plástico é formado.  

A dureza, portanto, não é uma propriedade fundamental do material, dependendo, 

sobretudo, da maneira como é medida. A despeito disto, a dureza de indentação é largamente 

usada como parâmetro para caracterizar as propriedades mecânicas dos materiais, porque, é 

um teste de relativa facilidade de execução e que fornece um valor que permite a medida 

direta para a capacidade de carga e armazenamento do material investigado.  

 

2.11.3  Registro de transições de fases nas curvas de carga- deslocamento 
 

A variação de pressão durante a indentação pode induzir transições de fase, resultando 

em descontinuidades da curva de descarregamento. Uma transformação pode ser observada 

no silício, por exemplo, a uma pressão de 11 GPa: silício semi-condutor Si I (estrutura de 

diamante) passa a Si II (beta- tin estrutura, metálica). Esta transformação não é vista na curva 

de carregamento, uma vez que a pressão média ao longo da curva de carregamento é 

praticamente constante. No entanto, a re-transformação Si II em Si I ocorre a uma pressão de 

8 GPa. Quando a pressão, durante o descarregamento, cai abaixo deste valor, a 

descontinuidade aparece como uma mudança de inclinação da curva de descarregamento, 

conforme mostrado na Figura 2.33.  

 
Figura 2.33- Curva carga-deslocamento do silício, Kunert (2000). 
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2.11.4  Problemas em testes com pequenas cargas 
 

Durante testes de nanodureza com pequenas cargas podem ocorrer alguns problemas, 

tais como de creep (rastejamento) ou drift (tração): mudanças na profundidade de penetração 

dependentes do tempo de aplicação da carga. Eles tornam-se facilmente visíveis quando 

mantida a carga máxima por certo tempo antes do descarregamento (dwell time) ou quando 

são comparadas curvas de carga-deslocamento obtidas em diferentes velocidades de 

carregamento. 

Existem dois processos fundamentais (de natureza distinta) que contribuem para a 

realização do “creep and drift”, são estes: 

 

- (i) Sample creep 
Este fenômeno normalmente ocorre em elevadas temperaturas somente. No 

entanto, para materiais plásticos e viscosos isto, também, pode ser observado em 

temperatura ambiente. 

 

- (ii) Thermal drift 
Alterações na temperatura ambiente que resultam em mudanças da 

profundidade máxima de indentação com relação àquela determinação prévia das 

condições experimentais que levam a um “aparente creep”. Este fenômeno é linear com 

o tempo e independe da carga. 

 

- (iii) Histerese de descarregamento 

A área resultante dos ciclos de histerese é uma medida da dissipação de 

energia de processos irreversíveis que ocorrem durante o ciclo de carregamento e 

descarregamento. Assim, a histerese pode ser observada em  caso de transições de fase 

ou de comportamento viscoelástico ou viscoplástico. Viscoelasticidade, segundo Wolf 

(2000), é uma deformação do tipo “creep”  que é reversível. Comportamento 

viscoplástico não mostra nenhum ou muito pouco desta deformação reversível. A 

histerese complica a determinação do módulo de elasticidade, uma vez que a curva de 

descarregamento é falsificada.  
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Na Figura 2.34, pode ser vista um exemplo de ocorrência de creep durante a indentação 

em sol-gel derivado de camada de sílica sobre o vidro, Wolf (2000). A carga máxima foi 

mantida por um tempo de 200 segundos, levando a um considerável aumento da profundidade 

de penetração. 

 
Figura 2.34-  Ocorrência de creep em curvas de carga-deslocamento, Wolf (2000). 

 

Na Figura 2.35, são mostrados ciclos sucessivos de carregamento e descarregamento 

sobre uma amostra de sol-gel consituída de camada de sílica sobre um substrato de vidro. Os 

rearranjos dos tetraedros de SiO2 durante o descarregamento e recarregamento são 

provavelmente a principal razão para a ocorrência deste forte efeito de histerese.  

 
Figura 2.35-  Histereses durante ciclos sucessivos de carregamento e descarregamento, Wolf (2000). 

 

Velez et al. (2001) desenvolveram experimentos com clínqueres utilizando a seqüência 

carga-tempo para verificação de existência dos fenômenos de creep e histerese de 

descarregamento. Na Figura 2.36 são mostradas as curvas de carga-deslocamento de ensaios 

de nanoindentação em componentes de clínquer com seqüência típica de deslocamento-tempo 

(creep) dos resultados de Velez et al. (2001). 
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Figura 2.36- Seqüência deslocamento-tempo em componentes de clínquer, Velez et al. (2001). 

 

Neste trabalho, o indentador foi primeiramente carregado e, então, descarregado três 

vezes em uma taxa constante de descarregamento. O contato entre a amostra e o indentador 

era mantido até que fosse atingida, no final do descarregamento, carga equivalente a 10 % da 

carga máxima. Assim, se, por exemplo, a carga máxima aplicada fosse de 40 mN, então a 

mínima carga seria de 4 mN ao final do descarregamento. Segundo Velez et al. (2001), 

múltiplos carregamentos e descarregamentos são necessários para checar a reversibilidade da 

deformação. Após isso, a cada três descarregamentos a carga era mantida constante por um 

período de 100 s em 10 % do valor de pico, enquanto, o deslocamento era cuidadosamente 

monitorado para estabelecer a taxa de deslocamento produzida por expansão térmica do 

sistema.  Após este período, a amostra era carregada em um quarto e último estágio, com a 

sua manutenção por 50 s na carga de pico, para evitar efeitos plásticos, para então a amostra 

ser finalmente totalmente descarregada. As medidas de dureza e módulo de elasticidade eram 

feitas simultaneamente através dos registros das curvas de carga-deslocamento, sem a 

visualização direta da indentação, utilizando o método descrito por Olivier & Pharr (1992). 

Velez et al. (2001) observaram nas curvas de carga-deslocamento das fases cristalinas do 

clínquer que elas exibiam um comportamento elasto-plástico durante o primeiro carregamento 

e, então, durante os sucessivos ciclos ocorria alguma histerese. No entanto, nenhum fenômeno 

de creep foi observado em força constante. O comportamento de histerese corresponderia 

então a uma dissipação de energia provavelmente, segundo os autores, devido a um 

comportamento viscoelástico que aparece após a deformação plástica. No entanto, este efeito 

poderia ser negligenciado com objetivo de calcular o módulo de elasticidade (que era medido 

a partir do último ciclo de descarregamento) e da dureza, conforme pode ser verificado em 
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seus resultados. Ainda, os módulos de elasticidade e da dureza das fases medidas em duas 

profundidades médias (em 10 a 20 experimentos) não variaram com a profundidade. 

 

2.11.5  Testes de nanoindentação e complicações instrumentais 

 

A profundidade registrada pelo equipamento de nanoindentação não é somente a 

deformação da amostra. Há outras deformações em questão, tais como as sofridas pela 

ponteira do indentador, pelo suporte da ponteira e da amostra, bem como pelo substrato da 

amostra. Por estes motivos, as amostras devem estar fixadas de uma forma rígida ao plano do 

suporte da amostra o qual pode ser agarrado por imãs à mesa da máquina. 

As deformações elásticas que se originam da amostra quando ela se encontra 

perfeitamente fixada ao equipamento é linear com a força, sendo que a deformação da 

amostra aumenta progressivamente com ao aumento da carga. Quando a amostra não está 

perfeitamente integrada ao equipamento, estas deformações não são lineares. Esta distinção de 

linearidade das deformações permite que possam ser corrigidos os valores de módulo de 

elasticidade.  

Quando esta correção é feita de forma inapropriada os valores de módulo de 

elasticidade passam a ser dependentes da carga. Estes efeitos são negligenciáveis, segundo 

Wolf (2000), quando são utilizados indentadores em perfeitas condições de uso (pequenas 

forças e materiais moles).  

No entanto, estes efeitos têm de ser levados em consideração quando os indentadores já 

possuem maior tempo de uso (sem fio, com desgaste) e se utilizarão altas forças em materiais 

duros. No caso do clínquer, por exemplo, recomenda-se utilizar um indentador novo e muito 

cuidado por tratar-se de um material abrasivo, o que eleva o valor dos testes. 

Na Figura 2.37, podem ser observadas as variações nas curvas de carga-deslocamento 

devido às deformações que ocorrem em função da forma como a amostra é fixada ao 

equipamento: curva (A), colada a um suporte magnético e curva (B), embutida em resina. A 

profundidade total (ht) sofre claramente o efeito da forma como a amostra é fixada ao 

equipamento, enquanto o hr (penetração remanescente da amostra) não sofre alteração 

alguma.  
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Figura 2.37-  Efeito do modo de fixação da amostra no equipamento nas curvas de carga-

deslocamento, Wolf (2000). 
 

Na Figura 2.38 são mostradas duas imagens de MEV do indentador Berkovich (à 

esquerda) sem deformações e (à direita) com deformações ou arredondamento do ápice. 

 

 
Figura 2.38- Imagens MEV do indentador Berkovich, Kunert (2000). 
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3 METODOLOGIA 
 

A resistência à quebra dos clínqueres industriais, ou sua moabilidade, está diretamente 

relacionada às suas propriedades mineralógicas, químicas e físicas (porosidade). Estas 

propriedades podem ser descritas e analisadas com maior profundidade com auxílio das 

ferramentas mais tradicionais, tal como, a microscopia óptica (luz refletida e/ou transmitida) 

ou mais modernas como a microscopia eletrônica de varredura (MEV) ou transmissão (MET). 

Neste trabalho, optou-se pela aplicação de um conjunto extenso de técnicas que fossem 

capazes de revelar as “mínimas diferenças” existentes entre os clínqueres coletados. Dentro 

deste conjunto, encontram-se aquelas técnicas já consagradas da indústria cimenteira, tais 

como a microscopia óptica (estudos mineralógicos) e análises químicas (via úmida ou por 

fluorescência de raios-X), mas, também, estão presentes outras técnicas ainda não utilizadas 

na indústria: 

- microscopia eletrônica de varredura com espectrometria de energia dispersiva 

(MEV/EDS): possibilita que a análise mineralógica seja feita em maiores aumentos e 

resoluções, portanto, as fases cristalinas podem ser estudadas com maior nível de detalhe. O 

espectrômetro de energia dispersiva fornece a possibilidade de estudo do quimismo das fases 

e interveniência deste no processo de fratura dos cristais.  Possibilita, além disso, a 

identificação visual e química dos sulfatos e dos cristais da matriz, aluminatos e ferritas, 

inclusive, permitindo a distinção dos polimorfos  presentes destas últimas séries. 

- espectrometria de absorção atômica (EAA): permite a detecção de elementos 

presentes em quantidades menores que 0,1 % (1000 ppm). O uso desta técnica em conjunto 

com os métodos químicos de extração seletiva, os quais objetivam separar as fases silicáticas 

dos aluminatos, permite verificar a concentração preferencial de elementos em uma dada fase 

mineral. A presença de determinados elementos, em detrimento de outros, ainda que em 

reduzidíssima quantidade, podem ter interferência sobre propriedades de fratura dos cristais, 

conseqüentemente, sobre a moabilidade dos clínqueres.  

- microdureza Vickers: permite estimar a dureza de cada fase mineral, ou seja, a 

resistência à deformação plástica dos cristais e com isto inferir a respeito da resistência à 

quebra ou moabilidade dos clínqueres. 

- testes instrumentados de dureza: também conhecidos como Hardness Instrumented 

Tests (HIT), Depth-Sensing Indentation, ou ainda, simplesmente, testes de nanoindentação. È 

uma técnica que está sendo largamente utilizada, nestes últimos anos, para testar a resposta 
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mecânica dos materiais, incluindo-se de metais, cerâmicos (caso do clínquer), polímeros e 

materiais biológicos. Os níveis de controle, sensibilidade e de aquisição de dados por sistemas 

de indentação instrumentada têm resultado em inúmeros avanços no campo de estudo da 

ciência dos materiais, particularmente visando mecanismos de comportamento mecânico em 

escala micrométricas e até mesmo submicrométricas. 

Por  meio deste tipo de ensaio, puderam ser determinados os valores de módulo de 

elasticidade e de dureza Vickers das fases cristalinas dos clínqueres industriais, bem como 

estabelecer a interferência das inclusões nas alitas sobre estes valores. A influência destes 

parâmetros sobre a moabilidade dos clínqueres, em conjunto com os demais resultados, foi 

investigada. 

-difração de raios-x com refinamento Rietveld: utilizado na identificação e 

quantificação das fases cristalinas presentes nos clínqueres de cimento. Apresenta como 

principais vantagens, com relação à microscopia ótica convencional, as possibilidades: (i) de  

verificação do grau de cristalinidade da fase intersticial, (ii)  de distinção e quantificação dos 

polimorfos de C3A (ortorrômbico e cúbico) e (iii) de identificação dos sulfatos alcalinos 

(arcanita e langbeinita cálcica).  

Para determinação da quantidade de resistência à quebra dos clínqueres propriamente 

dita, foram escolhidas três metodologias, já tradicionalmente consagradas no campo de 

estudos de cominuição: (i) ensaios de quebra individual em Drop Weight Tester (DWT),  (ii) 

o teste de moabilidade de Bond e (iii) estudos cinéticos em moinho de bolas de laboratório, 

seguindo a metodologia descrita por Austin e Concha (1993).  

Considerando-se esses aspectos, foram agrupados os trabalhos em três etapas 

experimentais: 

• PRIMEIRA ETAPA: 

o  Ensaios em Drop Weight Tester, estudos cinéticos e ensaios de moagem de Bond em 

moinho padrão de laboratório (Capítulo 4) 

• SEGUNDA ETAPA: 

o  Caracterização química e mineralógica dos clínqueres (Capítulos 5 e 6) 

• TERCEIRA ETAPA:  

o Caracterização mecânica das componentes dos clínqueres por meio de ensaios de dureza 

Vickers e HIT (Capítulo 7) 
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Antes que essas metodologias todas sejam descritas em detalhe, torna-se necessário 

mencionar que nem mesmo as metodologias “mais comuns” aplicadas ao campo de estudo da 

cominuição constituem a prática da indústria cimenteira. Para controle da moabilidade do 

clínquer, por exemplo, no Brasil, o método indicado pela Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP), tem sido a determinação do índice de moabilidade KM, o qual consiste no 

número resultante da divisão da quantidade (%) de alita pela quantidade (%) de belita 

multiplicado pelo inverso do diâmetro médio do cristal de alita. Este índice, em realidade, tal 

como o cálculo de Bogue, é um cálculo potencial não muito “convincente”, embora tenha 

uma boa relação com o resíduo da peneira 38 µm do clínquer, após ensaio em moinho Herzog 

(com capacidade 350 cm3, sem o corpo moedor central); sendo que quanto maior o KM, mais 

“mole” ou fácil de moer seria o clínquer.  Esta metodologia, no entanto, não prova exatamente 

a relação dos componentes do clínquer com a sua quebra, e, em especial, não prova que a alita  

é mais fácil de moer que a belita, como induz a pensar o usuário deste método, pois quanto 

maior a quantidade de alita, maior será o KM e maior será a sua moabilidade.  

Na indústria da mineração, por outro lado, os métodos escolhidos para este trabalho são 

os mais utilizados justamente por permitirem o dimensionamento dos equipamentos e a 

otimização dos processos de moagem. A compreensão, de forma mais satisfatória, das 

relações entre as propriedades dos materiais e seu comportamento de quebra, todavia, ainda 

está longe de ser alcançada.  

Tal como diversos tipos de rochas, o clínquer possui cristais que se apresentam sob um 

grande número de polimorfos de silicatos e aluminatos, com resistências à quebra específicas,  

que poderiam ser determinadas, não somente pelas características visíveis ao microscópio 

óptico, mas a partir da compreensão da sua estrutura cristalina e dos íons estranhos presentes 

em sua rede. Tal como qualquer outro material que poderia ser encontrado na natureza, 

também, o clínquer é, particularmente, um material extremamente poroso. Esta propriedade 

física consiste, talvez, no principal fator complicador dos estudos de suas propriedades de 

quebra e na mensuração do seu consumo de energia durante os processos de moagem. 

Os estudos mineralógicos de rochas para associar a liberação mineral com a redução do 

tamanho do material são fundamentais para assegurar a eficiência dos processos de 

cominuição ou das etapas imediatamente posteriores. A partir deste tipo de estudo, podem ser 

gerados “modelos de liberação”, os quais permitirão determinar as etapas e os equipamentos 

que serão necessários ao processo de redução de tamanho de determinado material.  Dentro 

deste contexto, mundialmente, quase todos os modelos de liberação baseiam-se na afirmação 
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chave de que não existe “quebra preferencial”. Esta afirmação, aparentemente simples, 

implica que a quebra de uma partícula é independente da sua textura, ou que as fases 

cristalinas dentro das partículas tenham a mesma dureza ou taxa de quebra. Claramente, isto 

não é sempre verdadeiro ou universalmente válido para todas as rochas, mas até mesmo com a 

afirmação de quebra não-preferencial, os modelos de liberação são muito complexos. Nenhum 

modelo que considere quebra preferencial tornou-se pelo menos popular.  

Pelas mesmas razões, construir um modelo de otimização para processos de cominuição 

em moinhos de bolas não é uma tarefa fácil; os modelos mais populares para otimização em 

moinhos de bolas são aqueles do tipo “caixa preta”, tais como o modelo do balanço 

populacional (MBP), os quais consideram algumas características dos equipamentos, do 

processo (operacionais) e das rochas. No entanto, estes estão longe de serem modelos 

“físicos”, os quais considerariam que os minerais têm sim resistências distintas à fratura. O 

clínquer é um material, neste sentido, muito importante, porque seu estudo, do ponto de vista 

dos componentes e de suas resistências diferenciais à quebra, com fatores complicadores 

como porosidade e hidratação, pode “abrir o caminho” para futuros modelos “físicos”. Este 

tipo de modelo estaria fundamentalmente baseado em características físicas, mineralógicas 

e/ou químicas dos seus componentes, ao contrário dos modelos empíricos, os quais se 

baseiam em campos amostrais que nunca são suficientemente grandes para permitir que se 

façam generalizações.  

Ensaios com Drop Weight Tester (DWT), por outro lado, objetivam separar as 

características dos materiais daquelas típicas dos equipamentos. Este tipo de ensaio pode ser 

inclusive adaptado para modelar moinhos de bolas, mas originalmente foram destinados a 

fornecer os parâmetros essenciais à modelagem de moinhos autógenos e semi-autógenos, 

AG/SAG (Napier-Munn et al., 1996). Höffler e Herbst (1990) empregaram inclusive um 

aparato do tipo Drop Weight Tester, a célula de carga ultra-rápida (Ultra Load Fast Cell- 

UFLC), para conduzir ensaios com partículas individuais e com leito de partículas para fins de 

modelagem em moinho de bolas baseada no MBP. 

Há outra forma de desenhar e otimizar moinho de bolas, muito popular, o teste de 

moabilidade de Bond, o qual fornece o índice de trabalho, work index ou WI (Bond, 1952). 

Os valores de índice de trabalho ou WIs, no entanto, têm baixa correlação com os 

parâmetros de impacto (A.b) e de abrasão (ta) obtidos por DWT. Além disso, os parâmetros A 

e b podem ser ambos dependentes do tamanho da partícula. Neste caso, há uma diferença 

significativa na energia requerida para quebrar partículas finas e grosseiras.  
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Clínqueres são um ótimo exemplo disso, porque geralmente são apontados na literatura 

(Austin & Concha, 1993) como fortemente dependentes do tamanho inicial. Embora isto 

esteja particularmente relacionado à porosidade dos clínqueres, devem existir outras 

propriedades importantes a serem consideradas. De acordo com a literatura (Hills, 1995; 

Campbell, 1999 e Dorn, 1980), por exemplo, as belitas seriam os cristais que desenvolveriam 

um papel bastante negativo sobre a moabilidade dos clínqueres.  

Portanto, neste trabalho, em especial na quantificação de resistência dos clínqueres, 

foram utilizadas aquelas técnicas mais comuns ou aceitas no campo de estudo dos processos 

de cominuição. Os parâmetros resultantes de ensaios, como o índice de trabalho e o parâmetro 

de impacto, poderão ser utilizados no dimensionamento de equipamentos, bem como na 

melhoria de suas eficiências via processo de modelagem e simulação matemática. É esperado 

que num futuro próximo, todos os dados aqui fornecidos e metodologias, ainda não comuns 

na indústria, possam fornecer subsídios na tomada de decisão durante controle dos processos 

de fabricação de cimento e, principalmente, no controle do co-processamento e geração de 

novos produtos. 

É preciso, por outro lado, estar atento para o fato de que ao relacionar a resistência à 

quebra dos clínqueres com suas demais propriedades, mesmo aquelas metodologias já 

consagradas tornam-se capazes de revelar um universo extremamente complexo: “relações 

entre o mundo da escala não visível (nanométrica) e o mundo macroscópico, a partir do qual 

estamos acostumados a perceber a quebra dos materiais, estão longe de serem totalmente 

compreendidas”.  

 

3.1 SELEÇÃO E PRIMEIRA ETAPA DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

Visando obter-se à maior variedade cristalográfica e química possível entre as amostras 

de clínqueres de cimento e que poderia influenciar nos resultados dos ensaios de cominuição, 

foram realizadas vinte e duas coletas ao todo, a partir de 11 diferentes fornos do Brasil. Cada 

um destes clínqueres recebeu uma denominação específica, de acordo com a unidade 

produtora ou forno de origem, tal como segue descrito: 

• Unidade produtora 01 (seis coletas): clínqueres K1 (I), K1 (II), K1 (III), K1 

(IV), K1 (V) e K1 (VI), provenientes do mesmo forno; as amostras K1 (I), K1 (II), K1 (V) e 

K1 (VI) foram escolhidas para ensaios no Drop Weight Tester, Bond e análises completas. As 
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demais foram submetidas apenas às análises de microscopia óptica, buscando mostrar as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo com amostras provenientes do mesmo forno. As 

amostras K1 (I) a (V) evidenciaram características similares, enquanto a última amostra 

coletada, K1 (VI) apresentou diferenças contrastantes, em relação às demais, em todos os 

aspectos, conforme os resultados que serão apresentados mais adiante. 

 

• Unidade produtora 02 (três coletas): clínqueres K2 (I), K2 (II) e K2 (III), 

provenientes do mesmo forno. Clínqueres K2 (II) e K2 (III) foram os escolhidos para ensaios 

e análises completas, com exceção dos ensaios cinéticos.  

 

• Unidade produtora 03 (duas coletas por forno):  

• Forno 1: clínqueres K3 (I) e K3 (II), submetidos a todos ensaios e análises propostos, 

com exceção dos ensaios cinéticos. 

• Forno 2: clínqueres K8 (I) e K8 (II), submetidos a todos ensaios e análises propostos, 

com exceção dos ensaios cinéticos. 

 

• Unidade produtora 04 (duas coletas por forno): clínqueres K4 (I) e K4 (II), 

submetidos a todos ensaios e análises propostos, com exceção dos ensaios cinéticos. 

 

• Unidade produtora 05 (uma coleta por forno): clínquer K5, submetido a todos os 

ensaios e análises propostos, com exceção dos ensaios cinéticos. 

 

• Unidade produtora 06 (uma coleta por forno): clínquer K6, submetido a todos 

ensaios e análises propostos, com exceção dos ensaios cinéticos. 

 

• Unidade produtora 07 (uma coleta por forno): clínquer K7, submetido a todos 

ensaios e análises propostos. 

 

• Unidade produtora 08 (uma coleta por forno): clínquer K9, submetido a todos os 

ensaios e análises propostos, com exceção dos ensaios cinéticos. 

 

• Unidade produtora 09 (duas coletas por forno): clínqueres K10 (I) e K10 (II), 

submetido a todos ensaios e análises propostos, com exceção dos ensaios cinéticos. 
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• Unidade produtora 10 (uma coleta por forno): clínquer K11, submetido a todos 

ensaios e análises propostos, com exceção dos ensaios cinéticos. 

 

Todas as amostras de clínquer foram coletadas sobre a correia de alimentação do 

moinho de cimento (Figura 3.1), totalizando cerca de 300 kg por forno. Em seguida, a amostra 

foi homogeneizada e quarteada por meio da montagem de uma pilha longitudinal, conforme 

mostra o fluxograma da Figura 3.2. 

 
Figura 3.1 -  Correia de alimentação do moinho de bolas dos clínqueres do forno K1. 

 

Seguindo o fluxograma da Figura 3.2, o material fornecido era separado pela metade 

(cerca de 50%) para ser classificado em aproximadamente 10 intervalos de tamanho. A 

análise granulométrica completa e representativa da amostra coletada foi obtida anotando-se 

os pesos retidos em cada intervalo de tamanho.  As amostras classificadas em monotamanhos 

eram então separadas e adequadamente armazenadas para ensaios cinéticos e ensaios de 

DWT, evitando-se ao máximo a hidratação e o fraturamento dos nódulos de clínquer.  

Cerca de 13% da amostra inicial, após quarteamento, foi segregada como reserva. O 

restante (~20%) era classificada na peneira 3,35 mm, sendo o retido encaminhado a um 

britador e o produto deste reclassificado na mesma malha teste até que todo material fosse 

passante em 3,35 mm. O produto final era submetido a uma análise granulométrica completa 

para, posteriormente, serem realizados os ensaios de moabilidade de Bond (WI).  

Alíquotas de aproximadamente 5 kg eram retiradas de cada uma das frações de tamanho 

(após classificação em monotamanhos para ensaios de moagem e DWT, conforme 
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fluxograma da Figura 3.2). Desta alíquota, cerca de 1kg era destinado aos estudos 

microscópicos, de microdureza e nanodureza, 2 kg para difração de raios-X e 2 kg para 

análises químicas.  

 
Figura 3.2 - Fluxograma de preparação de amostras 

Nota: DWT = Drop Weight Tester 
 

As alíquotas destinadas às análises de difração de raios-X (DRX) sofreram 

fragmentação até que todo o material fosse passante na peneira 2,4 mm e ficasse retido na 
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abertura de 0,6 mm. Em seguida, as amostras foram submetidas à moagem em moinho de 

bolas da marca Fritsch, modelo pulverizette-5 com corpos moedores de ágata por 20 minutos. 

A distribuição granulométrica resultante era de 100 % passante em 90 µm e mediana entre 40 

µm e 60 µm. A seguir, toda metodologia utilizada foi semelhante à desenvolvida por Gobbo 

(2003). 

Além das amostras de clínqueres, foram recebidas algumas amostras de farinhas 

(matérias-primas dos clínqueres) das alimentações dos fornos das unidades fabris para 

análise granulométrica em difratômetro a laser.  

 

3.2 ANÁLISE QUÍMICAS 

 

O objetivo da realização de análises químicas foi verificar se as diferenças na 

composição dos clínqueres escolhidos eram realmente significativas. Amostras oriundas do 

mesmo forno, também, podem revelar diferenças diárias em suas características, devido às 

mudanças nas condições operacionais ou nas matérias-primas utilizadas. Com esses resultados 

foi possível calcular os módulos de alumina (MA) e sílica (MS), bem como os fatores de 

saturação em cal (FSC) e as fases mineralógicas (cálculo potencial Bogue). Tais parâmetros 

são muito utilizados pela indústria do cimento no controle de qualidade do produto.  

As condições de medição e os demais procedimentos seguidos foram aqueles descritos 

pelo método interno da ABCP (PO-GT-5034) de análises químicas por fluorescência de raios-

X (FRX). A determinação do teor de cal livre foi realizada pelo método do etileno glicol 

segundo a norma brasileira NBR NM 13. 

Os resultados de FRX , após o cálculo potencial Bogue das fases mineralógicas, foram 

comparados aos resultados de DRX quantitativos e aqueles provenientes da microscopia 

óptica quantitativa, os quais serão vistos mais adiante.  

Embora ainda muito usado pela indústria do cimento o cálculo potencial Bogue 

apresenta diversas limitações, tais como, considerar: (a) uma temperatura de clinquerização 

irreal próxima a 2.000 ºC no cálculo, (b) que existe perfeita combinação dos óxidos e (c) que 

existe equilíbrio entre C3S, C2S e a fase líquida, e que este estado é mantido durante o 

resfriamento.  

O estudo de Bogue restringe a constituição dos clínqueres aos compostos C3S, C2S, C3A 

e C4AF na forma pura, sendo que despreza a existência de elementos menores (P2O5, TiO2, 
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MgO, K2O, Na2O e outros) que podem perfazer proporções de cerca de 8 a 9 % do clínquer, 

bem como a presença de sulfatos alcalinos.  

Os erros que podem ser cometidos nos cálculos da composição potencial dependem da 

precisão inerente aos resultados das análises químicas elementares. Assim, se o erro 

experimental associado à técnica de FRX for estimado em cerca de ±1 %, por exemplo, 

haverá uma incerteza de no mínimo ±10 % no cálculo potencial bogue das fases 

mineralógicas dos clínqueres de cimento. Este valor é praticamente a média do teor de belita 

dos clínqueres! 

Assim sendo, fica constatado que é necessário bastante cuidado nas comparações 

quantitativas entre clínqueres por FRX, em especial, quando se tratam de valores entre 0-4%, 

dos teores de Fe2O3, Al2O3, MgO e CaO. 

 Os cálculos potenciais de Bogue, portanto, foram utilizados apenas como uma primeira 

aproximação, visto que todas aquelas condições de equilíbrio químico pressupostas não são 

comumente obtidas nos clínqueres industriais (Gobbo, 2003). 

As fórmulas de cálculo potencial Bogue utilizadas são apresentadas logo a seguir: 

Para MA>0,64 

 

• -silicato tricálcico (%): 

o C3S=4,078 x CaO – 7,6 x SiO2 – 6,718 x Al2O3 – 1,43 x Fe2O3 – 2,852 x SO3 

 

• -silicato bicálcico (%): 

o  C2S=2,867 x SiO2 – 0,754xC3S 

 

• -aluminato tricálcico (%):  

o C3A= 2,650. Al2O3 – 1,692 x Fe2O3 

 

• -ferro aluminato tetracálcico (%):  

o C4AF= 3,04 x Fe2O3 
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3.3 ANÁLISES DE DIFRAÇÃO DE RAIOS -X 

 

Todas as análises foram realizadas no difratômetro de raios-X Philips MPD1880-

PW1710, no LCT-EPUSP. 

Os difratogramas foram coletados com radiação de CuKα, considerando-se como 

condições fixas o uso de spinner, de monocromador de grafite no feixe difratado e as 

aberturas das fendas. As condições analíticas são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1- Condições analíticas de DRX. 
Radiação Cukα (λ=1,54186 ) 

o
A

Tubo Foco largo (BF) 
Ângulo de take off 6° 
Voltagem no tubo 40kV 
Corrente no tubo 40mA 
Spinner 1 revolução/s 
Fenda soller 0,2 mm 
Fenda de divergênica 02/1  
Fenda de recepção 0,2 mm 
Fenda de espelhamento 02/1  
Ângulo inicial (°2θ) 10,0 
Ângulo final (°2θ) 70,0 
Tempo/passo angular (s) 1,2,3 e 5s 
Passo angular (°2θ) 0,02° e 0,04° 

 

A identificação dos compostos foi realizada por programa da Philips (X-pert High Score 

v.1.0), utilizando os padrões difratométricos da Joint Committee for Powder Diffraction 

Studies (JCPDS), a qual mantém uma base de dados de padrões de difração exaustiva (mais 

de 1653.835 padrões). Este comitê fornece um arquivo (Powder Diffraction File) contendo os 

espaçamentos “d” ou distâncias interplanares (relacionadas ao ângulo de difração) e 

intensidades relativas dos picos de difração observados. Os padrões podem ser 

experimentalmente determinados, ou (preferencialmente) calculados com base na estrutura 

cristalina e lei de Bragg. Com auxílio de algoritmos específicos, tal como o programa 

utilizado, é possível então reconhecer rapidamente o pico de difração. 

 

3.3.1 Quantificação por Refinamento Rietveld  

 

O método utilizado por Gobbo (2003) foi o mesmo utilizado nesse trabalho, sendo 

assim, foi utilizada a estrutura cristalina simplificada da alita derivada daquela proposta por 

Nishi et al. (1985). Foram empregados os dados estruturais da fase β da belita (Jost et al., 
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1977) que é a mais comum nos clínqueres industriais, enquanto para o C3A foram usadas duas 

estruturas diferentes, uma cúbica e outra ortorrômbica. A fase cúbica foi descrita por Mondal 

e Jeffery (1975) e a ortorrômbica por Nishi e Takéuchi (1975), sendo que a presença de 

átomos de sódio pode ser verificada no arranjo cristalino do C3A ortorrômbico. Utilizou-se a 

estrutura do C4AF de Colville & Geller (1971). Para a cal livre e periclásio empregaram-se as 

de Primak et al. (1948) e Broch (1927) respectivamente. Por serem compostos de simetria 

cúbica e apresentarem apenas dois elementos, possuem a estrutura mais simples. Para o 

refinamento dos sulfatos alcalinos, foram utilizadas estruturas de Speer & Salje (1986) para a 

langbeinita cálcica e McGinnety (1972) para a arcanita. A fase ortorrômbica foi usada para o 

refinamento da langbeinita, e a cúbica para a arcanita.  

Os parâmetros de cela das fases cristalinas de clínquer, sistema cristalino, grupo 

espacial, e código ICSD* de cada cela unitária utilizada na quantificação de fases por DRX, 

são apresentadas na Tabela 3.2. As posições atômicas utilizadas podem ser encontradas na 

dissertação de mestrado de Gobbo (2003). 

Tabela 3.2-  Características gerais das estruturas dos compostos utilizados no estudo 
 A (°A) b (A) c (A) β (°) Sistema 

cristalino 
Grupo 

espacial Código ICSD 

Alita 12,230 7,04 9,260 116,07 M C 1 m 1 64759 
Belita 5,500 6,745 9,297 94,59 M P 1 21/n1 963 
C3A cúbico 15,263 15,263 15,263 90 C P a -3 1841 
C3A ortorrômbico 10,875 10,859 15,105 90 O P b c a  1880 
C4AF 5,584 14,600 5,370 90 O I b m 2 9197 
C12A7 11,989 11,989 11,989 90 C I -4 3 d 6287 
Cal livre 4,799 4,799 4,799 90 C F m -3 m 28905 
Periclásio 4,216 4,216 4,216 90 C F m -3 m 64928 
Langbeinita 10,333 10,500 10,180 90 O P 21 21 21 40989 
Arcanita 7,476 10,071 5,763 90 C P n a m 2827 
ICSD*, Inorganic Crystal Structure Database, um dos bancos numéricos mais extensos do mundo, contendo 
dados de estrutura cristalina. 
 

 

3.4  MICROSCOPIA ÓPTICA A LUZ REFLETIDA 

 

Essa ferramenta ajudou na determinação da composição mineralógica dos materiais 

citados anteriormente, bem como na análise de texturas, porosidade e outras tantas 

características que exercem influência sobre a moagem, tais como microfissuramento, 

tamanho e forma dos grãos. 

As análises por microscopia óptica a luz refletida foram realizadas em equipamento 

marca Olympus, modelo DXM-60, com objetivas de 50x a 1000x. As fotomicrografias foram 
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obtidas em câmera fotográfica digital Olympus modelo EP-12, acoplada ao microscópio 

óptico.  

Amostras com granulometria entre 0,6 - 2,4 mm são geralmente utilizadas na montagem 

de seções polidas nos estudos de caracterização de clínquer de cimento. Para esse trabalho, no 

entanto, foi escolhido embutir em resina o tamanho original dos nódulos dos clínqueres, 

previamente classificados em monotamanhos conforme fluxograma da Figura 3.2. Portanto, 

os nódulos de clínquer não sofreram fragmentação prévia por qualquer tipo de equipamento 

de britagem ou moagem. Isto objetivou, em especial, a observação e contagem das zonas de 

belitas naqueles mesmos tamanhos de nódulos testados nos ensaios de DWT. Posteriormente, 

fragmentos oriundos da quebra dos nódulos em DWT, por fração de tamanho, também foram 

embutidos e analisados.   

As seções foram confeccionadas em resina epóxi, com 30 mm de diâmetro, utilizando-

se os procedimentos sugeridos por Centurione (1993) ou Campbell (1999). O lixamento e o 

polimento das seções foram realizados com propileno glicol. As seções eram submetidas à 

imersão em um beaker com álcool isopropílico no ultrasom durante 4 min entre cada etapa de 

lixamento e polimento. As seções eram cuidadosamente secadas após imersão em álcool e 

antes do contato com propileno, evitando-se a formação de manchas sobre os cristais. 

Aplicou-se ataque químico com uma solução de HNO3 0,1% em álcool isopropílico (10 

s) para visualização dos silicatos. Para visualização da fase intersticial, o ataque foi realizado 

com uma solução de KOH (10 %) mais sacarose (10 %) em água (5 s) com lavagem em água 

deionizada. Optou-se pela utilização de ataque químico com HNO3 pelo fato de ser um ataque 

estrutural e colorimétrico ao mesmo tempo, permitindo diferenciar bem até compostos em 

inclusões e bordas de cristais. 

 

3.4.1  Técnicas empregadas para descrição mineralógica  

 

A seguir são descritas as técnicas utilizadas para analisar as amostras de clínqueres por 

meio da microscopia óptica de luz refletida. O objetivo foi descrever qualitativamente e 

quantitativamente os clínqueres, verificando assim suas similaridades ou diferenças que 

pudessem, especialmente, influenciar sua moabilidade. O fator porosidade foi analisado 

considerando que o comportamento dos materiais porosos difere substancialmente daqueles 

não-porosos e que, dentre os mesmos materiais porosos, ocorrem diferenças com relação à 
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forma e grau de interconexão dos vazios. A porosidade é uma das principais características a 

ser determinada por microscópio óptico para explicar os resultados de resistência à quebra dos 

clínqueres por DWT. 

Ainda, a indústria tem por conhecimento que clínqueres muito porosos indicam uma 

reação de clinquerização deficiente, pois o aumento de vazios implicará em uma menor 

quantidade de cristais reativos, facilitando a moagem, mas prejudicando a qualidade do 

cimento. Assim, faz parte de sua rotina controlar o “peso litro”, que, segundo Ono (1995), 

para clínqueres bem queimados, varia entre 1,30 a 1,37 kg/L.  

No caso dos clínqueres, a porosidade é a relação entre o volume de poros e o volume 

total (Vp/Vt), cuja determinação por microscópio óptico é uma das maneiras mais utilizadas 

na indústria. A porosidade em microscópio óptico pode ser determinada utilizando-se um 

contador de pontos e uma platina integradora, mas também pode ser estimada de forma 

expedita, por campo visual (métodos visuais comparativos) ou, ainda, por meio de 

analisadores de imagem.  

Como a porosidade dos clínqueres pode variar muito com a região do nódulo que está 

sendo observada (núcleo ou borda), com o tamanho do nódulo e, também, em termos de 

freqüência, dentro da mesma fração de tamanho do nódulo, como exemplifica a Figura 3.3, o 

sucesso de qualquer um dos três métodos, citados anteriormente, está condicionado ao exame 

do maior número possível de seções polidas.  

 
Figura 3.3 - Variação da porosidade no nódulo de clínquer. 

 

A técnica empregada para observar os nódulos de clínquer, mensurar propriedades, tal 

como a porosidade, ou estimar a freqüência de aparecimento de determinadas feições 

mineralógicas, neste trabalho, foi a “varredura em cruz” ilustrada na Figura 3.4. Esta técnica 

conta com auxílio de uma câmera fotográfica digital, acoplada ao microscópio óptico, e de um 

analisador de imagens simples (software livre, tal como o imagetool) para contagem de 
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cristais, determinação da distribuição de tamanhos deles e da dimensão dos agrupamentos (tal 

como zonas de belitas).  

A Figura 3.4 esquematiza a técnica da “varredura em cruz”: no microscópio óptico, é 

focada uma das extremidades da cruz “imaginária” de cada vez (quatro campos visuais 

principais são marcados sobre a amostra ou nódulo de clínquer), em seguida, sob um aumento 

padrão (para cada feição mineralógica), no mínimo três subcampos são observados e suas 

imagens registradas (foto) varrendo a amostra em direção ao centro (interseção) da “cruz”.  

A platina integradora acoplada ao microscópio óptico permite não só a contagem de 

cristais, mas também, impede que uma informação qualquer seja registrada duas vezes, na 

técnica da “varredura em cruz”. Assim, se a análise é procedida com cuidado, não haverá 

sobreposição de campos, caso seja necessário variar o aumento, como por exemplo, na 

mensuração do tamanho de zonas de belitas muito extensas, em que pode ser necessário 

reduzir o aumento de 200 para 100 ou até 50 vezes.  

 
Figura 3.4 - Técnica da “varredura em cruz” para estimativa de freqüência de feições mineralógicas do clínquer. 

 

No caso da porosidade, as fotos (cerca de doze imagens no mínimo por seção polida) 

foram transformadas em escala de preto e branco e então foi estimada a percentagem de preto 
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(correspondente aos vazios). Os resultados são registrados numa planilha interna do programa 

que  fornece a média e o desvio dos valores.  

Ainda, para a estimativa da porosidade foram utilizadas: 

• - três seções polidas, contendo, cada uma, um nódulo da F1 (fração de tamanho 1), 

geralmente, 30x20 mm (cinco fotos de cada seção polida) 

• - mais três seções polidas, contendo, cada uma, um nódulo da F2, geralmente,  

15x10 mm (cinco fotos de cada seção polida) 

• - e mais três seções, contendo, cada uma, dez nódulos da F3, geralmente,  3x2 mm 

(dez fotos de cada seção polida), conforme esquematizado na Figura 3.5.  

.  
Figura 3.5 -  Esquema do procedimento utilizado para análise de porosidade de clínquer em microscópio óptico. 
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A classificação final da porosidade (baixa, média ou alta) para cada clínquer baseou-se, 

portanto, na observação de 60 campos visuais e análise em imagetools de 60 imagens. Neste 

trabalho, porosidade menor que 30% foi considerada baixa; entre 30-50% média e maior que 

50% foi considerada alta.  

Além da porosidade, também, é necessário estimar a freqüência com que ocorre uma 

determinada feição observada de forma padronizada. Por exemplo, era preciso determinar 

com que freqüência apareciam belitas em início de digitação ou alitas com borda de belitas, 

em cada clínquer. Assim, a Figura 3.6 mostra, à esquerda, um campo visual situado sobre uma 

zona de belitas em início de digitação e, à direita, um campo visual situado sobre alitas com 

orla de belitas. No analisador de imagens (imagetool), a freqüência de belitas em início de 

digitação era calculada contando-se o número de cristais de belita em início de digitação e 

dividindo-se este pelo número total de belitas encontradas em cada um dos campos analisados 

em microscópio.  

   
Figura 3.6 - Estimativa de freqüência de feições mineralógicas importantes. 

 

Ainda, por exemplo, no campo à esquerda da Figura 3.6, tem-se que a freqüência de 

belitas arredondadas é igual a zero, de belitas em início de digitação é 19/44 (43,2%) e de 

belitas digitadas é 25/44 (56,8%). No campo à direita da Figura 3.6, tem-se que a freqüência 

de alitas com orla de belitas é 15/19 (79%) e de alitas sem orla de belitas é 4/19 (21%).  

A freqüência média de aparecimento de cada feição, em cada seção polida, era 

registrada e, posteriormente, era feita a média final, em função do número total de seções 

polidas analisadas. A freqüência média final de uma determinada feição foi classificada em 

quatro níveis: Ausente (0-2%); pouco freqüente (2-30%); freqüente (30-50%); muito 

freqüente (>50%).  
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Foi estimada a freqüência das seguintes feições mineralógicas observadas em 

microscópio óptico: 

•  tipo estrutural de belitas presentes, ou seja, contagem de belitas em início de digitação, 

digitadas, arredondadas e amebóides (aumento de 1000 vezes); 

• alitas com microfissuras (aumento de 500 vezes); 

• nível de inclusões em alitas (aumento de 500 vezes); 

• zoneamento (aumento de 500 vezes); 

• contagem de zonas de belitas, periclásio e cal livre (aumento de 50 a 200 vezes, 

“varredura em cruz”); 

• presença de alitas alongadas (aumento de 500 vezes); 

• presença de belitas na borda das alitas (aumento de 1000 vezes); 

• dimensão dos cristais de alita (aumento de 500 vezes); 

• dimensão dos cristais de belita (aumento de 1000 vezes); 

• dimensão das zonas de belitas (aumento de 50 a 200 vezes, “varredura em cruz”); 

• dimensão das zonas de cal livre e periclásio (aumento de 200 vezes). 

A freqüência média por clínquer de alitas com borda de belitas, por exemplo, foi 

estimada, portanto, com base no seguinte cálculo: 
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onde  

NX  = média da feição observada no nódulo de clínquer,

nAx = número de alitas  com a com borda de belitas no campo analisado,

nA = número total de alitas no campo analisado,

nc = número de campos analisados ao microscópio sobre um nódulo de clínquer, 

sX  =número médio de alitas com borda de belitas na seção polida ,

N = número de nódulos analisados, 

FX  = número médio de alitas com borda de belitas contidas na fração de tamanho “F”,
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Ns =o número de seções polidas analisadas, 

FX  =média na fração de tamanho “F”, 

NF = número de frações de tamanho analisadas, 

cX = média das alitas com borda de belitas no clínquer.  

 

Depois, o valor resultante médio da feição observada em alitas ou belitas era geralmente 

classificado em: (A) Ausente (0-3%); (LO) Pouco Freqüente (3-10%); (O) Freqüente n (10-

20%); (VO) Muito freqüente (>20%).  

A “freqüência média” de tipos estruturais de belitas nos clínqueres foi estimada de 

forma similar, mas, neste caso específico, o valor de cX  de cada tipo estrutural foi dividido 

pela freqüência média máxima encontrada entre os quatros tipos estruturais presentes: 

arredondada, amebóide, início de digitação e digitada. Depois, o valor resultante da 

freqüência média normalizada para cada tipo estrutural de belita foi classificado em: (A) 

Ausente (0-0,03); (LO) Pouco freqüente (0,03-0,3); (O) Freqüente (0,3-0,5) e (VO) Muito 

freqüente (> 0,5), de acordo com o exemplo da Tabela 3.3. A classificação final para cada 

clínquer foi registrada na tabela resumo de resultados de microscopia. 

Tabela 3.3- Exemplo do cálculo das freqüências dos tipos estruturais de belitas 
Feição / Clínquer  K2 Classificação final na tabela resumo 

Início de digitação 10% ⇒ 0,15  Pouco freqüente (LO) 
Digitada 10% ⇒ 0,15 Pouco freqüente (LO) 
Arredondada 70% ⇒ 1,0 Muito freqüente (VO) 
Amebóide 10% ⇒ 0,15 Pouco freqüente (LO) 

 

O  número e o tamanho médio das zonas minerais (zonas de belitas, periclásio e cal 

livre) presentes nos clínqueres foi estimado a partir de cálculo semelhante ao anterior, tal que: 
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onde  

NX  =tamanho médio da zona mineral no nódulo de clínquer,

n = número de zonas observadas na seção polida,

X = tamanho de zona mineral observada e medida, 

SX  =tamanho médio das zonas minerais na seção polida, 
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N = número de nódulos analisados, 

FX  = tamanho médio da zona mineral observada e medida na fração de tamanho,

SN  = número de seções polidas analisadas de uma determinada fração de tamanho, 

NF = número de frações de tamanho analisadas, 

CX  = tamanho médio final das zonas minerais observadas e mensuradas no clínquer. 

Para determinação das porcentagens de cada composto cristalino de alita, belita, cal 

livre, periclásio e fase intersticial indiscriminada (mistura de aluminatos e ferrita) foram 

realizadas três contagens de 1.000 pontos, por seção polida, com ampliação de 500 vezes. 

Para a determinação das proporções de C3A e C4AF foram contados cerca de 200 pontos 

somente entre estes compostos, tendo sido utilizado um aumento de 1.000 vezes. A proporção 

entre os compostos de C3A e C4AF são multiplicadas pelo número total de pontos contados 

sobre a fase indiscriminada, resultando no número corresponde a cada fase respectivamente. 

Ao final do processo de contagem, os resultados são multiplicados pelas densidades de cada 

um dos compostos e divididos pelo somatório de todos resultados. Estes procedimentos estão 

de acordo com aqueles sugeridos pela ASTM (American society for testing and materials, 

1996, C 1356M). Este método parte do pressuposto de que a distribuição em área por meio da 

contagem dos pontos seja equivalente à volumétrica. Conhecida, então, a composição 

volumétrica, corrige-se para a composição em massa pela densidade média dos componentes. 

Na Tabela 3.4 é dado um exemplo da contagem dos componentes para uma dada amostra.  

Tabela 3.4-  Determinação da composição mineralógica dos clínqueres 
Componente Pontos Densidade (g/cm3) Total % em massa 
Alita 636 3,20 2035,2 62,2 
Belita 148 3,28 485,44 14,9 
C3A 61 3,04 185,44 5,7 
C4AF 105 3,77 395,85 12,1 
Cal livre 36 3,30 118,80 3,6 
Periclásio 14 3,58 50,12 1,5 
Total 1000  3270,85 100 

 

Na Tabela 3.4, o exemplo mostra que, em aumento de 1000 vezes, a proporção entre 

C3A e C4AF foi igual a 37 % e 63 % respectivamente, sendo o número total de pontos sobre 

fase indiscriminada, contado em aumento de 500 vezes, igual a 166 pontos. 
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3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV/EDS) 

 

As seções polidas usadas para microscopia óptica foram polidas novamente e cortadas 

em serra de diamante (em torno do núcleo do nódulo) em cubos de cerca de 10 a 15 mm de 

aresta para análises no MEV-EDS. Estes procedimentos garantiram a qualidade das imagens e 

análises, bem como evitaram possíveis contaminações da coluna de EDS (acoplada ao 

equipamento) pela volatilização de resina. Em seguida, as amostras foram submetidas à 

metalização com ouro, recebendo um pequeno fragmento de fita carbono.  

Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura da marca LEO, modelo 

Stereoscan 440, acoplado ao espectrômetro de dispersão de energia (EDS), do Centro de 

Microscopia Eletrônica da UFRGS. 

Foram realizadas análises químicas pontuais nas principais fases do clínquer (alita, 

belita, C3A e C4AF), com o objetivo de verificar as variações na composição química dos 

cristais. Para cada composto cristalino (em cada amostra), foram efetivadas cerca de 50 

micro-análises, sendo o valor médio utilizado na elaboração de gráficos ou Tabelas. 

Essa ferramenta permitiu fundamentalmente a observação de feições mineralógicas, de 

texturas de cristais e de detalhes das fases cristalinas, devido as maiores e melhores resoluções 

que podem ser obtidas com este equipamento. A forma dos cristais e a composição química 

por EDS foram resultados importantes para interpretação dos resultados de ensaios de 

moagem. 

 

3.6 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

As análises granulométricas das farinhas, matéria-prima do clínquer, foram realizadas 

no equipamento CILAS, modelo1064. Estas análises tiveram como objetivo relacionar o 

tamanho dos cristais de silicatos dos clínquers com o a granulometria da farinha.  

Em geral, tamanhos maiores de cristais de alita e belita se originam de farinhas mais 

grosseiras. Isto ajudou a compreender o processo de crescimento dos cristais de silicatos dos 

diferentes clínqueres e relacionar com suas condições de queima e previsão de resistência à 

quebra.  
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As amostram foram submetidas à homogeneização, quarteamento e peneiramento na 

malha teste 500µm. Todas elas apresentaram granulometria passante em 500µm, sendo 

analisadas em seguida no difratômetro a laser em água.  

 

3.7 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA (EAA) 

Os nódulos de clínquer foram quebrados até -2 mm e depois passaram por moagem até 

granulometria 100 % menor que 75 µm. Cuidados especiais foram tomados para evitar 

contaminação em peneiras e equipamentos.  

 

Sem extração seletiva (EAA-SES) 

As amostras pulverizadas eram encaminhadas às análises de absorção após digestão em 

ácido nítrico e fluorídrico em sistema fechado. Os elementos analisados foram Ba, Pb, Mn, Ti, 

Zn, Co, Cu, Cr, Mo e Ni. 

 

Pós-extração seletiva (EAA-PES)  

As amostras pulverizadas foram encaminhadas às etapas de extração seletiva descritas a 

seguir, antes de serem encaminhadas às análises de absorção para separar os silicatos das 

fases da matriz. Os elementos analisados foram Ba, Pb, Mn, Ti e Zn. 

A metodologia da extração seletiva dos compostos cristalinos de clínqueres para análise 

em absorção atômica baseou-se naquela utilizada por Campbell (1999) para preparação de 

lâminas e análise em microscopia óptica. Esta metodologia sofreu algumas modificações com 

finalidade de analisar os materiais por EAA, sendo descrita a seguir. 

• Extração com KOH+sacarose 

Objetivo: remover aluminatos e ferroaluminatos e concentrar as fases silicáticas. 

Utilizada normalmente para observação da cor da belita e determinação da birrefrigência da 

alita em microscopia óptica, mas também para análises de difração de raios-x.  

1) Preparar solução de extração com 100 g KOH mais 50 g de sacarose em 200 ml de 

água deionizada. 

2) Colocar 40 ml da solução de extração em beaker sobre placa quente, aquecer até 

aproximadamente 80 °C. 
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3) Adicionar 0,4 g de clínquer -75 µm à solução e agitar com um “peixe”, mantendo a 

temperatura em torno de 90 °C por no máximo 10 a 15 min, evitando que a solução se 

torne muito viscosa e não venha a decantar. Ir repondo o líquido volatilizado com a 

solução de extração até completar o tempo máximo de aquecimento. 

4) Retirar o beaker da placa quente, adicionar mais alguns mililitros de água deionizada 

para reduzir a viscosidade e decantar o líquido. Escorrer o líquido aos poucos até que 

reste um resíduo úmido. Fazer isto no mínimo três vezes. Não se preocupar com traços 

de um precipitado que possa se formar ou de cristais finos que possam crescer sobre as 

partículas de silicatos. Retirar o líquido remanescente com a borda de um papel toalha.  

5) Proceder ao “refino” deste resíduo repetindo os passos de 1 a 4. 

6) Estimar a massa de resíduo obtida após refino. 

7) Dissolver o resíduo em 50 ml de solução a 5 % de ácido nítrico. 

8) Filtrar a solução em membrana 0,45 µm e funil Buchner. 

9) Centrifugar por 30 min a 5000 rpm. 

10) Filtrar a solução novamente em caso de formação de precipitado para analisar em 

EAA. 

 

• Extração com ácido salicílico e metanol. 

Objetivo: remover silicatos e concentrar as fases da matriz. Preparar solução de extração 

com 30 g de ácido salicílico em 250 ml de metanol e repetir passos (2) a (10) dos 

procedimentos de extração com KOH mais sacarose. 

 

3.8 ENSAIOS DE MICRODUREZA VICKERS 

 

Os ensaios de microdureza de clínqueres em seção polida foram realizados com 

indentador Vickers (pirâmide de base quadrada). Foram utilizadas as mesmas seções polidas 

analisadas em microscópio óptico. Posteriormente, as seções eram cortadas em serra de 

diamante para análise em microscópio eletrônica de varredura. 
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Para cada composto cristalino, foram realizadas mais de 20 micro-indentações por 

amostra ou seção polida, sendo o valor médio de microdureza Vickers utilizado na elaboração 

de gráficos ou tabelas. 

São muitos os fatores a serem considerados na interpretação dos resultados de ensaios 

de microdureza, mas o mais importante é observar a carga utilizada durante o ensaio, pois os 

valores podem mudar significativamente se ela não for mantida constante, conforme ilustra a 

Figura 3.7. Nesta Figura é observado que os valores de microdureza obtidos com cargas entre 

25 gf e 50 gf são similares para as fases alita, belita e aluminatos. Nas cargas menores que 25 

gf ou maiores que 50 gf os valores obtidos para as fases tendem a ser os mesmos, não 

podendo ser distinguida a dureza da alita, da belita e da matriz (F.I.). Além disso, os valores 

de dureza para a mesma fase são muito diferentes daqueles obtidos com cargas entre 25 e 50 

gf. Isto se deve ao fato de que na carga menor que 25 gf não é possível visualizar a impressão 

com nitidez e na carga maior, 100 gf, ocorrerá uma maior influência das outras fases que 

estão próximas à região de indentação.  

 
Figura 3.7 - Variação da microdureza Vickers das fases do clínquer com a carga aplicada. 

 
Portanto, as cargas mais indicadas são 25 gf para tamanhos médios de alita e belita 

menores que 20 µm e 50 gf para tamanhos maiores. Quando desejado comparar clínqueres 

com tamanhos médios diferentes a opção deve ser feita pela carga menor, conforme realizado 

neste trabalho. Além disso, é de bom senso que nunca devem ser feitas interpretações ou 

comparações entre valores de microdureza de conjunto de dados com cargas aplicadas 

diferentes.  
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3.9 TESTES INSTRUMENTADOS DE DUREZA 

 

Para os ensaios de nanoindentação foram utilizadas seções polidas circulares com 30 

mm de diâmetro. Foram selecionadas amostras de clínquer dos fornos K1, K9 e K10 e estas 

foram preparadas de acordo com os procedimentos descritos anteriormente para análise em 

microscópio óptico. As amostras das três frações de tamanho mais representativas destes 

clínqueres foram escolhidas ao acaso e embutidas em resina: dez (10) nódulos da fração mais 

grosseira, dez (10) nódulos da fração média e 30 nódulos da fração fina. A fração fina era 

colocada em três seções polidas, resultando em 23 seções polidas por clínquer analisado. 

O clínquer do forno K9 foi escolhido por ter elevado índice de trabalho (ensaios de 

Bond), mas resistência muito baixa à quebra por impacto (DWT). Os clínqueres dos fornos 

K1 e K10 foram escolhidos por sua alta resistência à quebra em DWT e valores altos de 

índice de trabalho (WI). 

Objetivou-se com estes ensaios: 

• ratificar os resultados dos testes de microdureza Vickers,  

• compreender a influência de fatores como tamanho do cristal e inclusões nas 

medidas de dureza e  

• obter informações adicionais acerca do comportamento de fratura dos cristais de 

clínqueres, através da medida de módulo de elasticidade e das curvas de carga e 

deslocamento. 

 

Os testes de nanoindentação seguiram os procedimentos descritos pela ISO 14577, a 

qual foi preparada para capacitar o usuário a estimar a indentação de materiais considerando a 

força e o deslocamento durante as deformações plástica e elástica. Monitorando o ciclo 

completo de aumento e remoção da força teste, valores de dureza equivalentes aos valores de 

dureza tradicionais podem ser determinados. Todos estes valores podem ser calculados sem a 

necessidade de medir a indentação opticamente. ISO 14577 especifica o método de 

indentação instrumentada para determinação de dureza e outros parâmetros. 

 As resoluções de carga e deslocamento para o equipamento utilizado (Fisherscope 

H100V) foram de 0,02 mN e 2 nm respectivamente. 

O módulo de elasticidade e a dureza foram medidos em profundidades de penetração de 

cerca de 300 a 500 nm, conforme indicado por Vélez et al. (2001). Este procedimento foi 
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adotado para garantir que a profundidade de indentação não ultrapassasse 10 % da espessura 

da capa, evitando que as medidas de dureza e módulo de elasticidade fossem influenciadas 

pelo substrato, conforme esquema ilustrado na Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 - Profundidade máxima de indentação. 

 

Os valores de dureza e módulo de elasticidade foram obtidos utilizando um indentador 

Berkovivh (pirâmide de diamante com três fases), a qual tem a mesma relação área nominal/ 

profundidade que a pirâmide padrão Vickers. Os testes instrumentados de dureza (TID) foram 

realizados com carga máxima de 45 mN e um tempo total de ciclo carregamento-

descarregamento de 120 segundos. Para prevenir que as medidas de dureza dependessem da 

carga, os dados de indentação foram interpretados segundo a metodologia elaborada por 

Doerner & Nix (1986), Oliver & Pharr (1992) e Jindal & Quinto (1988). 

 

3.10 ENSAIOS DE MOABILIDADE DE BOND 

 

O WI corresponde numericamente ao trabalho, expresso em kWh, necessário para 

reduzir uma tonelada de minério desde um tamanho teoricamente infinito, até 80% da massa 

passante em 0,10mm. Portanto, estes ensaios visam à obtenção do índice de moabilidade de 

Bond em um moinho de bolas com dimensões padronizadas (305 x 305 mm) e revestimento 

liso, com cantos curvados.  

Clínqueres provenientes de nove fornos diferentes foram submetidos aos ensaios de 

moabilidade de Bond. Duas amostras vieram do mesmo forno (K1) e apresentaram 

características extremamente diferentes: a quantidade de belitas da segunda amostra testada 

em moinho de Bond apresentou um conteúdo de Belitas cerca de dez vezes menor. 
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As amostras testadas em moinho de Bond foram, então, denominadas conforme a 

unidade produtora/forno que lhes deu origem, sendo listadas a seguir: 

• Unidade produtora 01: amostras K1 (I), K1 (II), K1 (V) e K1 (VI) 

• Unidade produtora 02: amostras K2 (II), K2 (III) 

• Unidade produtora 03: amostras K3 (II) e K8 (II) 

• Unidade produtora 04: amostras K4 (II) 

• Unidade produtora 05: amostras K5 

• Unidade produtora 06: amostras K6 

• Unidade produtora 07: amostras K7 

• Unidade produtora 08: amostras K9 

• Unidade produtora 09: amostras K10 (I) e K10 (II) 

• Unidade produtora 10: amostras K11 

 

Foi utilizada abertura de fechamento igual a 75µm, e os procedimentos seguidos estão 

descritos nos trabalhos de Mosher & Tague (2001), sobre conduta e precisão dos ensaios de 

moabilidade e na norma NBR 11376 (ABNT, 1985). 

 

3.10.1  Do procedimento experimental 

 

Os ensaios são realizados em um moinho com dimensões padronizadas (305 x 305 mm) 

e revestimento liso, com cantos curvados. O procedimento para a execução do ensaio, com a 

alimentação previamente britada 100 % - 3,35 mm, consiste das seguintes etapas: 

 

1) Colocar o minério em proveta graduada de 1 litro. Compactar levemente o material, 

batendo o fundo da proveta em superfície revestida de borracha. Completar o volume até 700 

ml. Pesar este minério. Repetir a operação três vezes, tomando o valor médio. Este valor é a 

massa da alimentação do ensaio (M), sendo dado em g. 

 

2) Calcular Aar, que é a massa da alimentação que será acrescentada quando em regime, 

e é igual a M/3,5, com o objetivo de se atingir uma carga circulante de 250 %. 
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3) Proceder à análise granulométrica da alimentação segundo a NBR 8957. Representar 

em gráfico Rosin-Rammler a porcentagem passante acumulada em ordenada e a abertura das 

peneiras em abscissa, em µm. Determinar A, ou seja, a abertura da peneira através da qual 

80% da massa da alimentação é passante, por interpolação. 

 

4) Escolher a abertura da malha de classificação do ensaio “Am” (sugestão: 300, 150 e 

75 µm). 

 

5) Determinar por peneiramento a massa passante em Am. Este é o passante inicial do 1o 

ciclo e denomina-se Ma1. 

 

6) Carregar o moinho com a carga de bolas e uma quantidade de minério com massa 

correspondente à calculada no item 1. Para o 1o ciclo, moer por um número definido de 

rotações, por exemplo, 100 ou 200, dependendo das características do minério quanto à 

moagem, obtidas por informações anteriores. 

 

7) Descarregar o moinho e peneirar o minério em Am, recomendando-se a utilização de 

peneiras de alívio. Determinar a massa retida. A massa do minério passante (Mpi) é calculada 

por diferença, evitando-se a introdução de erros por perda de ultrafinos. Esta é a alimentação 

nova a acrescentar para o próximo ciclo. 

 

8) Descartar o minério passante. 

 

9) Subtrair Mai de Mpi. Este valor é passante líquido gerado no ciclo “i”. 

 

10) Recompor a alimentação nova igual a Mpi, à massa retida. Utiliza-se para isto de 

incremento tirado da amostra inicial. Recomenda-se efetuar um peneiramento de controle em 

Am, para se garantir uma distribuição granulométrica constante dos incrementos. 
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11) Calcular a massa passante em Am contida na alimentação nova a partir da análise 

granulométrica, determinada no item 3 ou do peneiramento de controle do item 10. Este é o 

valor de Mai+1. 

 

12) Subtrair o valor da alimentação nova a acrescentar (Mpi) de Aar determinada no 

item 2. A diferença é o desvio correspondente ao ciclo “i”. 

 

13) Dividir a quantidade líquida passante, determinada no item 9, pelo respectivo 

número de rotações aplicado. Este valor é denominado mobilidade (Mobi), e corresponde à 

massa em gramas passante em Am gerada em cada rotação do moinho. 

 

14) Carregar novamente o moinho. Calcular o número de rotações para o ciclo seguinte 

(Ni+1), por meio da seguinte fórmula: 

 

15) Proceder à moagem com o número de rotações calculado. 

 

16) Repetir as operações descritas nos itens de 7 a 15. 

 

17) Prosseguir o número de ciclos até que os valores de Mobi atinjam o equilíbrio ou 

invertam a tendência de crescimento ou decrescimento, em três ciclos. A verificação desse 

equilíbrio é feita extraindo-se a média aritmética dos três últimos valores de Mobi, não 

devendo a diferença entre o maior e o menor valor ser superior a 3 % em relação ao valor 

médio. 

 

18) Uma vez alcançado o equilíbrio, realizar a análise granulométrica do minério 

passante em Am do último ciclo. O valor P corresponde à abertura da peneira onde 80 % da 

massa do produto é passante. Este valor pode ser encontrado por meio de interpolação no 

gráfico log-log onde a percentagem passante é colocada no eixo da ordenada e a abertura das 

peneiras em µm na abscissa. 
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19) O valor de WI é apresentado em kWh/t, obtido pela fórmula empírica que 

correlaciona a abertura da malha (em µm) de classificação (Am), a massa média moída abaixo 

desta malha por rotação (Mob, dado em gramas por rotação) e as aberturas (em µm) das 

peneiras que permitem a passagem de 80 % da massa de alimentação (A) e do produto (P), 

como mostrado a seguir: 

⎟
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Ao realizar ensaios com três diferentes aberturas de malha teste (300, 150 e 75 µm), 

poderão ser avaliadas as possíveis variações de WI com o tamanho de partícula.  

Para escalonar o WI determinado em Laboratório é utilizada a seguinte equação: 
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sendo W o trabalho (em kWh/t) necessário para cominuir a alimentação desde um 

tamanho representativo inicial A até um tamanho representativo final P (em µm), e “K” os 

fatores de correção necessários à adaptação das condições do ensaio de Bond às condições 

operacionais do circuito de moagem industrial. Assim, o WI operacional,o qual corresponde à 

medida da potência consumida no eixo do moinho industrial dividida pela alimentação (t/h), 

deve ser igual ao WI de laboratório escalonado. Estes fatores de correção dizem respeito ao 

tamanho da alimentação e do produto, a moagem ser a seco e ao diâmetro do moinho 

industrial, os quais foram determinados empiricamente por Rowland (1975, 1978).  

O moinho opera à freqüência de 70 +/-3 rpm. Na Tabela 3.5 está apresentada a 

distribuição de bolas da carga moedora que deve ser usada. 

Tabela 3.5-  Distribuição dos diâmetros das bolas da carga moedora 
Número de bolas Diâmetro(mm) 

43 36,5 
67 30,2 
10 25,4 
71 19,1 
94 15,9 

 

É recomendável estimar corretamente o número de rotações a serem usadas no primeiro 

ciclo de moagem, de acordo com a abertura da malha de fechamento (Am). Para a malha 75 

µm podem ser utilizadas 20 a 30g de amostra para peneiramento e cerca de 300 rotações no 

primeiro ciclo. 
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É recomendável a limpeza periódica (lavagem, uso de ultra-som e secagem por jato de 

ar) das peneiras a serem usadas na classificação do produto. 

A análise granulométrica precisa do produto final por peneiramento requer um controle 

adequado da massa de amostra a ser introduzida na série de peneiras.  

 

3.11 ENSAIOS CINÉTICOS 

 

Visam à determinação da função quebra e taxa de quebra dos clínqueres sob condições 

padronizadas, em moinho instrumentado de 300 x 300 mm, conforme Tabela 3.6 e 

metodologia descrita por Austin & Concha (1993).  

Tabela 3.6- Condições operacionais e de equipamento dos ensaios cinéticos 
Diâmetro moinho 300 mm Diâmetro bolas 20 mm 
Comprimento moinho 300 mm Número bolas 930 
Volume  21206 cm3 Preenchimento de vazios 60% 
Grau de enchimento 30 Densidade dos sólidos 2,94 g/cm3

Densidade bolas 7,8 g/cm3 Massa de clínquer 4488,833 
Porosidade carga 40 % Freqüência de rotações 54 rpm 
Massa bolas 30398 g  % da velocidade crítica 70,1% 
Velocidade crítica 80,4 rpm    

 

As amostras receberam prévia classificação granulométrica em 5 monotamanhos, sendo 

estes: 9,5x6,3 mm; 4,8x3,4 mm; 1,7x1,2 mm; 0,6x0,4 mm e 0,2x0,15 mm, conforme descrito 

anteriormente e representado no fluxograma da Figura 3.2. 

O material (4,5 kg de clínquer) foi colocado no moinho em camadas intercaladas com 

camadas de bolas. Após o primeiro intervalo de tempo de moagem, o moinho era parado, 

retirando-se todo o material (junto com as bolas de aço) aos poucos para uma malha de alívio, 

malha 18 mm situada sobre a malha teste e um fundo de peneira respectivamente, separando-

se com maior facilidade as bolas do material. As peneiras utilizadas nesta etapa são de 

dimensão 50x50x20 cm. 

As bolas eram separadas espalhando-as sobre a peneira com as mãos. Após isto, era 

retirada a malha de alívio, contendo as bolas de aço, e colocava-se a tampa sobre a malha 

teste, procedendo à classificação granulométrica. O material retido na malha teste era pesado. 

O material passante era submetido à análise granulométrica completa em peneiras menores de 

20 cm. Em seguida, todo material foi colocado de volta no moinho, intercalando-se 

novamente com as bolas de aço e moendo-se por mais um intervalo de tempo. Cada 
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monotamanho era submetido a 5 intervalos de tempo de moagem. Os resultados das análises 

granulométricas foram registrados em planilhas para cálculo das funções quebra e taxa de 

quebra.  

As amostras escolhidas para realização destes testes partiram de três fornos distintos, tal 

como segue:  

• Unidade produtora 01: amostras K1 (II) 

• Unidade produtora 07: amostras K7 

• Unidade produtora 08: amostras K9 

 

3.12 ENSAIOS EM DROP WEIGHT TESTER 

 

O Drop Weight Tester (DWT) foi introduzido no JKRMC, Austrália, para substituir o 

teste do duplo pêndulo para acessar as características de quebra por impacto de minérios 

(Napier-Munn et al., 1996). Consiste de um peso de aço montado por meio de duas guias tal 

como ilustrado na Figura 3.9. 

  
Figura 3.9 -  Drop Weight Tester (DWT) do LSC-USP. 

 

Um dispositivo elétrico é utilizado para elevar ou abaixar o peso a uma altura 

determinada em função do nível de energia desejado. O peso é solto por um sistema 

pneumático ou elétrico e cai por gravidade sobre uma partícula de cada vez, colocada sobre 

uma barra -suporte ou âncora de aço que se encontra fixa a um bloco de concreto. Todo o 
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sistema, em realidade, está montado em uma estrutura de aço a qual está fixa a este bloco de 

concreto.  Modificando a altura do peso, bem como a massa do peso solto, uma larga faixa de 

níveis de energia pode ser testada.  

Estes ensaios visam à determinação: 

• da função quebra para cinco frações de tamanho de nódulos de clínquer, em três níveis 

de energia específicas de impacto (0,25; 0,50 e 1,0 kWh/t);  

• do parâmetro t10 para cada nível de energia e 

• do parâmetro de impacto A.b ou resistência dos clínqueres. 

 

As frações de tamanho escolhidas foram: (25,40 x 22,22 mm (F1), 22,22 x 19,05 mm 

(F2), 19,05 x 15,87 mm (F3), 15,87 x 13,46 mm (F4), 13,46 x 12,7 mm (F5)), e três níveis de 

energia diferentes (0,25; 0,5 e 1,0 kWh/t) foram selecionados para a execução dos ensaios em 

DWT. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Simulação e Controle de Processos de 

Tratamento de Minérios (LSC) do Departamento de Minas e Petróleo da USP. 

Os níveis de energia adotados no ensaio e as frações de tamanho de partículas 

escolhidas são funções do tipo de equipamento e/ou dos pesos utilizados. O equipamento 

utilizado neste caso não possibilitou o uso de níveis de energia maiores ou partículas menores 

que a fração de tamanho -13+9 mm. Isto ocorre porque para partículas abaixo deste tamanho, 

a altura de lançamento do peso ficaria muito reduzida (abaixo de 10 cm) e, em níveis de 

energia maiores que 1,0kWh/t, o material sofreria pulverização e as funções de quebra obtidas 

não seriam confiáveis. Felizmente, as frações de tamanho e níveis de energia que foram 

escolhidos são suficientes para a determinação dos parâmetros de interesse.  

A metodologia dos ensaios baseou-se em uma adaptação das metodologias empregadas 

por Chieregati (2001) e aquela indicada como padrão (ensaio convenvional) utilizado no 

JKRMC (Napier-Munn, 1996).  

 

3.12.1 Ensaio convencional de DWT 

 

Resumidamente, o método consiste na preparação de 10 lotes de 30 fragmentos cada, de 

acordo com 5 diferentes frações granulométricas para cada nível de energia. Significa que o 

esquema mostrado na Figura 3.10 deve ser repetido para 10 lotes no nível de energia 01, 10 
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lotes para o nível de energia 02 e 10 lotes para o nível de energia 03, resultando na quebra de 

300 partículas por nível e 900 partículas no total. Isto corresponde a um total de 50 a 100kg de 

material.  

 
Figura 3.10 -  Método do ensaio padrão de DWT, Chieregatti (2001). 

 

As 30 partículas quebradas são reunidas em um recipiente, sendo o material submetido a 

uma análise granulométrica completa, do qual se obtém o parâmetro t10.  

Os valores de altura de queda são calculados a partir da equação: 

fi h
M

n
mEcs

h +
×

×
=

0272,0
, 

onde hi é a altura inicial (cm) da qual o cilindro iniciará a queda, Ecs é a energia específica 

aplicada (kWh/t), m é a massa de cada lote de partículas (g), n é o número de partículas do 

lote, M é a massa do cilindro (kg) e hf é a altura remanescente da partícula após i impacto 

(cm). 
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No caso do ensaio padrão para modelagem de moinhos AG/SAG, por exemplo, as 

frações e níveis de energia usados são aqueles apresentados na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7- Intervalos de tamanho e níveis de energia (kWh/t) utilizados em DWT 
Teste -63+53 mm -45+37,5 mm -31,5+26,5 mm -22,4+19 mm -16+13,2 mm 

1 0,10 0,10 0,25 0,25 0,25 
2 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 
3 0,50 1,00 2,50 2,50 2,50 

Fonte: Napier-Munn et al (1996), Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre. 

 

Testes de DWT em carvão e outros materiais tais como o clínquer, cuja quebra depende 

de níveis de energia mais baixos, requerem um peso menor que aqueles utilizados 

convencionalmente para modelar e simular britadores e moinhos autógenos e semi-autógenos 

(AG e SAG) ou minérios duros, cujo peso pode variar de 30-80 kg . No caso de carvões, o 

peso indicado é de 2 kg com altura mínima de 0,35 m. Para o clínquer, o peso indicado fica 

entre 3,4 a 4,3 kg com alturas mínimas de cerca de 0,10 m. No caso deste trabalho o peso 

usado foi igual a 4,27 kg , sendo a altura máxima de 90cm e a mínima de 10cm. Ainda para 

testes com frações de tamanho maior que 26 mm, no caso de clínqueres, podem ser utilizados 

pesos com até 15 kg ou níveis de energia de até 2,5 kWh/t. 

 

3.12.2  Ensaio sintético de DWT 

 

O método do ensaio sintético é essencialmente o mesmo adotado pelo ensaio padrão do 

Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKRMC), com exceção dos seguintes fatores: 

• No ensaio sintético são submetidos ao impacto os fragmentos contidos em uma 

única fração granulométrica (fração -22+19 mm ou -16+13 mm), sendo utilizados 

apenas 3 lotes de 30 partículas cada (1 lote para cada nível de energia: 0,25; 1,0 e 

2,5 kWh/t). 

• No ensaio sintético há necessidade de ser estimado o valor do parâmetro de abrasão 

ta, com vistas à modelagem e simulação de moinhos AG/SAG. 

 

3.12.3 Ensaio sintético modificado de DWT 

 

No caso desse trabalho, visando essencialmente estabelecer uma comparação entre os 

parâmetros de resistência dos clínqueres e relacioná-los com suas características 
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mineralógicas, foram utilizados três lotes de trinta partículas cada, para cada fração de 

tamanho e para cada nível de energia. Assim sendo, foram utilizadas cinco frações de 

tamanho (-25.4+22.2 mm, -22.2+19.0 mm, -19.0+15.9 mm, -15.9+13.5 mm, -13.5+12.7 mm) 

e três níveis de energia ao todo (0,25; 0,50 e 1,0 kWh/t). Isto totalizou cerca de noventa 

partículas por fração por nível de energia, ou seja: 90x5x 3 = 1.350 partículas ou quebras para 

cada tipo de clínquer. Sendo que foram testados os seguintes clínqueres: 

 

• Unidade produtora 01: clínqueres K1 (I) ,  K1 (V) e K1 (VI). 

•  Unidade produtora 02: clínqueres  K2 (II) e K2 (III). 

• Unidade produtora 03: clínqueres K3 (I) e K3 (II) e clínqueres K8 (I) e K8 (II) 

• Unidade produtora 04: clínqueres K4 (I) e K4 (II) 

•  Unidade produtora 05: clínquer K5 

• Unidade produtora 06: clínquer K6 

• Unidade produtora 07: clínquer K7 

• Unidade produtora 08: clínquer K9 

• Unidade produtora 09: clínquer K10 (I) e K10 (II) 

• Unidade produtora 10: clínquer K11 
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4 PRIMEIRA ETAPA EXPERIMENTAL 
 

Este capítulo aborda os resultados da primeira etapa experimental, a qual consistiu na 

avaliação da resistência mecânica dos clínqueres segundo metodologias já consagradas na 

área de estudo dos processos de cominuição: (i) ensaios de quebra individual de partícula em 

Drop Weight Tester (DWT), (ii) ensaios de moagem ou estudos cinéticos visando à 

determinação de parâmetros utilizados em MBP (modelos do balanço populacional) e (iii) 

ensaios de Bond, os quais fornecem o consumo específico de energia dos materiais para 

dimensionamento e otimização dos moinhos. 

 

4.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS EM DWT 

 

O parâmetro de impacto A.b é calculado com base no parâmetro t10, definido como o 

passante acumulado Y dividido por dez ou “Y/10”, sendo Y a média geométrica do intervalo 

de tamanho para as partículas testadas (tn é o passante acumulado Y/n, e assim por diante). A 

quantidade de quebra, ou índice de quebra, t10, está relacionado à energia de cominuição (Ecs) 

segundo a fórmula: t10=A[1-e(-b.Ecs)]. 

Nesse estudo, para sistematização e análise de resultados, os clínqueres foram 

classificados de acordo com a resistência à quebra de seus nódulos grosseiros quebrados em 

DWT. Os intervalos de A.b para os clínqueres de acordo com a categoria de resistência são 

apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1- Classificação dos clínqueres segundo parâmetro de impacto (A.b). 

Categoria A.b médio Intervalo 
Alta  41 31.0 51.9 
Moderada 62 52.0 72.9 
Baixa 83 73.0 93.9 
Muito Baixa 115 94.0 136.0 

 

Os resultados de A.b para todos os clínqueres testados, de acordo com a modelagem por 

fração de tamanho, são apresentados na Tabela 4.2, sendo “F1” a fração de tamanho mais 

grosseira (-25,40+22,22 mm) e  “F5” a fração de tamanho mais fina (-13,46-12,7 mm). 

Os clínqueres mostraram grandes diferenças de quantidade de resistência entre as 

frações de tamanho originais, conforme Tabela 4.2. Os nódulos de clínquer de menor tamanho 
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(F5) costumam apresentar maior resistência, com exceção única das amostras de clínqueres do 

forno K8-II (segunda coleta) e do forno K5. 

Tabela 4.2- Variação do parâmetro de impacto (A.b) com a redução do tamanho da partícula 
Frações de tamanho  

Clínquer F1 F2 F3 F4 F5 
Valor A.b médio e 
categoria de resistência ao 
impacto 

K1 (VI) 41,00 40,00 39,00 39,00 37,80 39,36 Alta 
K1 (I) 34,00 33,12 35,00 30,20 25,40 31,54 Alta 
K1 (II) 38,00 30,0 27,2 30,10 30,00 31,06 Alta 
K1 (V) 42,00 41,30 39,50 38,99 38,83 40,12 Alta 
K2 (II) 51,60 46,00 44,00 43,00 37,40 44,40 Alta 
K2 (III) 55,20 52,00 51,20 43,00 37,40 47,76 Alta 
K3 (I) 63,00 60,20 57,00 52,50 41,54 54,85 Moderada 
K3 (II) 71,00 68,23 58,00 48,10 46,20 58,31 Moderada 
K4 (I) 67,80 55,78 53,20 50,20 41,00 53,60 Moderada 
K4 (II) 40,00 40,00 38,90 37,00 31,00 37,38 Alta 
K5 56,00 58,5 59,63 69,7 71,00 62,97 Moderada 
K6 88,00 73,80 72,40 68,90 65,24 73,67 Baixa 
K7 82,50 76,00 72,20 67,30 62,10 72,02 Moderada 
K8 (I) 100,10 92,00 83,40 82,10 81,00 87,72 Baixa 
K8 (II) 39,20 40,10 33,50 63,20 68,00 48,80 Alta 
K9 130,60 124,60 110,40 99,00 94,60 111,84 Muito Baixa 
K10 (I) 60,20 57,50 54,30 48,10 38,00 51,62 Alta 
K10 (II) 55,2 48,2 47,6 38,2 27,5 43,34 Alta 
K11 70,00 65,00 62,30 61,00 50,40 61,74 Moderada 
 

A resistência dos clínqueres geralmente mostra dependência da fração de tamanho de 

nódulo testada. De acordo com os valores da Tabela 4.2, quanto maior a  resistência à quebra 

do clínquer mais fraca é a sua dependência do tamanho inicial, como qualquer outro material 

quebrado em DWT. Ou seja, clínqueres pouco porosos mostrarão, a princípio, grande 

quantidade de resistência; sendo A.b independente do tamanho inicial.  Por outro lado, quanto 

mais poroso ou heterogêneo for o clínquer, maior será o efeito da redução do tamanho do 

nódulo sobre o parâmetro A.b.  

Os clínqueres apresentaram uma larga faixa de valores de resistência, com parâmetro de 

impacto variando de  31 a 136, mas a maioria deles encontra-se situados nas classes de 

moderada à alta resistência ao impacto (valores menores que 52), conforme mostra a Figura 

4.1. Estas classes representam em freqüência relativa, 32 % e 41 % respectivamente, de todos 

os clínqueres testados. Clínqueres com baixa ou muito baixa resistência à quebra por impacto 

representam um grupo menor (12 % e 15 % respectivamente). Isto ocorre, porque clínqueres 
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com estas características geralmente são mais porosos e o processo de controle de qualidade 

evita que isto aconteça (quão mais poroso o clínquer, menor seu conteúdo de alita e, por 

conseguinte, a resistência do cimento pode sofrer redução). 
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Figura 4.1 -  Classificação dos clínqueres de acordo com o parâmetro de impacto A.b (DWT). 

 

O efeito da redução do tamanho do nódulo sobre a resistência ao impacto pode ser 

observado nos gráficos de energia de cominuição (Ecs) versus índice de quebra “t10”. Como 

exemplo, são apresentadas as Figuras 4.2 a 4.4, as quais ilustram clínqueres com alta, 

moderada e muito baixa resistência, respectivamente. 

 
Figura 4.2 -  Efeito do tamanho da partícula sobre a relação t10-Ecs para clínqueres de alta resistência. 
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Figura 4.3 - Efeito do tamanho da partícula sobre a relação t10-Ecs para clínquer de moderada resistência. 

 
Figura 4.4 - Efeito do tamanho da partícula sobre a relação t10-Ecs para clínquer de baixa resistência. 

 
As diferenças de quantidade de resistência entre clínqueres, com a redução do tamanho 

da partícula, podem ser analisadas de outra forma: neste sentido, o conceito chave para 

analisar os dados consiste nas funções de quebra dos materiais. As distribuições de tamanho 

dos produtos são uma função da redução do tamanho ou da energia específica de cominuição, 

Ecs (kWh/t). Para modelar este processo de quebra, um modo simples de relacionar a energia 

de cominuição à redução de tamanho geométrica pode ser empregada: um conjunto de curvas, 

conhecidas como “cubic splines”, que descrevem a distribuição de tamanhos produzida pelos 
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eventos de quebra com o aumento da redução de tamanho ou com a energia fornecida 

(Napier-Munn et. al, 1996).  

Figuras 4.5 a 4.7 mostram as famílias de curvas “t” correspondentes aos clínqueres com 

alta, moderada e muito baixa resistência ao impacto (DWT).  

 
Figura 4.5 - Família de curvas tn de um clínquer com alta resistência à quebra por impacto. 

 

 
Figura 4.6 -  Família de curvas tn de um clínquer com moderada resistência à quebra por impacto. 
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A Figura 4.5 mostra os resultados para as amostras de clínquer do forno K2 (II): 

clínquer muito resistente, pouco poroso (fraca dependência do tamanho inicial de partícula). 

O máximo índice de quebra está situado num patamar de 30 % (maior nível de energia testado 

- 1 kWh/t).  

A Figura 4.6 ilustra os resultados das amostras de clínquer do forno K7: clínquer com 

moderada resistência, porosidade média (35 a 42 %) e razoável dependência do tamanho 

inicial. O máximo índice quebra está situado num patamar de 40 % (maior nível de energia 

testado -1 kWh/t).  

A Figura 4.7 mostra os resultados para amostras de clínquer do forno K9: clínquer com 

resistência  muito baixa ao impacto em DWT e grande porosidade (fortíssima dependência do 

tamanho inicial). O patamar de índice de quebra alcança valores da ordem de 50 % para o 

mesmo nível de energia dos outros clínqueres (1 kWh/t). 

 
Figura 4.7 - Família de curvas tn de um clínquer com muito baixa resistência à quebra por impacto. 

 

Observando ainda as Figuras 4.5 a 4.7, pode ser notada uma alta dispersão dos pontos 

das curvas “t2” e “t4”, que ocorre, também, pela forte dependência da quebra com o tamanho 

inicial. Quando clínqueres têm alta resistência (tal como os clínqueres do forno K2), os pontos 

respectivos de t10 versus tn % formam grupos isolados por energia fornecida. 
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4.1.1 Avaliação detalhada dos resultados de DWT 
 

Procurando realizar uma análise mais detalhada dos resultados anteriores, são 

apresentadas as Figuras 4.8 a 4.11, mostrando o parâmetro de quebra acumulado (Bij) dos 

clínqueres e suas respectivas curvas do passante acumulado.  
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Figura 4.8 - Parâmetro de quebra acumulado, Bij, dos clínqueres com tamanho inicial -22+19 mm (0,5 kWh/t). 

 

22 x 19 mm
0,5 kWh/t

0

20

40

60

80

100

0,1 1 10 100

Abertura da peneira (mm)

Pa
ss

an
te

 a
cu

m
ul

ad
o 

(%
)

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

 
Figura 4.9 - Curvas do passante acumulado dos produtos de quebra dos clínqueres com tamanho 

inicial -22+19 mm (0,5 kWh/t). 
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Importante notar que os resultados das Figuras 4.8 e 4.9 correspondem à quebra dos 

nódulos de tamanho grosseiro  (-22+19 mm, F2), enquanto os da Figura 4.10 e 4.11 à quebra 

dos nódulos de menor tamanho (-13+9 mm, F5).  
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Figura 4.10 - Parâmetro de quebra acumulado, Bij, dos clínqueres com tamanho inicial -13+9 mm (0,5 kWh/t). 
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Figura 4.11 - Curvas do passante acumulado dos produtos de quebra dos clínqueres com tamanho 

inicial -13+9 mm (0,5 kWh/t). 
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Ao contrário do que possa ser pensado a primeira vista, os gráficos de parâmetro de 

quebra acumulado e as curvas do passante acumulado não fornecem as mesmas informações. 

Os gráficos de parâmetro de quebra mostram, em realidade, com eixos de ordenada e abscissa 

normalizados, como os clínqueres quebram, ou seja, seus mecanismos de fragmentação. Os 

gráficos de passante acumulado auxiliam na verificação dos valores de parâmetro de impacto, 

A.b, pois este se baseia apenas no índice de quebra t10, ponto correspondente ao final das 

curvas de passante acumulado.  

A intenção, ao apresentar estes gráficos, foi registrar as diferenças que ocorrem nos 

mecanismos de fragmentação e na resistência dos clínqueres com a redução do tamanho da 

partícula.  

As curvas de parâmetro acumulado, Bij, da fração F2, por exemplo, mostram menores 

diferenças entre si, ou seja, estão mais próximas umas das outras, enquanto as curvas da 

fração F5 estão mais distantes. Isto significa que não somente porosidade, mas outras 

características mineralógicas e químicas (escala microscópica) podem ter influenciado nos 

resultados de Bij por DWT.  

É suposto, inicialmente, que a característica mineralógica com maior efeito sobre 

resultados de DWT, seja representada pelas zonas de belitas. A dimensão destas zonas e o tipo 

estrutural dos cristais de belita, também, poderiam ter influenciado. Somente  resultados de 

DWT, no entanto, não permitem conclusões com  respeito ao grau de influência das demais 

variáveis químicas e mineralógicas com a redução do tamanho de partícula. Assim, esta 

discussão será retomada mais adiante com base na caracterização dos clínqueres e demais 

testes de moagem.   

As Figuras 4.12 e 4.13 mostram  as distribuições de tamanho de partículas resultantes da 

quebra em DWT dos clínqueres testados. A resistência variou sobremaneira com o tamanho 

do nódulo.  

Em função disso, os clínqueres costumam apresentar um comportamento de quebra 

diferenciado, denominado de “quebra anormal e não normalizável”. Se a quebra não 

dependesse do tamanho inicial,  as curvas Bij (parâmetro de quebra acumulado), para todas as 

frações de tamanho testadas dos clínqueres, seriam iguais, ou seja, estariam sobrepostas nas 

Figuras 4.9 e 4.11 mostradas anteriormente. 

Com o auxílio da microscopia óptica, será visto mais adiante, que os clínqueres do forno 

K9 apresentam grande porosidade. Deve ser dito de antemão, que é uma característica dos 
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clínqueres, em geral, porosidade alta e interconectada nas bordas e mais baixa e isolada no 

núcleo dos nódulos, o que significa que clínqueres com alta ou moderada resistência, também, 

podem gerar grande quantidade de finos quando fraturadas em DWT. 

 
Figura 4.12 - Parâmetro de fratura (bij) dos clínqueres da fração -22+19 mm em 0,5 kWh/t. 

 

Pode ser verificado nas Figuras 4.12 e 4.13, que, para todos os testes, ocorre sempre 

uma quantidade considerável de “finos”  nos produtos de quebra, independentemente da 

fração de tamanho inicial. Estas partículas são geradas basicamente por abrasão num estágio 

secundário de quebra, elevando a quantidade de partículas de tamanho intermediário nos 

produtos de quebra de clínqueres frágeis (porosos), tais como os clínqueres do forno K9.  

A Figura 4.14 representa esquematicamente como são as distribuições de tamanho de 

partículas resultantes dos três tipos de mecanismos de quebra possíveis (à esquerda): impacto, 

abrasão e atrição (Chieregati, 2001). O mecanismo de quebra por impacto neste tipo de teste 

ocorre pelo lançamento do peso sobre a partícula disposta na barra-suporte. O mecanismo de 

abrasão se desenrola entre a barra-suporte (base) e a partícula ou entre o peso e a partícula. O 

atrito é gerado entre os produtos de quebra da partícula durante a dissipação da energia e 

acomodação do peso sobre a barra-suporte e fragmentos, bem como, durante a fixação do 

peso ao dispositivo que o eleva até sua altura inicial de lançamento.   
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Figura 4.13 - Parâmetro de fratura (bij) dos clínqueres da fração -13+9 mm em 0,5 kWh/t 

 

 
Figura 4.14 - Mecanismos de fragmentação. 

 

Na literatura podem ser encontradas referências (Höffler & Herbst, 1990) a este 

segundo estágio de quebra, ocasionado pela re-acomodação dos fragmentos durante 

dissipação da energia residual do impacto e pela fixação do dispositivo que elevará o peso 

novamente a sua altura de lançamento.  
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Na Figura 4.15, pode ser visualizado que os clínqueres K1 e K9 apresentam 

comportamentos de quebra muito diferentes com a redução do tamanho da partícula. O 

passante acumulado do produto de quebra dos nódulos grosseiros (-22+19 mm - F2) e dos 

nódulos pequenos (13x9mm - F5) das amostras do clínquer K1 são parecidos. Por outro lado, 

o passante acumulado dos nódulos pequenos (F5) do clínquer K9 é bem maior que o de seus 

nódulos grosseiros (F2).  
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Figura 4.15 - Efeito da redução do tamanho original da partícula (0,5 kWh/t). 

 
 

Para comparar os clínqueres do forno K1 com K9 mais facilmente, foram destacados os 

índices de quebra “t10” e “t3” sobre as curvas do passante acumulado. Fazendo o seguinte 

cálculo: 
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Nesse caso, é possível comparar suas quantidades de resistência em função da redução 

do tamanho, conforme mostrado na Tabela 4.3.  

Com base nos resultados da Tabela 4.3, foi possível concluir que os clínqueres do forno 

K1 ganharam muito mais resistência do que os clínqueres do Forno K9 com a mesma redução 
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do tamanho de partícula. Além disso, independentemente do tamanho inicial do nódulo 

quebrado, os clínqueres do forno K9 são bem menos resistentes ao impacto em DWT. 

Ainda, a Tabela 4.3 mostra que o índice de quebra “t10” corresponde a menores 

diferenças do passante acumulado em relação ao índice de quebra t3. Ou seja,  ∆t10 é bem 

menor que ∆t3  na prática, pois o índice de quebra t10 está situado no fim da curva do passante 

acumulado dos produtos de quebra dos clínqueres (onde as curvas tendem a se aproximar nos 

resultados de DWT). Por este motivo, o índice de quebra t3 seria mais indicado para comparar 

clínqueres,  ao mostrar as diferenças de tamanho dos produtos das quebras, inclusive o efeito 

da redução do tamanho original da partícula sobre a quebra.  

Tabela 4.3- Efeito do tamanho original da partícula sobre os valores de índice de quebra - 0,5 kWh/t (%) 

)]([ )1(210 KFt  )]([ )9(210 KFt  
( )9

1
210

K
K

Ft∆  )]([ )1(23 KFt  )]([ )9(23 KFt  
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K
K

Ft∆  
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( )9
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510

K
K

Ft∆  )]([ )1(53 KFt  )]([ )9(53 KFt  
( )9

1
53

K
K

Ft∆  

11,9 27,00 -15,1 38,60 74,00 -35,4 

 

Observando, com maior cuidado, as Figuras 4.12 e 4.13 anteriores, pode ser visto que os 

nódulos grosseiros (F2) dos clínqueres apresentam bij máximo próximo ao tamanho 6,6 mm 

(Figuras 4.11). Este ponto corresponde, na curva do passante acumulado, à mediana da 

distribuição granulométrica do produto da quebra e, também, ao índice de quebra t3. Os 

nódulos menores (F5) dos clínqueres apresentam bij máximo próximo ao tamanho 4,0 mm 

(Figura 4.12). Este ponto, também, corresponde à mediana  da distribuição granulométrica do 

produto da quebra e ao índice de quebra t3. 

Assim, o índice de quebra t3 melhor representaria a relação de resistência entre 

clínqueres do que o índice de quebra t10. No entanto, o índice t10 é o parâmetro comumente 

utilizado na técnica australiana para estabelecer valores de resistências e modelar moinhos. 

Isto ocorre porque o DWT é um equipamento tipicamente utilizado para modelar e simular 

moinhos AG/SAG, ou seja, para testar materiais desde um tamanho inicial bem maior que dos 

clínqueres (primeira fração recomendada é de -63+53mm) e submete os tamanhos menores   

(-16+13mm) a níveis mais altos de energia (2,5 kWh/t).  
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A Figura 4.16 apresenta as curvas do parâmetro de fratura acumulado (Bij) de ensaios 

em DWT para alguns dos clínqueres testados em 0,5kWh/t. Clínqueres K1(V), K3 e K8 (I) 

apresentaram menores diferenças de Bij; clínqueres K5, K4 (I) e K6 apresentaram, todavia 

diferenças significativas, sendo que o clínquer K5 apresentou inversão no comportamento 

esperado: partículas de tamanho menor (F5) mostraram resistência menor à quebra por 

impacto, quando o comum é os clínqueres apresentarem ganho de resistência com o tamanho.   
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Figura 4.16 -  Parâmetro de fratura acumulado dos clínqueres em 0,5kWh/t.  

 

Na Figura 4.17, pode ser visualizado que o tamanho original -22+19 mm do clínquer K5 

é tão resistente quanto o mesmo tamanho do clínquer K1. Em compensação, seu tamanho       
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-13+9 mm quebra com muita facilidade, similar ao mesmo tamanho do clínquer K9. Isto 

explica  a moderada resistência à quebra por impacto do clínquer K5. 

Os resultados de DWT indicam possíveis mudanças nas características (físicas, 

 químicas ou mineralógicas) dos clínqueres com a redução do tamanho de partícula. 
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Figura 4.17 - Efeito da redução do tamanho do nódulo sobre o passante acumulado dos produtos de quebra dos 

clínqueres: clínqueres de alta, média e baixa resistência ao impacto (K1, K5 e K9 respectivamente). 
 

4.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS CINÉTICOS  

 

Os principais resultados dos ensaios cinéticos são o parâmetro de quebra acumulado, 

Bij, e a taxa de quebra. Relembrando alguns conceitos importantes: a taxa de quebra ilustra a 

probabilidade das partículas sofrerem quebra, enquanto a função quebra, Bij, representa a 

distribuição média típica de cada material, resultante desta quebra. 

Para interpretar as curvas de Bij torna-se interessante traçar um paralelo com os gráficos 

teóricos da Figura 4.18. Nesta, à esquerda, é mostrado o resultado de um teste hipotético com 

um material bastante resistente e com um tamanho de bolas menor do que o necessário para 

quebrar todas as partículas. As partículas grandes quebram com baixa velocidade, 

caracterizando uma curva situada à direita do tamanho máximo (xm).  
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Figura 4.18 - Interpretação das curvas de função quebra acumulada (Bij). 

 

Na região de fratura normal (região A), à esquerda de xm, quanto maior o tamanho da 

partícula, maior a velocidade de quebra e maior o parâmetro de quebra acumulado (Bij). 

Assim, a curva de Bij correspondente ao tamanho mais grosseiro fica acima das curvas de Bij 

de tamanho original menor (à direita, Figura 4.18).  

Na região de fratura anormal (região B), ocorre o contrário: quanto maior o tamanho da 

partícula, menor a velocidade de quebra e menor o parâmetro de quebra acumulado (Bij). 

Neste caso então, a curva de Bij do tamanho mais grosseiro fica abaixo das curvas de tamanho 

original menor (à esquerda, Figura 4.18).  

Quando as partículas tornam-se mais resistentes elas costumam quebrar mais por 

abrasão, ou seja, geram uma distribuição de tamanho de partículas grosseiras e outra de finas. 

Assim, aparece um patamar na curva de Bij na região correspondente ao tamanho médio de 

partículas, conforme exemplificado pela curva de Bij da Fx, na Figura 4.18 (topo, centro). 

Ainda na Figura 4.18 (topo, centro), pode ser observado que as curvas de Bij não apresentam 

aparentemente inversão com relação ao tamanho original testado. No entanto, a curva F1, 

tamanho grosseiro, aparece, logo no início, abaixo da curva da F2. Isto é uma inversão 

característica de testes com monotamanhos situados em ambas regiões de fratura, normal e 

anormal, com Bij não normalizáveis. Ainda, as mudanças de inclinação que ocorrem nas 

curvas de F1 e Fx (abrasão pura) estão denotando a intensificação do mecanismo de quebra 
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por abrasão, onde a velocidade de quebra por impacto tende a diminuir, caracterizando uma 

situação de maior resistência à quebra (quando utilizadas as mesmas condições de ensaio).  

Portanto, a ordem das curvas de Bij indica a resistência à quebra das partículas com 

relação ao tamanho médio de bola utilizado. Ao utilizar o mesmo tamanho de bolas, 20 mm 

em todos os testes, torna-se possível comparar diferentes clínqueres.  

Outra vantagem deste tipo de teste é a caracterização das resistências à quebra em escala 

de tamanho contínua àquela utilizada em DWT. 

São mostrados na Figura 4.19, os resultados de bij para três intervalos estreitos de 

tamanhos de partícula (-9,5+6,3 mm; -4,7+3,3 mm e -1,6+1,18 mm), exemplificando como 

variou a resistência à quebra das partículas com a redução de tamanho.  

 
Figura 4.19 -  Fração remanescente no tamanho original após ensaios de moagem.  
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A Figura 4.19 mostra, portanto, a quantidade de material (%) dos clínqueres dos fornos 

K1, K7 e K9 que não foi quebrada, após um intervalo curto de moagem. Estes mesmos 

clínqueres apresentaram alta, média e muito baixa resistência à quebra por impacto em DWT.  

No gráfico de bij da fração -9,5+6,3 mm, Figura 4.19 (a), podem ser visualizadas 

diferenças significativas nos valores de bij dos clínqueres K9, K7 e K1, sugerindo que a 

relação de resistências à quebra entre eles permaneceu a mesma, ou seja, clínqueres do forno 

K1 continuam mais resistentes à quebra.   

Com a redução do tamanho das partículas, foi possível notar que as diferenças no bij e, 

portanto, a relação de resistência entre os clínqueres, tendeu a se alterar. Na fração -4,7+3,3 

mm, Figura 4.19 (b), o clínquer K7 teve o bij reduzido em 10%, mostrando tendência à 

elevação de sua resistência à quebra com a redução do tamanho de partícula. Na fração -1,68+ 

1,18 mm, Figura 4.19 (c), o clínquer K1 teve o bij reduzido em 20%, mostrando tendência à 

redução de resistência à quebra com a redução do tamanho de partícula.  

Em resumo, a Figura 4.19 revela uma alteração na relação de resistências entre os 

clínqueres, com a redução do tamanho das partículas, mas continua mostrando que o clínquer 

K1 possui resistência superior, em média, aos demais testados. 

Na Figura 4.20, pode ser observada uma característica marcante da fração grosseira dos 

clínqueres K7 e K9 (-9,5+6,3 mm): a fragmentação por abrasão, representada pela elevada 

quantidade de partículas finas (frações situadas entre as classes 10 e 16). Esta mesma 

característica é denotada pela forma da curva Bij que mostra um patamar bem delineado na 

região de tamanho médio das partículas, conforme Figura 4.21.  
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Figura 4.20 - Fração remanescente do tamanho original -9,5+6,3 mm dos clínqueres após ensaios de moagem. 
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Figura 4.21 - Parâmetro de fratura acumulativo (Bij) dos clínqueres do forno K9. 

 

O clínquer K7 também apresenta fragmentação por abrasão intensa das partículas de 

tamanho grosseiro, tal como aparece na sua curva de Bij na Figura 4.22. 
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Figura 4.22 -  Parâmetro de fratura acumulativo (Bij) dos clínqueres do forno K7.  

 

 Por outro lado, os clínqueres do forno K1, com alta resistência à quebra por impacto 

(DWT), fragmentaram-se basicamente por impacto, pouca quebra por abrasão, com 
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distribuições de tamanho de produto situadas na região das partículas grosseiras e médias 

(Figuras 4.20 e 4.23). 
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Figura 4.23 -  Parâmetro de fratura acumulativo (Bij) dos clínqueres do forno K1. 

 

Portanto, embora as partículas dos clínqueres K7 e K9 da fração -9,5+6,3 mm sejam 

menos resistentes, elas quebram mais por abrasão. Isto se deve claramente às diferenças de 

porosidade e forma dos nódulos cominuídos (Figura 4.24). No caso, os clínqueres K7 e K9 

têm porosidade mais elevada, sendo esta interconectada nas bordas, e apresentam grande 

quantidade de nódulos arredondados. 

 
Figura 4.24 -  Forma dos nódulos dos clínqueres K1 (alta resistência) e K9 (baixíssima resistência). 
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Na Figura 4.25, pode ser observado que houve redução da fragmentação por abrasão 

para os três clínqueres anteriormente considerados (K1, K7 e K9) no que se refere à fração de 

tamanho -4,75+3,35 mm. Preponderou o mecanismo de quebra por impacto neste caso, 

conforme pode ser observado nas curvas de Bij (Figuras 4.21, 4.22 e 4.23). Isto sugere uma 

maior compatibilidade do tamanho e resistência dos nódulos com o diâmetro médio de bola 

do ensaio que se reflete em maiores velocidades de quebra. 
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Figura 4.25 -  Fração remanescente do tamanho original -4,75+3,35 mm dos clínqueres após ensaios de moagem. 

 
Na Figura 4.26, é possível observar redução nas diferenças de bij entre os clínqueres, 

embora os clínqueres do forno K1 permaneçam com elevada resistência à quebra. 
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Figura 4.26 -  Fração remanescente do tamanho original -1,68+1,18 mm dos clínqueres após ensaios de moagem. 
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Ainda, foi observado em microscópio óptico que os clínqueres dos fornos K7 e K9 

apresentam redução da porosidade com a redução do tamanho. 

As Figuras 4.27 a 4.29 mostram as taxas de quebra dos clínqueres do forno K1, K7 e 

K9. Quanto mais próxima a reta do eixo das abscissas, menor a velocidade de quebra das 

partículas. A partir das taxas de quebra dos monotamanhos foram traçados os gráficos da 

função seleção (Figura 4.30), mostrando o efeito do tamanho da partícula nas taxas de quebra 

dos clínqueres.  
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Figura 4.27 - Efeito do tempo de moagem sobre a fração restante original para amostras de clínquer K1. 

 

As retas da Figura 4.27 mostram velocidades de quebra próximas e baixas para 

distintos tamanhos de partículas originais. As Figuras 4.28 e 4.29 mostram que os clínqueres 

dos fornos K7 e K9 têm velocidades de quebra maiores com a redução do tamanho da 

partícula.  As taxas de quebra dos clínqueres do forno K1 indicam que existe uma 

característica (física, química ou mineralógica) comum aos nódulos de distintos tamanhos 

(desde -9,5 mm até +0,15 mm) e que lhes confere enorme resistência, quando comparado aos 

clínqueres do forno K7 e K9. 

Por outro lado, os três clínqueres tendem a quebrar com a  mesma velocidade quando 

as partículas alcançam o menor tamanho testado (-0,12+0,15 mm). Isto indica um enorme  
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ganho de resistência por parte dos clínqueres K7 e K9 com a redução do tamanho da 

partícula, conforme já havia sido indicado pelos resultados de DWT.  

Os resultados de moagem na escala de tamanhos de -9,5+0,15mm  ainda refletem o 

efeito da porosidade, mas à medida que o tamanho inicial se reduz, as características dos 

cristais passam a ter maior influência sobre as velocidades de quebra.   
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Figura 4.28 -  Efeito do tempo de moagem sobre a fração restante original para amostras do clínquer K7. 
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Figura 4.29 - Efeito do tempo de moagem sobre a fração restante original para amostras do clínquer K9. 
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Figura 4.30 - Efeito do tamanho da  partícula na taxa de quebra dos clínqueres (K1, K7, K9). 

 

Nas Figuras 4.27 a 4.30, percebe-se que a fração de tamanho -1,8+1,2 mm é uma 

fração chave, pois para os três clínqueres testados ela é a fração de tamanho correspondente 

à velocidade de quebra máxima, ou seja, é o xm dos clínqueres. O xm é função do tamanho de 

bola utilizado no ensaio e das propriedades do material, conforme Austin (1993). Assim, 

sabe-se por meio de ensaios anteriores (Austin, 1993) que a fração -1,8+1,2 mm  

corresponde ao tamanho das partículas que têm maior probabilidade de colisão com as bolas 

de 20 mm (tamanho padrão adotado). No entanto, isto não exclui a possibilidade desta fração 

exibir alguma propriedade específica que contribua com sua maior taxa de quebra. Isto será 

verificado mais adiante no capítulo 5, o qual apresenta os resultados de microscopia óptica.  

A Figura 4.31 ilustra que belitas, porosidade e  propagação de fissuras são variáveis 

interligadas: (à esquerda) belitas esféricas e resistentes permanecem intactas no final dos 

primeiros estágios de quebra, mas (à direita) belitas em início de digitação a digitadas  não 

suportam as tensões a que foram submetidas ainda antes dos testes de moagem. 

    
Figura 4.31 -  Zonas de belita, porosidade (P) e propagação de fissuras no material (F); aumento 200x e 100x. 

A dimensão das zonas de belitas em geral aumenta com o tamanho do nódulo e pode, 

inclusive, alcançar dimensões de 1,0 mm (1.000 µm). Muitas destas zonas aparecem 

circundando poros, logo, se os cristais de belita são esféricos, eles conferirão enorme 

resistência aos clínqueres.  
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4.3 ENSAIOS DE MOABILIDADE DE BOND 

 

Conforme foi visto, os testes de moagem cinéticos denotaram que os clínqueres K7 e 

K9 ganharam resistência com a redução do tamanho da partícula, enquanto os clínqueres do 

forno K1 continuaram mostrando elevada resistência mecânica. As curvas de função seleção 

(Figura 4.30) mostraram que existe uma forte tendência dos três clínqueres, K9, K7 e K1, 

apresentarem características de quebra similares com a redução do tamanho da partícula.  

Os resultados dos testes de moabilidade de Bond são apresentados nas Tabelas 4.4 e 4.5. 

Segundo a classificação do JKTech1 (Tabela 4.4) para WI, 40 % dos clínqueres testados 

apresentaram WI alto, 30 % WI médio, 20 % baixo a médio e apenas 10 % muito alto 

(clínqueres do forno K10). Os clínqueres do forno K10 destacaram-se por seu índice de 

trabalho elevado, 21 kWh/t, enquanto os clínqueres do forno K1-VI (última coleta) e do forno 

K3-II (segunda coleta) apresentaram os menores índices de trabalho (9,5 e 8,7 kWh/t, 

respectivamente). 

  

Tabela 4.4- Classificação de WI segundo o JKTech (http/) 
CLASSE Baixo Médio Alto Muito Alto 
BOND (kWht) 7-9 9-14 14-20 >20 

 
Tabela 4.5- Resultados de WI dos clínqueres testados para malha teste 75 µm 

Clínquer WI (kWh/t) Intervalo de Confiança Classificação JKTech 
K3 (II) 8,7 8,40-9,05 Baixo 
K1 (VI) 9,5 9,12-9,91 Baixo - Médio 
K8 (II) 10,0 9,6-10,4 Médio 
K4 (II) 10,7 9,6-11,13 Médio 
K5 11,6 10,6-12,4 Médio 
K6 11,0 10,0-12,0 Médio 
K2 (III) 12,1 11,52-12,48 Médio 
K2 (III) 12,0 11,52-12,48 Médio 
K11 15,4 14,78-16,01 Alto 
K7 17,0 16,32-17,68 Alto 
K1 (I) 18,6 17,86-19,34 Alto 
K1 (II) 19,0 18,24-19,76 Alto 
K1 (V) 19,5 18,24-19,76 Alto 
K9 19,3 18,53-20,07 Alto 
K10 (I) 21,0 20,16-21,84 Muito alto 
K10 (II) 21,5 20,64-22,36 Muito alto 

                                                 

1 JKTech é uma companhia por meio da qual ocorre a transferência da tecnologia desenvolvida pelos centros de 
pesquisa The Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) e outros centros (Centres of the 
Sustainable Minerals Institute, SMI) para a indústria.  

 

http://www.jkmrc.com.au/
http://smi.uq.edu.au/index.html


 142

 

Testes de WI com malhas maiores que 75 µm foram realizados apenas com os 

clínqueres K9 e K7 para verificar a aderência à lei de Bond. Na Tabela 4.6, podem ser 

observados os resultados destes testes: os clínqueres podem variar o valor de WI com a 

abertura da malha teste mostrando inversões de comportamento muito interessantes. No caso, 

o clínquer K9 apresentou uma inversão de comportamento com relação ao clínquer K7 

exatamente na redução da malha teste de 300 µm para 150 µm, ficando ainda mais resistente 

com a redução da malha para 75 µm. 

Tabela 4.6- Efeito da malha teste sobre os valores de WI (clínqueres K9 e K7) 
Clínquer WI (kWh/t) Classificação 

JKTech 
K9 – 300 µm 8,70 Médio 
K9 – 150 µm 12,5 Médio a alto. 
K9 – 75 µm 19,3 Alto 
K7– 300 µm 13,2 Médio 
K7 – 150 µm 13,4 Médio 
K7 – 75 µm 17,0 Alto 

 

A Tabela 4.7 mostra que os clínqueres do forno K7 e K9 apresentam aumento do 

consumo de energia quando o tamanho da partícula quebrada se aproxima da dimensão média 

de zonas de belitas, pois: 

(i) clínqueres K7 têm zonas com dimensão média em torno de 105 µm (tamanho situado 

entre as aberturas de malha teste 150 e 75 µm) e 

(ii) clínqueres K9 têm zonas de belita com dimensão média em torno de 262 µm 

(tamanho situado entre as aberturas de malha teste 300 e 150 µm). 

Tabela 4.7- Dimensão média das zonas de belitas e sua distribuição nos clínqueres 
BELITA K1 (I, II e V) K7 K9 
Forma de distribuição* R;I; D R e D R e D 
Tamanho médio das zonas (µm) 325 105 262 
Desvio tamanho médio zonas (µm) 42-1013 60-147 159-919 
Contagem de zonas ** 19-33 7 36 
Nota: * R= regular; I=irregular; D= dispersa; ** número médio de zonas por nódulo. 

Ainda, os clínqueres do forno K1 e K9 apresentam quantidade significativa de zonas de 

belitas por nódulo, com dimensão média maior que 200 µm. Não é por acaso, portanto, que os 

mesmos clínqueres têm índice de trabalho maior, considerando a malha testes 75 µm.   

Os clínqueres em geral apresentam tamanho médio de belita em torno de 100 a 400 µm, 

embora seja recomendado tamanho menor do que 100 µm (Centurione, 1999). Em função, 

disso, é esperado que eles apresentem aumento de WI entre as malhas testes correspondentes. 



 143

 

Ainda, já era esperado que o consumo de energia  específico na malha teste de 75 µm fosse 

maior, em razão da diminuição do efeito da porosidade e maior efeito dos cristais de silicatos. 

Todos os resultados de testes de resistência realizados (DWT, cinéticos e moabilidade 

de Bond) indicam, portanto, que na moagem grosseira (primeira câmara de moagem), o 

clínquer K1 consumiria mais energia do que os clínqueres K7 e K9. Por outro lado, na 

moagem fina, segunda câmara de moagem, os três clínqueres teriam elevado consumo 

específico de energia. 

É provável, no entanto, em função dos resultados aqui expostos, que não somente a 

porosidade, mas também, cristais de matriz (aluminatos e ferroaluminatos), com relação à 

composição química e cristalinidade, influenciem na moagem grosseira.   

 

4.3.1 Estimativa do consumo de energia em moinhos industriais 

 

Para estimar o consumo de energia na moagem dos clínqueres e suas misturas na 

indústria, foram realizadas medições nos motores de 4 moinhos durante a coleta das amostras 

nas correias de alimentação e na tubulação de saída (finos) do classificador.  

Foram coletadas cerca de 30 kg de amostra nas correias de alimentação do moinho e 

200 g na tubulação de saída (finos) do classificador a cada 30 min, durante 4 horas, em cada 

um dos circuitos de moagem, totalizando quatro campanhas amostrais. Os moinhos operam 

em circuito fechado com classificadores a ar de terceira geração. Os equipamentos e o 

esquema de coleta são similares àqueles descritos no trabalho de Souza (2002), sendo que as 

curvas de distribuição granulométrica do produto (finos) e da alimentação (composta) foram 

determinadas por meio de peneiramento.  

 As condições de operação dos classificadores e dos moinhos foram mantidas constantes 

durante toda a coleta e a variação da alimentação foi de ±1 t/h. Os valores apresentados nas 

tabelas correspondem aos valores médios dos parâmetros determinados ao longo destas quatro 

horas. A potência consumida no eixo do motor dividida pela alimentação (t/h) resulta no 

índice de trabalho operacional dos moinhos amostrados.   

Dentre os moinhos amostrados, dois (moinho 1 e moinho 3) foram escolhidos para 

comparar as diferenças entre o consumo medido diretamente no motor e aquele calculado com 

base no escalonamento do WI de laboratório. O objetivo disso foi verificar a possibilidade do 

uso da equação de Bond e dos fatores de Rowland (Beraldo, 1987) para moinhos de cimento. 
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Tais procedimentos estão de acordo com o trabalho de Jankovic (2004), sendo altamente 

recomendável a realização de mais campanhas amostrais, com novos ensaios de WI de 

clínquer em laboratório e, se possível, das misturas processadas, a fim de validar 

definitivamente o método.  

Posteriormente, foram calculados os fatores de Rowland (Tabela 4.12) para os outros 

moinhos, estimando-se o consumo específico de energia deles com base numa alimentação de 

100 % clínquer. A diferença entre consumo de energia estimado com base numa alimentação 

de 100 % clínquer e aquele medido na indústria fornece, por sua vez, uma estimativa do 

consumo das misturas (cimentos compostos). 

 O consumo de energia medido pelo método da “altura livre” costuma ser bem menor do 

que aquele medido diretamente no motor, devido às perdas, podendo chegar a 23 %. A 

equação de Bond está embasada nas medidas de potência consumida pelo moinho no eixo 

(sem levar em conta as perdas elétricas, Austin e Concha, 1993). Assim, com base nos 

resultados apresentados nas Tabelas 4.8 a 4.11, podem ser estimados consumos energéticos de 

outros equipamentos que estejam processando produtos similares (com proporções e materiais 

parecidos).  

Os resultados mostram que as misturas de clínquer, envolvendo maiores quantidades de 

cinzas, calcários ou gesso, têm um consumo significativamente menor de energia: numa faixa 

que varia de 4 % (quando adicionado 3 a 7 % de calcário) até 50 % menos energia (com 

adição de 40 % de cinzas na alimentação).  

Quanto maior a quantidade de clínqueres com elevado índice de trabalho na alimentação 

do moinho, tais como os dos fornos K1 e K7, maior será o consumo específico de energia na 

indústria. Se, o índice de trabalho destes clínqueres puder ser reduzido à metade, tal como foi 

feito com o clínquer do forno K1 (última coleta), a redução do consumo de energia específica 

na indústria será impressionante, conforme mostrado nas Tabelas 4.10 e 4.11. 

Os cálculos levaram em consideração os fatores de correção de Rowland (Tabela 4.12) 

para granulometria da alimentação, para granulometria do produto (Duda, 1977), para circuito 

a seco e para diâmetros de moinho diferentes. 

As Tabelas 4.8 a 4.11 mostram que os moinhos de cimento têm uma extraordinária taxa 

de redução, uma vez que precisam gerar produtos com área superficial específica mínima de 

240 m2/kg, o que corresponde a um d80 mínimo de 60 µm. Devido a essa taxa de redução é 
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utilizado um fator de correção para granulometria do produto conforme dado por Duda 

(1977). 

 O consumo específico de energia do moinho do clínquer K7 (Moinho 1), previsto com 

base no escalonamento do seu índice de trabalho de laboratório, foi muito parecido com 

aquele obtido medindo-se a potência consumida pelo moinho industrial no eixo do motor. Foi 

constatada uma diferença de apenas 1,6 kWh/t (4,5 %), a qual poderia estar relacionada, 

inclusive, à intermoagem do clínquer com calcário e gesso. 

Tabela 4.8-  Consumo de energia nos moinhos dos clínqueres K7 e K1 (Moinho 1 e Moinho 2) 
(Comparação entre o índice de trabalho escalonado dos clínqueres e o operacional) 

Moinho 1  Moinho 2 Material processado 
(alimentação) (t/h) (%) (t/h) (%) 

Clínquer (t/h) – (%) 56,0     95,0 17,0     57,0 
Calcário 1,3 2,2 ------- ------- 
Gesso 1,6 2,7 0,9 3,0 
Cinzas ------- ------- 12,0 40,0 
Xisto ------- ------- ------- ------- 
Total: 59,0 100,0 30,0 100,0 
Diâmetro (mm) 3700 3000 
Comprimento (mm) da Câm.1 4230 3000 
Comprimento (mm) da Câm.2 6800 6000 
A80 (µm) 18000 16000 
P80 (µm) 42 25 
WI Lab (kWh/t)  17,0 18,3 

Índice de Trabalho escalonado para alimentação constituída 100 %  por clínquer  
WI Lab/esc (kWh/t) 35,6 58,7 

Índice de Trabalho operacional para as misturas 
WI op (kWh/t) 34,0 32,0 
Diferença WI Lab/esc  e WI op  - 4,5 % -45,5 % 
 

A Tabela 4.8, também, mostra o consumo específico de energia do moinho que processa 

o clínquer do forno K1 (Moinho 2). Neste caso, porém, é enorme a diferença entre o WI 

escalonado e o WI operacional, pois o escalonamento é feito com base numa alimentação 

constituída por apenas clínquer. Isto ajudou a ratificar que o moinho do clínquer K1, o qual 

processa geralmente um clínquer de alto índice de trabalho, não possui um elevado consumo 

na planta industrial. Com relação, inclusive, aos outros três moinhos, este é o que tem o 

menor consumo específico: 32,0 kWh/t. Assim, pôde ser concluído que a intermoagem com 

quantidade significativa de cinzas ajuda sobremaneira na redução do consumo energético dos 

clínqueres.  

A tabela 4.9 mostra que o Moinho 3, o qual processa o mesmo clínquer do forno K1: 
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(i) tem diâmetro menor que o moinho do clínquer do forno K7, 

(ii) processa metade da quantidade de  material que o moinho do clínquer K7 processa, 

(iii) possui  grau de enchimento maior na segunda câmara (chegando a 34 %), 

(iv) tem uma contribuição um pouco maior de  materiais que facilitam a moagem do 

clínquer (gesso e cinzas), porém 

(v) processa clínquer com índice de trabalho mais elevado. 

 
Tabela 4.9-  Consumo de energia nos moinhos do clínquer  K1: Moinho 3 e Moinho 4 

(Comparação entre o índice de trabalho escalonado dos clínqueres e o operacional) 
Moinho 3 Moinho 4 Material processado 

(alimentação) (t/h) 
 

(%) (t/h) 
 

(%) 

Clínquer (t/h) – (%) 34,7 89,0 45,5 48,7 
Calcário ------- ------- ------- ------- 
Gesso 1,7 4,3 3,1 3,3 
Cinzas  2,6 7,0 31,1 33,0 
Xisto ------- ------- 13,8 15,0 
Total: 39,0 100,0 93,5 100,0 
Diâmetro (mm) 3190 3975 
Comprimento (mm) da Câm.1 3470 4300 
Comprimento (mm) da Câm.2 7400 9200 
A80 (µm) 20000 23000 
P80 (µm) 35 21 
WI Lab (kWh/t) 18,5 18,9 

Índice de Trabalho escalonado para alimentação constituída 100 %  por clínquer  
WI Lab/esc (kWh/t) 46,2 64,2 

Índice de Trabalho operacional das misturas 
WI op (kWh/t) 40,6 37,5 
Diferença WI Lab/esc  e WI op  - 12 % - 41,6 % 

 

O resultado destas condições físicas e operacionais foi um elevado consumo de energia 

específico na indústria: 40,6 kWh/t (o maior dos quatro moinhos analisados). Este moinho 

processa basicamente clínquer (89 %), assim o valor de WI de laboratório, depois de 

escalonado, foi muito próximo, em média, daquele obtido pelo consumo do motor, conforme 

mostra a Tabela 4.9. 

Ainda, a Tabela 4.9 mostra que o Moinho 4, que também  processa o mesmo clínquer 

do forno K1: 

(i) tem diâmetro maior que o Moinho 1, 

(ii) processa três vezes mais  material que o Moinho 1, 
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(iii) tem grau de enchimento menor na primeira câmara (~27 %) e 

(vi) tem grande contribuição de materiais que poderiam facilitar a moagem do clínquer 

(gesso, xisto e cinzas), porém 

(vii) opera com taxas de redução maiores. 

O resultado destas condições físicas e operacionais foi um moderado consumo de 

energia específico na indústria: 37,5 kWh/t (maior que do Moinho 1).  

O Moinho 4 processa uma mistura contendo, além de clínquer, uma considerável 

quantidade de xisto e cinzas. Se este moinho processasse apenas clínquer, seu consumo na 

indústria certamente seria bem mais elevado, podendo chegar a 64,2 kWh/t. Assim, a mistura 

ajudou novamente na redução do consumo energético, porém, estes valores poderiam ser 

significativamente menores, se o índice de trabalho do clínquer fosse reduzido à metade.  

Segundo resultados do trabalho de Opczky (1996), a moabilidade de cimentos 

compostos (três componentes) depende da moabilidade dos componentes individuais. No 

entanto, seus ensaios mostraram que, até mesmo na presença de escória de alto forno 

(componente mais resistente à quebra), o consumo específico de energia das misturas foi 

sempre menor quando comparado  à moagem dos cimentos constituídos apenas por clínquer. 

Algumas das misturas testadas chegaram a apresentar 17,5 % de escórias e 14 % de cinzas 

volantes. A mistura testada contendo até 14,5 % de cinzas e 10,4 % de calcário apresentou o 

menor consumo específico de energia na moagem.     

O fenômeno foi explicado essencialmente pelo fato de que as partículas de escória são 

abrasivas e levam a um enriquecimento das frações finas do clínquer num primeiro estágio de 

quebra. Com o avanço do processo de moagem, ocorre uma mudança na distribuição de 

tamanho das partículas, a qual é influenciada pelas diferentes moabilidades dos componentes, 

mas também pelas frações finas geradas durante o processo. Num primeiro estágio de 

moagem (quando há ainda uma grande quantidade de partículas grosseiras), os componentes 

não interagem um com outro, prevalecendo as propriedades dos componentes mais frágeis. 

Neste estágio, o componente de menor moabilidade não sofre fragmentação. Com avanço do 

processo de moagem, as partículas dos componentes de maior moabilidade vão quebrando 

mais lentamente (vão ficando menores e mais resistentes) e as partículas do componente de 

menor moabilidade mais rapidamente, ocorrendo uma maior interação entre eles. Este 

processo de interação (efeito de abrasão mútua) gera uma estrutura de leito “ideal”, ou seja, 

ocorre uma adequação da morfologia das partículas dos componentes com avanço da 
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moagem, gerando um leito mais compacto. Isto “ativa” o processo de quebra dos 

componentes de menor moabilidade. 

As tabelas 4.10 e 4.11 mostram as possibilidades de economia energética se houvesse  

redução do índice de trabalho dos clínqueres processados de 18,6 para 9,5 kWh/t. As 

simulações consideraram, também, uma maior taxa de redução (alimentação mais grosseira e 

um produto mais fino), com vistas à fabricação de novos produtos, inclusive de cimentos com 

maior resistência inicial.  

Tabela 4.10-   Estimativa do consumo de energia: simulação 01 para  moinhos dos clínqueres K7 e K1             
(Razão de redução: A80 = 23000 µm  para P80 =21 µm e clínquer com WI=9,5 kWh/t ) 

Moinho 1 Moinho 2 Material processado 
(alimentação) (t/h) (%) (t/h) (%) 

Clínquer (t/h) – (%) 56,0     95,0 17,0     57,0 
Calcário 1,3 2,2 ------- ------- 
Gesso 1,6 2,7 0,9 3,0 
Cinzas ------- ------- 12,0 40,0 
Xisto ------- ------- ------- ------- 
Total: 59,0 100,0 30,0 100,0 

Simulando WI-Laboratório (kWh/t) 
WI Lab (kWh/t) 9,5 9,5 
Previsão de Índice de Trabalho operacional para alimentação constituída 100 % por clínquer 

WI op/sim (kWh/t)  28,2 33,0 
Diferença*1  - 21 % - 44 % 

Previsão de Índice de Trabalho operacional  para as misturas 
WI op/sim  (kWh/t)  27,2 18,0 
Diferença*2  -21 % -44 % 

Nota:*1 diferença com relação ao índice de trabalho do clínquer processado no dia da coleta 

Nota:*2 diferença com relação ao índice de trabalho operacional das misturas no dia da coleta.  

 

Ainda, as simulações consideraram que as misturas utilizadas por estes moinhos podem 

apresentar consumo específico de energia na indústria consideravelmente menor do que o 

clínquer sozinho (Diferença*2 nas Tabelas 4.10 e 4.11). A redução no consumo específico de 

energia é, conforme pode ser observado nas Tabelas, proporcional ao índice de trabalho do 

clínquer e à redução da quantidade deste na mistura.  

Considerando-se a competitividade frente ao mercado nacional e internacional e às 

ameaças incessantes, tais como incremento de impostos (ou multas sobre excesso de consumo 

e ameaças de corte de fornecimento nos horários de pico) e à falta de uma política de 

desenvolvimento de geração de energia no país, uma redução de 10 % no consumo específico 

do cimento na moagem, processo extremamente ineficiente, já valeria os investimentos em 

pesquisa na própria empresa. 
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Para que o clínquer seja “otimizado” é necessário, no entanto, um maior controle na sua 

fabricação, além, é claro, de ensaios rotineiros de moagem na própria fábrica. Por outro lado, 

podem ser buscadas melhorias nas condições de moagem, via modelagem e simulação, para 

reduzir custos com desgaste de peças e consumo específico industrial no processamento de 

clínqueres com menor moabilidade. 

Tabela 4.11-    Estimativa do consumo de energia: simulação 02 para  moinhos do clínquer K1 
(Razão de redução: A80 = 23000 µm  para P80 =21 µm e clínquer com WI=9,5 kWh/t) 

Moinho 3 Moinho 4 Material processado 
(alimentação) (t/h) (%) (t/h) (%) 

Clínquer (t/h) – (%) 34,7 89,0 45,5 48,7 
Calcário ------- ------- ------- ------- 
Gesso 1,7 4,3 3,1 3,3 
Cinzas 2,6 7,0 31,1 33,0 
Xisto ------- ------- 13,8 15,0 
Total: 39,0 100,0 93,5 100,0 

Simulando WI-Laboratório (kWh/t) 
WI Lab (kWh/t) 9,5 9,5 
Previsão de Índice de Trabalho operacional para alimentação constituída 100 % por clínquer 
WI op/sim (kWh/t)  31 33,0 
Diferença*1  -33 % -49 % 

Previsão de Índice de Trabalho operacional  para as misturas 
WI op/sim  (kWh/t)  27 19 
Diferença*2 -33 % -49 % 

Nota:*1 diferença com relação ao índice de trabalho do clínquer processado no dia da coleta 

Nota:*2 diferença com relação ao índice de trabalho operacional das misturas no dia da coleta  
 

Tabela 4.12- Fatores de correção utilizados com base nos cálculos de Rowland (Beraldo, 1987) 
  Moinho 1 Moinho 2 Moinho 3 Moinho 4 
Moagem a seco K1 1,300 1,300 1,300 1,300 
Circuito aberto em moinho de bolas*1 K2 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fator do diâmetro K3 0,916 0,956 0,948 0,914 
Fator de correção para oversize K4 1,096 1,069*3 1,101 1,062*3

Fator para material fino (80% < 75 µm) *2 K5 1,088 1,233 1,130 1,302 
K = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 K 1,402 1,638 1,533 1,643 

Nota*1: fator desnecessário fica igual a 1,0  
Nota*2: cálculo baseado nas tabelas e equações descritas no Apêndice-A 
Nota *3:  baseado no cálculo de escalonamento de um moinho processando 100 % clínquer (ver Apêndice A) 
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5 SEGUNDA ETAPA EXPERIMENTAL: PARTE “A” 
 

Este capítulo descreve os resultados das análises de Difração de Raios-X (DRX), 

Fluorescência de Raios-X (X) e Microscopia Óptica (MO), empregadas para caracterizar os 

clínqueres química e mineralogicamente.  

Os cimentos produzidos a partir destes clínqueres, os quais, foram essencialmente, 

cimentos blendados, do tipo CPII, CPIII, CPIV ou CPV, têm suas características químicas, 

físicas e mecânicas diretamente controladas pelas suas propriedades químicas, mineralógicas 

e físicas. Cimentos produzidos a partir de clínqueres com porosidade muito alta ou com 

conteúdos elevados de óxido de magnésio (≥ 6,5%), por exemplo, podem não se enquadrar 

nos limites impostos pelas normas brasileiras, sendo considerados cimentos de baixa 

qualidade. Além disso, clínqueres são cominuídos e, portanto, deve ser levado em conta não 

somente a qualidade do cimento gerado a partir do processo de moagem, mas a energia e as 

peças de desgaste consumidas para produzi-lo.  

Agregar qualidade aos produtos, sem deixar de buscar a melhor forma de 

aproveitamento dos recursos naturais, continua a representar um imenso desafio para indústria 

brasileira e internacional. Neste contexto, está inserido o “co-processamento”, o qual 

utilizando materiais alternativos, co-produtos industriais para fabricação de clínquer ou 

cimento, dá fim àqueles resíduos que até então eram dispostos, por vezes, de forma 

desorganizada e desastrosa na natureza. Por outro lado, não se pode ignorar que as 

propriedades dos clínqueres, em função disso, vão sendo modificadas, aos poucos, e o 

conhecimento existente acerca da química básica do cimento (Taylor, 1990) se tornou 

insuficiente para explicar o que acontece com a adição de elementos tão diversos, em 

quantidades ainda que pequenas, antes ausentes no sistema. A temperatura de formação dos 

cristais é alterada, assim com sua taxa de formação, e, os novos elementos vão sendo 

agregados em suas redes cristalinas e podem ajudar na estabilização de novas fases. As 

propriedades mecânicas dos cristais sofrem alterações e, por conseguinte, a moabilidade dos 

clínqueres. Assim, é possível pressupor que as fórmulas utilizadas para prever resistências de 

cimentos ou moabilidade de clínqueres com teores baixos de MgO (< 1,0%), por exemplo, e 

com pouca diversidade de elementos “estranhos” não possam ser aplicadas aos clínqueres 

aqui estudados, os quais podem conter, por exemplo, teores mais elevados de MgO, uma vez 

que estão destinados à fabricação de cimentos compostos.  
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Ao longo da apresentação dos resultados do próximo capítulo, serão observadas 

características interessantes e “novas” dos clínqueres, as quais repercutiram sobre a 

resistência à quebra dos cristais. Foi verificado, por exemplo, que a presença de elementos 

“estranhos”, ou menores (< 1,0%), em quantidades significativas (~200-1.000 ppm), estão 

estreitamente relacionadas às propriedades de quebra dos cristais e a moabilidade dos 

clínqueres. Estes elementos “estranhos” estão aumentando em quantidade (devido ao co-

processamento) e alterando as propriedades mineralógicas e mecânicas dos clínqueres.   

 

5.1 ANÁLISES QUANTITATIVAS: DRX, FRX E MOQ 

 

Para verificação de relações que pudessem existir entre a composição mineralógica e os 

demais resultados apresentados anteriormente, foram realizadas análises por difração de raios-

X, fluorescência de raios-X e microscopia óptica. Os resultados são apresentados nas Tabelas 

5.1, 5.2 e 5.3 respectivamente. 

A Tabela 5.1 mostra que os clínqueres do forno K1 apresentaram teores de alita acima 

de 55%, em média, no entanto o conteúdo de belita variou bastante: 0% de belita nas amostras 

do clínquer K1 (VI), última coleta do forno K1, até 22% (clínquer K1 (I)). As amostras do 

forno K1 apresentaram, também, um conteúdo considerável de aluminato ortorrômbico, 

resultante de um elevado conteúdo de álcalis (Tabela 5.2). As análises de FRX, Tabela 5.2, 

confirmaram esta hipótese, pois todas estas mesmas amostras continham um teor maior que 

1,0% de K2O. O aluminato cúbico está presente nestas amostras, ainda que em menor 

quantidade que o ortorrômbico. O conteúdo de ferrita é de aproximadamente 8,0%, sendo um 

conteúdo baixo, com relação aos clínqueres K2 (II e III), K3 (I e II), K7, K8 (I) e K10 (II) e 

K11. 

As duas características mais marcantes dos clínqueres do forno K1, presentes em todas 

as amostras e observáveis nos resultados de DRX, FRX e MOQ é um conteúdo elevado de 

sulfatos (~2%) e de periclásio (> 6,5%). Dentre os sulfatos presentes, foram detectados, em 

quantidades significativas, a arcanita (sulfato de potássio) e a langbeinita cálcica (sulfato de 

cálcio e potássio). 

O índice de trabalho destas amostras variou de 9,5 a 19 kWh/t, seu parâmetro de 

impacto é sempre, no entanto, em torno de 30 a 40, ou seja, de clínquer com resistência 

elevada à quebra por impacto. As últimas amostras do clínquer K1 (VI), apresentaram elevado 
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teor de cal livre (3,7%), em função do alto Fator de Saturação em Cal (Tabela 5.2) e Módulo 

de Sílica (MS em torno de 3,1). Isto ajudou na redução “drástica” do conteúdo de belitas 

(0,0%) e aumento da quantidade de alitas (75,4%).  

As amostras do clínquer K1 (VI) apresentaram menor Módulo de Alumina (MA) e 

maior relação CaO/SiO2, conforme Tabela 5.2. A composição potencial Bogue mostra valores 

próximos aos de DRX, provenientes do refinamento Rietveld, ou seja, elevado conteúdo de 

alita (~80%), reduzidíssimo teor de belita (-2,5%) e teores similares de aluminatos e ferrita.  

Ainda, as amostras do forno K1 de coletas anteriores apresentaram maiores diferenças  

entre a composição potencial Bogue e aquela determinada por DRX (ver Figuras 5.1 e 5.2). 

Tabela 5.1-  Resultados de DRX quantitativos dos clínqueres 

Símbolo C3S C2S C3Ao C3A c C4AF K2SO4 Cal livre Periclásio KC2

_
S 3 Rwp

K1 (I)WI 57,00 21,80 1,57 0,93 7,50 2,20* 1,40* 6,80* 0,80 4,1 
K1 (II)WI 66,68 8,12 1,60 1,30 8,20 2,10 0,80 11,20 n.d. 3,5 
K1 (V) 60,00 17,98 2,20 0,75 8,30 1,95* 1,02 7,50* 0,30 4,3 
K1 (VI) WI 75,40 0,00 2,10 1,20 7,90 2,00* 3,70* 7,80* n.d. 3,2 
K2 (II) 54,50 19,6 1,00 1,20 15,00 0,30 0,60 5,30* 2,50 2,1 
K2 (III) WI 56,00 20,12 1,20 1,35 15,46 0,34 1,20 5,50* 1,63 4,2 
K3 (I) 61,10 21,70 1,00 1,90 13,00 0,20 1,10* n.d. n.d. 2,5 
K3 (II) WI 55,35 29,30 0,80 1,50 11,25 0,30 0,10 0,58 0,82 3,5 
K4 (I) 64,00 22,00 0,76 1,98 9,00 1,42* 0,64 0,20 n.d. 4,0 
K4 (II) WI 60,00 26,00 0,69 5,30 7,00 1,30 0,20 n.d. n.d. 4,2 
K5 50,30 22,30 1,50 10,20 3,30 3,40* 2,20* 6,80* n.d. 2,3 
K6 64,70 16,10 2,30 1,30 9,20 0,90* 0,80 2,60 2,10 2,1 
K7 WI 66,70 9,80 0,90 3,78 10,90 0,98 0,75 5,20* 1,00 2,5 
K8 (I) 48,40 33,60 0,40 0,80 12,50 0,30 1,20* 0,40 2,40 2,3 
K8 (II) WI 74,00 15,00 0,50 0,20 9,90 0,00 0,25 0,26 n.d. 4,12
K9 WI 64,88 15,00 1,90 2,86 7,60 0,78 0,87* 5,40* 0,71 2,3 
K10 (I) WI 67,20 20,20 0,00 2,60 8,00 0,70 0,20 0,60 0,5 2,5 
K10 (II) WI 70,20 13,30 2,40 n.d. 10,1 1,50 0,40 0,80 1,30 2,3 
K11 WI 60,00 16,00 7,08 1,00 12,00 0,50 3,00* 0,50 n.d. 2,1 

Nota 1: n.d. não detectado; C3Ao= aluminato ortorrômbico; C3Ac= aluminato cúbico; Rwp= indicador de 
refinamento estatístico (ver Gobbo, 2003).  

Nota 2:  K2SO4 = arcanita; KC2

_
S 3 =  langbeinita cálcica. 
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Tabela 5.2-  Composição química das amostras de clínquer (% em massa) - FRX. 

FORNO K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

AMOSTRA (I) (II) (V) (VI) (II) (III) (I) (II) (I) (II) (U) (U) (U) (I) (II) (U) (I) (II) (U) 
CaO 61,30        57,65 61,00 64,00 61,00 60,00 64,00 65,00 64,80 66,00 60,00 64,30 61,00 63,50 68,00 63,20 63,80 64,85 61,00
SiO2 21,20        19,85 21,20 20,10 19,50 20,00 20,60 23,70 24,10 24,00 20,00 21,60 19,00 22,00 23,00 21,00 18,87 21,50 19,60
MgO♣ 7,80                  12,01 8,30 7,40 6,30 6,50 1,40 2,00 1,50 0,80 6,20 3,80 6,60 1,20 1,00 6,50 1,78 1,50 2,02
Al2O3 3,40                   3,75 3,50 3,50 4,10 5,00 4,60 4,20 3,80 4,70 5,30 4,11 4,50 4,20 3,40 4,60 4,26 4,50 4,60
Fe2O3 2,30                   2,56 2,50 3,00 4,00 4,00 3,70 3,20 2,80 2,90 2,00 2,71 2,80 3,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,50
Na2O 0,17                   0,12 0,18 0,20 0,10 0,09 0,18 0,15 0,15 0,12 0,25 0,30 0,10 0,15 0,00 0,15 0,12 0,10 0,60
K2O 1,50                   1,36 1,40 1,20 0,70 0,56 0,40 0,57 1,25 1,02 1,07 1,90 1,20 0,40 0,10 1,07 1,16 1,10 1,02
TiO2 0,12                   0,12 0,14 0,16 0,25 0,30 0,20 0,18 0,15 0,18 0,30 0,15 0,20 0,20 0,32 0,20 0,13 0,25 0,20
MnO 0,05                   n.d. 0,06 0,15 0,15 0,20 0,09 0,08 0,10 0,12 0,02 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,06 0,10 0,08
P2O5 n.d.                   n.d. n.d. n.d. 1,50 1,70 n.d. n.d. 0,30 0,35 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO3 1,03                   0,97 0,91 1,02 2,0 1,40 1,30 1,40 1,10 1,10 2,30 1,30 2,20 2,10 0,10 2,00 0,60 2,20 0,30
SrO 0,04                   0,00 0,00 0,04 0,80 0,70 0,34 0,36 0,28 0,27 0,05 0,24 0,10 0,31 0,33 0,08 0,00 0,05 0,00
FSC *1 94,50 93,48 93,77 102,63 98,33 93,02 101,81 88,56 87,82 88,44 94,41 95,84 101,11 92,08 96,82 95,59 94,01 95,70 97,50 
MS*2 3,72 3,15 3,56 3,09 2,41 2,22 2,48 3,20 3,65 3,16 2,74 3,17 2,60 2,78 3,71 2,80 2,60 2,83 2,40 
MA*3 1,48 1,46 1,38 1,17 1,03 1,25 1,24 1,31 1,36 1,62 2,65 1,52 1,61 1,14 1,21 1,59 1,42 1,45 1,30 
Cal livre ** 1,00                  1,30 1,02 5,95 1,20 2,00 1,05 0,68 0,84 0,35 2,40 1,20 2,30 1,60 0,50 1,60 0,90 0,80 1,60
Álcalis equivalente♦ 1,20                   1,01 1,10 0,99 0,56 0,46 0,44 0,53 0,97 0,79 1,70 1,60 0,60 1,30 0,80 0,70 0,90 0,82 1,30
Perda ao fogo (PF)                    1,63 1,02 1,50 3,34 1,28 1,64 1,20 1,10 0,87 0,12 1,40 1,20 3,70 1,16 0,86 2,05 1,32 1,45 2,50
CaO/SiO2 2,90                   2,90 2,90 3,20 3,10 3,00 3,20 2,70 2,70 2,80 3,00 3,00 3,20 2,80 2,90 3,00 2,90 3,00 3,20

Bogue (ignorando SO3)                  
C3S 62,2 54,9                  60,4 79,9 66,8 52,9 67,7 51,6 51,0 50,5 53,7 66,0 69,6 57,7 75,1 62,6 66,2 64,5 63,4
C2S 13,9                  15,6 15,3 -2,6 5,6 17,5 8,1 29,1 30,7 30,8 16,9 12,2 2,0 19,6 9,4 13,1 16,1 13,1 8,45
C3A 5,1                   5,6 4,9 4,2 4,1 6,5 5,9 5,7 5,3 7,5 10,7 6,3 7,2 4,9 4,3 7,3 5,5 7,2 6,3
C4AF 7,0                   7,8 7,6 9,1 12,2 12,2 11,3 9,7 8,5 8,8 6,1 8,2 8,5 11,3 8,5 8,8 7,3 9,4 10,7

Notas correspondem às faixas de valores ideais recomendados por Kihara e Marciano (1995): *1 FSC = 88 a 98 (ignorando SO3); *2 MS = 2,4 a 3,7; *3 MA = 1,4-1,6. 
♣teores elevados de MgO segundo normas européias ** cal livre determinada por etileno glicol NBRNM13 (2004). Álcalis equivalente♦=((0,658*K2O)+(1*Na2O) 
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Tabela 5.3-  Composição mineralógica por microscopia óptica quantitativa (% em massa) 

Símbolo C3S C2S C3A C4AF Periclásio Cal livre Sulfato C3S+C2S C3A+C4AF Silic/Alum
K1 (I) 59,00 23,30 2,50 6,80 5,20 1,20 2,00 82,30 9,30 8,85 
K1 (II) 61,20 16,60 2,30 7,20 10,20 1,00 1,50 77,80 9,50 8,19 
K1 (V) 63,34 19,23 3,01 7,85 4,28 1,09 1,20 82,57 10,86 7,60 
K1 (VI) 63,30 7,60 2,65 12,65 6,00 6,30 1,55 70,90 15,30 4,63 
K2 (II) 62,10 18,28 2,03 9,85 4,34 1,00 2,40 80,38 11,88 6,77 
K2 (III) 55,00 23,40 1,70 13,00 3,62 1,72 1,56 78,40 14,70 5,33 
K3 (I) 62,20 21,08 2,41 13,40 0,19 0,72 0,00 83,28 15,81 5,27 
K3 (II) 54,27 33,23 1,89 9,65 0,00 0,50 0,46 87,50 11,54 7,58 
K4 (I) 63,80 23,72 2,95 8,00 0,13 0,60 0,80 87,52 10,95 7,99 
K4 (II) 62,24 24,58 4,01 8,22 0,12 0,25 0,58 86,82 12,23 7,10 
K5 54,68 21,02 12,30 3,52 3,68 1,80 3,00 75,70 15,82 4,79 
K6 64,23 17,92 4,45 8,72 2,48 0,80 1,40 82,15 13,17 6,24 
K7 65,34 13,22 4,09 9,00 5,55 2,00 0,80 78,56 13,09 6,00 
K8 (I) 50,00 30,60 2,36 13,24 0,40 1,30 2,10 80,60 15,60 5,17 
K8 (II) 68,40 19,44 2,40 9,00 0,30 0,46 0,00 87,84 11,40 7,71 
K9 65,34 14,89 4,12 9,00 4,55 1,50 0,60 80,23 13,12 6,12 
K10 (I) 69,77 17,72 0,48 9,47 0,78 1,48 0,30 87,49 9,95 8,79 
K10 (II) 71,00 14,92 1,00 11,20 0,00 0,88 1,00 85,92 12,20 7,04 
K11 59,40 22,44 6,50 10,10 0,00 1,56 0,00 81,84 16,60 4,93 

 
As amostras do forno K2 apresentaram um conteúdo de silicatos elevado, em torno de 

80%, geralmente composto de 58% de alitas e 20% de belitas. O conteúdo de aluminato, tanto 

ortorrômbico quanto cúbico, é igualmente significativo (soma mais de 2%), e seus teores de 

ferrita foram os mais elevados de todos os clínqueres testados (15%). A amostras K2 (II e III) 

apresentaram conteúdo de MgO  elevado (~ 6,4%) por FRX, sendo que os resultados de DRX 

e MOQ (Tabela 5.8) acusaram uma dissolução de cerca de apenas 1,5% aproximadamente 

deste composto nas demais fases.  

Foram detectados sulfatos por DRX e MOQ (Tabelas 5.1 e 5.8), em torno de 2%, em 

especial, langbeinita; resultados de FRX (Tabela 5.2) ratificaram a existência de um elevado 

conteúdo de enxofre e de potássio (> 0,5%). As amostras do forno K2 apresentam MS e MA 

relativamente baixos, inclusive, este último encontra-se fora da faixa recomendada (Kihara & 

Marciano, 1995), isto ocorre em função de uma dosagem com maiores quantidades de óxidos 

de ferro, o que elevou seu conteúdo de ferrita e reduziu seu consumo de energia na moagem, 

presumivelmente, pois seu índice de trabalho foi de apenas 12 kWh/t.  

As amostras do forno K10, as quais apresentaram muitas semelhanças mineralógicas 

com as do forno K2, tais como arredondamento e desenvolvimento dos cristais de alita e 



 155

 

belita, mostraram diferenças significativas de composição química, tal que o MS e o MA das 

amostras do forno K10 é consideravelmente maior (2,7 e 1,4).  

A resistência à quebra dos nódulos grosseiros das amostras de ambos fornos, K2 e K10, 

foi parecida,  porém os índices de trabalho das amostras do forno K10 foram bem maiores 

(21,5 kWh/t). Ou seja, clínqueres K10 (I e II) apresentaram um consumo de energia específica 

na moagem 70% maior.  

Há ainda outras características a serem consideradas que devem ter contribuído para 

elevação do consumo de energia destas últimas amostras, no entanto, isto será discutido mais 

adiante, quando de sua descrição qualitativa ao microscópio óptico e eletrônico de varredura.   

As amostras de clínqueres do forno  K3 (I e II) apresentaram um conteúdo desprezível 

de periclásio e reduzido de cal livre e sulfatos, com relação às amostras anteriormente 

descritas (K2 e K1). Elas apresentaram um conteúdo de silicatos bastante elevado (~84%), 

sendo que as três técnicas utilizadas para determinação da composição mineralógica dos 

clínqueres (Tabelas 5.1, 5.2 e 5.8 – DRX, Bogue e MOQ) acusaram um aumento considerável 

de belitas das amostras da primeira (K3-I) para a segunda coleta (K3-II). No entanto, as  

amostras das duas coletas apresentaram valores de parâmetro de impacto parecidos (~56, 

resistência moderada). Ainda, mesmo com conteúdo maior de belitas que as amostras do 

forno K2, as amostras do forno K3 apresentaram um consumo de energia específico na 

moagem cerca de 38% menor. 

As amostras do forno K4 (I) e (II) mostraram composição mineralógica por DRX 

diferente daquela dada por Bogue, porém semelhantes entre si, sendo que se destaca o fato de 

possuírem um conteúdo bastante elevado de belitas (~31%).  

Foi possível, também, verificar um aumento do conteúdo de aluminatos (em especial 

cúbico) das amostras de clínquer da primeira para a segunda coleta do forno K4, conforme 

mostra as Tabelas 5.1 e 5.2 . 

Estas características dos clínqueres K4 são denunciadas pelo seu baixo valor de FSC 

(~88) e um alto conteúdo de alumina em detrimento do conteúdo de óxido de ferro (< 3,0%). 

Como conseqüência, seu conteúdo de cal livre é baixo (Tabela 5.2), assim como seu conteúdo 

de alita (menor de todos os clínqueres testados, inclusive).  

A Figura 5.1 mostra que clínqueres com conteúdos de alita e belita bastante diferentes 

podem apresentar valores de WI e Ab parecidos; clínqueres do forno  K1 (coleta VI) e do 

forno K4 (coleta II) são um ótimo exemplo disso. Por outro lado, clínqueres, tais como os do 
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forno K3 (II) e K4 (II), com elevados conteúdos de belita, podem consumir menos energia na 

moagem. 

 As Figuras 5.1 e 5.2 mostram a curva (inferior) de resistência à quebra por impacto 

como 1000/A.b, de tal forma que quão maior o parâmetro de impacto A.b, menor a resistência 

à quebra do clínquer. Na curva superior, são mostrados os valores de índice de trabalho médio 

das amostras, com valores em kWh/t (eixo das ordenadas à direita). No eixo das ordenadas, à 

esquerda, é mostrado o conteúdo médio de alitas (%) dos clínqueres testados, no gráfico 

superior; e o conteúdo médio de belita (%) é mostrado no gráfico inferior. 

 
Figura 5.1 - Influência do conteúdo de alitas (gráfico superior) e belitas (gráfico inferior) sobre  o índice de 

trabalho (WI) e parâmetro de impacto (A.b). 
 

As amostras do forno K5 apresentaram um conteúdo de alitas e belitas razoavelmente 

parecido ao das amostras descritas anteriormente, com exceção das amostras dos clínqueres 

K1 (II e VI): conteúdo elevado de silicatos e de aluminato cúbico.  
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O aluminato cúbico dos clínqueres K5 encontra-se cristalizado, o que tornou possível 

obter contagens parecidas por MOQ para esta mesma fase. Em relação aos clínqueres 

anteriores, esta propriedade pode, a princípio, ter sido o fator responsável pela redução da sua 

resistência à quebra por impacto, em especial, no que refere aos nódulos grosseiros.  Esta 

hipótese torna-se ainda mais provável se observado que sua porosidade manteve-se abaixo de 

30%. 

 
Figura 5.2 - Influência do conteúdo de aluminatos (gráfico superior) e da relação silicatos/aluminatos (gráfico 

inferior) sobre  o índice de trabalho (WI) e parâmetro de impacto (Ab). 
 

As amostras do forno K8 (I e II) apresentaram diferenças significativas na composição 

mineralógica da primeira para a segunda coleta. Estas diferenças foram detectadas por DRX e 

FRX (Bogue) e imprimiram feições caracteristicamente marcantes, conforme observado ao 

microscópio óptico (Tabelas 5.5 e 5.7). O conteúdo de alita aumentou de 48,4 para 70,0%, 

reduzindo o teor de belitas de 33,6 para 15,0%. O conteúdo de ferrita diminuiu de 12,5 para 

9,9%. Os teores de cal livre, periclásio e sulfatos podem ser considerados baixos, quando 
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comparados, especialmente, com aqueles das amostras provenientes dos fornos K2 e K1. O 

parâmetro de impacto ficou reduzido pela metade (de 88, pouco resistente, foi para 49, muito 

resistente à quebra). Além disso, as amostras do forno K8 (II) da segunda coleta apresentaram 

valores de parâmetro de impacto atípicos, porque ocorreu um efeito de redução da resistência 

à quebra, com a redução do tamanho do nódulo de clínquer (conforme mostrado no capítulo 

4). O FSC e o MS das amostras K8-II foram maiores que os da K8-I, sinônimo de teores mais 

elevados de alita, mas menores de belita e aluminatos (por Bogue), tal como ocorreu com a 

composição determinada por DRX. 

As amostras da primeira para a segunda coleta dos clínqueres do forno K10 

apresentaram um menor conteúdo de belitas, mas um aumento significativo no conteúdo de 

sulfatos (sendo detectados arcanita e langbeinita cálcica), no entanto, não houve mudanças 

significativas nos seus valores de WI, nem no parâmetro de impacto. 

As amostras do forno K9 apresentaram teores mais baixos de belita, em relação a 

muitos clínqueres com resistência elevada em DWT (salvo algumas exceções); além de um 

conteúdo elevado de periclásio e de aluminatos. 

As amostras do clínquer K11 apresentaram um elevado teor de aluminato ortorrômbico 

(7%), o qual pôde ser observado como cristalizado por meio do microscópio óptico. Elas 

mostraram, também, elevado teor de cal livre (1,6%) e de ferrita (12%). Resultados de FRX 

apontam valores de 4,6 e 3,5% para Al2O3 e Fe2O3 respectivamente, resultando em módulo de 

alumina igual a  1,3, valor um pouco abaixo da faixa recomendada por Kihara e Marciano 

(1995).   

A Figura 5.3 mostra a relação entre conteúdo de MgO cristalizado como periclásio e 

conteúdo presumivelmente (por FRX) dissolvido nas demais fases dos clínqueres estudados.  

 
Figura 5.3 - Relação entre conteúdo de MgO cristalizado (periclásio) e conteúdo de MgO dissolvido nas demais 

fases dos clínqueres estudados. 
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Todas as amostras dos fornos K1, K2, K5, K7 e K9 apresentam um teor de MgO 

dissolvido menor do que 1%, ou seja, praticamente todo o óxido de magnésio se encontra 

cristalizado, sendo este maior que 5%; maior, portanto, que o limite máximo determinado 

para clínquer pela norma européia EN-197-1:2000.  

A taxa de cristalização do periclásio é função da temperatura de queima e velocidade de 

resfriamento, assim clínqueres com teores totais de MgO similares podem apresentar teores de 

periclásio e distribuição de tamanho dos cristais diferentes. O periclásio tem baixa atividade 

hidráulica, é uma fase praticamente inerte no processo de hidratação do cimento e tem 

qualidades expansivas no concreto, segundo Centurione (1993). Por outro lado, este composto 

pode reduzir a viscosidade da fase líquida e ajudar no crescimento dos cristais de alita. 

Este componente MgO aparece em clínqueres produzidos a partir de calcários 

magnesianos, sendo que no Brasil as matérias-primas mais comuns são aquelas ricas em 

MgO, resultando em clínqueres com altos teores de periclásio. Foi constatado neste trabalho, 

que cerca de 50% das unidades de cimento, produzem clínqueres com altíssimo conteúdo de 

MgO no clínquer (> 5%), no entanto, nenhum dano estrutural devido ao periclásio no cimento 

foi alguma vez registrado no Brasil, segundo Metha & Monteiro (1994). Gebauer (1988), 

inclusive, relatou em seu trabalho que está convencido da não ocorrência de efeitos 

expansivos no concreto devido ao periclásio, baseando-se na observação de amostras ricas em 

MgO (dentre estas, outdoors de concretos observados ao longo de 4 anos), concluindo que o 

teste da ASTM, para determinação da expansão do cimento em autoclave, é “irrelevante”. O 

autor declarou em suas conclusões que o teste do autoclave (ASTM) e outras tantas normas 

para cimento, visando determinar limitações aos níveis de MgO, acabam por prejudicar a 

indústria, tornando inviáveis inúmeras fontes de matéria-prima, além de reduzir a vida útil das 

minas. O autor refere-se a centenas de estudos petrográficos realizados por ele no campo  do 

concreto, observando que, nenhuma vez sequer, pôde associar a causa de uma falha estrutural 

no concreto à evidência da expansão por periclásio (associada ao microfissuramento).  

De qualquer forma, os clínqueres no Brasil, em sua grande maioria, são destinados à 

fabricação de cimento composto do tipo CP IV, CP II ou CP III, misturas de clínquer com 

cinzas volantes (clínqueres K1, K7 e K9) ou com escória granulada de autoforno. No caso dos 

clínqueres das unidades 1, 2, 5, 7 e 8, com teores geralmente mais altos de MgO, o conteúdo 

final deste composto no cimento dependerá da quantidade de adição (ver Tabela 5.4). O CP 

IV-32 ou cimento pozolânico, de acordo com à norma brasileira, NBR 5736 (1991), pode 

receber até 50% de material pozolânico, por exemplo. A unidade 1 produz cimentos com  
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aproximadamente 48,5% de clínquer,  48,5% de cinzas volantes e 3,0% de gesso. Os 

clínqueres dos fornos K1-II (segunda coleta), dos fornos K7 e K9 têm conteúdos altos de 

MgO (> 5,0%), porque as normas brasileiras não limitam o máximo conteúdo de MgO no 

clínquer, mas somente a 6,5% no cimento (produto da mistura). 

Já as unidades que fabricam clínqueres visando à fabricação de cimento do tipo CPIII, 

unidades 3 e 5, com teores em torno de 7,0%, também têm seu teor de MgO diluído no 

cimento por meio de adições de escórias de alto-forno, as quais podem variar de 35 a 70% 

(EB-208/90 ou NBR 5735).  

Tabela 5.4- Composição das cinzas volantes usadas em cimentos compostos nas unidades de K1, K7 e K9* 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 MnO TOTAL 
70,9 18,6 3,0 2,4 0,9 0,2 1,7 0,7 0,1 1,0 0,1 99,6 

* cinzas da termoelétrica de Candiota- RS. 

 

A discussão sobre os possíveis efeitos do periclásio no concreto são extremamente 

relevantes do ponto de vista da qualidade do cimento, no entanto, pretende-se apenas pelo 

momento salientar que, mesmo aquelas amostras que foram produzidas com teores de MgO 

elevados, produziram cimentos dentro das condições físicas e mecânicas exigidas pelas 

normas brasileiras, possuem selo de autentificação de qualidade da Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) e, sobretudo, estão de acordo, também, com às restrições de MgO 

total para cimentos, segundo às normas brasileiras (máximo de 6,5%).  

Além disso, pode ser observado ainda na Figura 5.3, claramente, que as amostras 

contendo alto teor total de MgO (por FRX) apresentaram uma fração deste dissolvida nas 

fases muito pequena (< 1,0%). Quando observados em microscópio óptico e eletrônico de 

varredura com espectrometria de energia dispersiva (MEV/EDS), os clínqueres mostraram, no 

entanto, um conteúdo maior de MgO dissolvido nas fases e um conteúdo total de periclásio 

menor por microscopia óptica quantitativa, MOQ, (ASTM - C 1356M, 1996), conforme serão 

mostrados em detalhe nos próximos itens.  

Gobbo (2003) mostrou em seu trabalho que a quantificação por DRX, Rietveld, costuma 

superestimar o conteúdo de MgO com relação aos demais métodos (Bogue ou microscopia), 

mas isto ocorre, geralmente, quando os teores de MgO são baixos e há poucos cristais de 

periclásio. Assim, pode ser inferido que houve, em realidade, subestimação dos valores de 

periclásio por MOQ, em função do tamanho dos cristais: quando bem desenvolvidos (taxa de 

resfriamento lento), caso dos clínqueres K2 (I e II) e clínqueres K1 (I), a percentagem de 

MgO dissolvida nas fases, presumida por MOQ, se aproxima daquela estimada por DRX. 
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Quando, ao contrário, o tamanho dos cristais de MgO diminui e eles aparecem muito 

dispersos na fase, a contagem por MOQ se afasta da contagem por DRX.  

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram que não existem relações diretas e simples de 

proporcionalidade entre os módulos de controle de sílica ou de alumina, ou conteúdo de MgO 

total com relação aos índices de trabalho ou parâmetro de impacto. No entanto, a Figura 5.4 

(gráfico inferior) mostra que existe uma forte tendência das partículas tornarem-se mais 

resistentes com aumento do módulo de sílica em relação ao de alumina, conforme já esperado. 

As Figuras 5.1 a 5.4 mostram que o conteúdo de alitas e belitas não pode ser 

relacionado diretamente ao WI ou A.b, com o propósito de previsão de moabilidade dos 

clínqueres. Isto ocorre, em especial, porque as análises quantitativas, química ou 

mineralógica, dos clínqueres não são os únicos fatores determinantes do mecanismo de quebra 

deles.  

 
Figura 5.4 - Influência dos módulos de alumina e silicatos (gráfico superior) e da relação módulo de 

alumina/módulo de sílica (gráfico inferior) sobre o índice de trabalho (WI) e parâmetro de impacto (A.b). 
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Parâmetros, tais como as taxas de aquecimento e resfriamento, os quais ficam 

“impressos” ou “registrados” nos cristais na sua morfologia, distribuição e tamanho, não são 

parâmetros que possam ser compreendidos somente por meio de análises das composições 

química e mineralógica. No entanto, estes podem ser observados qualitativamente por meio 

de microscopia óptica e eletrônica de varredura. Tratam-se, portanto, de parâmetros 

importantes e que são fundamentalmente subjetivos, especialmente, porque, em geral, ainda 

dependem muito do técnico que os observa ao microscópio. Análises estatísticas 

sistematizadas destes parâmetros, tais como aquelas realizadas neste trabalho, poderiam torná-

los menos subjetivos, mas, infelizmente, em função do tempo que demandaria, ainda estão 

longe de serem implementadas como rotina de controle de qualidade da indústria brasileira.  

Ainda, a quantidade de amostras analisada rotineiramente nas fábricas está bem aquém 

daquela processada, o que pode resultar na não representatividade das análises via 

microscopia. 

A conclusão é que as metodologias utilizadas para determinação da moabilidade dos 

materiais, tais como o teste de moabilidade de Bond e teste de impacto por Drop Weight, não 

possuem uma correlação simples (do tipo linear) com os principais parâmetros de controle de 

qualidade do cimento (MS e MA), nem com os conteúdos de alita e belita. Isto leva a 

questionamentos importantes, tais como: qual seria a validade da equação proposta pela 

ABCP (Centurione, 1993 e Kihara et al., 1992), do coeficiente mineralógico (KM), no que 

tange, especialmente, o dimensionamento e otimização das operações de moagem? Esta 

equação mostra que um aumento no conteúdo de alita e/ou redução de belita eleva a 

moabilidade do clínqueres, tal que: 

( )
( ) 100

S.d%C
S%CKM

A2

3 ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ;         KM = coeficiente mineralógico adotado pela ABCP 

Não há dúvida de que as belitas exercem papel fundamental na moagem dos clínqueres, 

mas nem esta equação, nem nenhuma outra semelhante, pode ser utilizada se ela não estiver 

considerando aspectos subjetivos, tais como, por exemplo, o arredondamento das belitas 

(morfologia dos cristais), na moagem fina, ou a porosidade, na moagem grosseira, como será 

demonstrado mais adiante.  

Ainda, os resultados até aqui expostos indicam que a previsão de moabilidade dos 

clínqueres baseada apenas neste tipo de equação, a qual considera, inclusive, que o conteúdo 

de alitas tenha um caráter dicotômico em relação ao de belitas, não funciona na prática, 

mesmo quando considerados clínqueres do mesmo forno, pois estes podem sofrer 
 



 163

significativas mudanças em sua composição química e/ou mineralógica, resultantes de ajustes 

nas condições de operação, aproveitamento de resíduos/combustíveis alternativos ou 

mudanças de matérias-primas naturais.  

 

5.2  RESULTADOS DE  MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

A maioria dos clínqueres analisados apresentou aspectos contrastantes, mesmo quando 

provenientes da mesma fábrica e forno, no entanto, as amostras dos clínqueres K1 (I aV), K2 

(II e II) e K10 (I e II) conservaram quase que inteiramente todas as suas características 

mineralógicas ao longo das diferentes épocas de coleta.  

Na Figura 5.5, são mostrados três exemplos de clínqueres com porosidade baixa, média 

e alta respectivamente. A descrição da porosidade dos clínqueres foi resumida nas Tabelas 

5.15 e 5.16. Os resultados das Tabelas 5.17 e 5.18 mostram que o parâmetro com maior efeito 

sobre a porosidade dos clínqueres foi a temperatura de clinquerização, pois quando eram 

observadas feições mineralógicas típicas de condições enérgicas de queima (incidência maior 

que 30%), tais como canibalismo em alitas e belitas amebóides, menor era a porosidade e 

maior a resistência dos nódulos (baixo parâmetro de impacto A.b).  

Os resultados de análises via microscopia óptica dos clínqueres estão resumidos nas 

Tabelas 5.13 a 5.18, apresentadas nas últimas páginas do capítulo 5. São resultados de 

análises mineralógicas qualitativas, sendo que os valores nelas presentes representam os 

valores médios finais das amostras analisadas. O resumo dos resultados das análises 

quantitativas por microscopia óptica dos clínqueres estudados está na Tabela 5.8. 

 
Porosidade baixa (<30%) Porosidade média (30-50%) Porosidade alta (>50%) 

Figura 5.5 - Classificação da porosidade dos clínqueres. 
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5.2.1 Efeito do tamanho do nódulo sobre os parâmetros estudados  
 

Conforme capítulo 3-metodologia, foram analisadas três frações de tamanho diferentes 

para cada clínquer, e as freqüências das feições observadas em microscópio óptico eram 

estimadas com base no número de nódulos e seções polidas, o qual obedecia ao mínimo de 9 

seções polidas por clínquer estudado.O resultado final das análises foi registrado nas Tabelas 

resumo de microscopia óptica (Tabelas 5.13 a 5.18).  

O tamanho dos cristais de silicatos e a dimensão da zona de belita foram parâmetros que 

dependeram muito do tamanho do nódulo analisado, especialmente, nos clínqueres dos fornos 

K1, K7 e K9, conforme mostrados nas Tabelas 5.5 e 5.6. Isto ajuda a explicar a variação da 

resistência mecânica dos clínqueres com a redução do tamanho do nódulo (tamanho original 

do clínquer), conforme discutido no capitulo anterior (capítulo 4).  

Tabela 5.5- Tamanho de cristal de alita por fração de tamanho dos clínqueres (µm) 
Clínquer Média Mínimo Máximo 
K1 -25,4+19,0 mm  35 18 63 
K1-15,9+6,3 mm  22 9 73 
K1 -3,4+0,4 mm  26 17 63 
K7 -25,4+19,0 mm  38 16 107 
K7 -15,9+6,3 mm  32 12 67 
K7 -3,4+0,4 mm  31 12 69 
K9 -25,4+19,0 mm  81 38 127 
K9-15,9+6,3 mm  50 15 100 
K9 -3,4+0,4 mm  38 14 97 

 
Tabela 5.6- Contagem e dimensão das zonas de belitas (µm) 

Clínquer* K1 K7 K9 K1 K7 K9 K1 K7 K9 
Fração -25,4+19,0 mm -15,9+6,3 mm -3,4+0,4 mm 
Contagem 33 0 36 18 20 59 9 0 13 
Dimensão máxima 1013 0 919 646 147 536 323 0 258 
Dimensão média 243 0 428 218 105 200 200 0 159 

 
 
Nas Tabelas 5.5 e 5.6, os tamanhos referentes à fração -25,4+19 mm englobam as duas 

primeiras frações (F1 e F2) testadas em DWT. Os tamanhos referentes à fração -15,9+6,3 mm 

englobam as duas últimas  frações (F4 e F5) testadas em DWT mais a primeria fração de 

tamanho do estudo cinético (-9,5+6,3 mm).  A fração -3,4+0,4 mm diz respeito às partículas 

com maiores taxas de quebra do estudo cinético (Figura 4.30). 

A Tabela 5.5 mostra que, em especial, os clínqueres K9 e K1 possuem alitas de maior 

tamanho nos nódulos grosseiros. A Tabela 5.6 mostra que os agrupamentos de belita deles 

têm maior dimensão e são mais freqüentes também nos seus nódulos grosseiros. No entanto, 

os clínqueres K1 possuem alitas em média bem menores que a dos clínqueres K9.  
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Os clínqueres do forno K7 apresentam pequenos (<150 µm), embora freqüentes, 

agrupamentos de belitas concentrados na fração -15,9+6,3 mm, ou seja, não apresenta belitas 

nas frações -25,4+19 mm, nem nas frações finas -3,4+0,4 mm.  

Estas observações são consistentes com os resultados de DWT dos clínqueres K7, os 

quais mostram um ganho considerável de resistência à quebra com a redução do tamanho do 

nódulo, tal que o parâmetro de impacto A.b das frações F1 e F2 foram iguais a 82 e 76, 

enquanto o parâmetro de impacto A.b das frações F4 e F5 foram iguais a 67 e 62 

respectivamente.  

Os clínqueres K9 também mostram um ganho considerável de resistência à quebra por 

impacto em DWT com a redução do tamanho dos nódulos: A.b das frações F1 e F2 foram 

iguais a 131 e 125, enquanto A.b das frações F4 e F5 foram iguais a  99 e 95 respectivamente.  

Se observados com cuidado os resultados da Tabela 5.6, pode ser constatado que o 

tamanho médio e a freqüência de agrupamentos de belitas nos dois clínqueres K9 e K1 são 

similares. Por outro lado, os clínqueres K9 foram, em média, sempre bem menos resistentes à 

quebra por impacto em DWT do que os clínqueres K1. Além das distintas porosidades (os 

clínqueres K1 são bem menos porosos) é interessante notar que o tipo estrutural de belita 

predominante neles é diferente: enquanto nas amostras do clínquer K9 predominam as belitas 

em início de digitação a digitadas, nas do clínquer K1 predominan as belitas arredondadas. 

Assim, pressume-se que o tipo estrutural de belita tenha uma relação com a resistênca à 

quebra dos nódulos ao impacto em DWT, em especial, quando em agrupamentos, de tal forma 

que: quanto mais freqüentes e maiores forem os agrupamentos de belitas digitadas mais frágil 

será o clínquer. Do contrário, quão mais freqüentes e maiores forem os agrupamentos de 

belitas arredondadas nos nódulos de clínquer, mais fortes ao impacto eles serão. Ainda, o tipo 

estrutural de belita pode estar correlacionado à porosidade do clínquer, sendo possível 

imaginar que por meio do resfriamento lento os clínqueres possam se tornar mais porosos e 

friáveis.   

Devido ao fato destes três clínqueres terem características tão distintas e apresentarem 

índice de trabalho similar, poderia ser presumido que existem outras propriedades, além do 

tamanho médio do cristal de alita e dos agrupamentos de belita, que possam  intervir no 

processo de quebra dos nódulos menores que 3 mm, e, em especial, 1mm.  

Por outro lado, se verificadas as últimas três colunas da Tabela 5.6 pode ser visto que os 

três clínqueres tenderam a apresentar com a redução do tamanho do nódulo, um menor 
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conteúdo de belitas, por conseguinte, zonas regulares de tamanho médio menor e com menor 

frequência. Ainda, o ensaio de Bond requer que todo o material seja previamente britado a –3 

mm, o que, presumivelmente, fragmentou os agrupamentos de belita dos clínqueres. A prévia 

fragmentação dos clínqueres deve ter ajudado na fragilização dos nódulos grosseiros e mais 

resistentes.  

 

5.2.2 Tipos estruturais de belita 

 

Antes da apresentação dos resultados das análises de microscopia óptica dos clínqueres, 

é importante discutir alguns aspectos relevantes relacionados às diferenças estruturais que 

podem ser encontradas no mineral belita. Uma das classificações usuais é apresentada na 

Tabela 5.7, sendo sugerida, com base nas observações realizadas durante este trabalho, uma 

nova classificação apresentada na Tabela 5.8. 

Tabela 5.7- Classificação tradicional de Insley (1936) para as belitas segundo características estruturais 
Classificação Características 
Belitas tipo I Dois ou mais conjuntos interseccionados de lamelas (alfa e beta) a ± 60°. 

Normalmente forma grãos arredondados. 
As lamelas são esqueléticas, sendo formadas durante a transição da fase alfa linha em beta. 
Maclas polissintéticas dentro destas lamelas são produzidas durante esta inversão.  

Belitas tipo Ia Caracterizado por partículas discretas sobre traços de lamelas interseccionadas  
Belitas II Um conjunto de lamelas paralelas (estriações). São grãos irregulares e suas lamelas 

seriam maclas polissintéticas produzidas em temperaturas muito baixas ou resfriadas muito 
lentamente, segundo Ono, 1995. 

Belitas tipo III  Nenhuma lamela, sobrecrescimento sobre o tipo I. Bastante incomum em clínqueres 
industriais, segundo Campbell (1999). 

 

Como será visto mais adiante, a teoria de Ono (1995), sobre a belita tipo I, é muito 

importante para os processos de controle de qualidade e de moagem do cimento. Para este 

autor, as estriações da belita tipo I teriam sido denominadas maclas polissintéticas 

erroneamente, pois se trataria de uma estrutura esquelética, consistindo de duas formas de 

belita, alfa e beta. Durante o processo de queima, em temperaturas baixas (1.100ºC a 

1.400ºC), a belita seria um cristal pequeno da forma alfa linha (α’) e, pela inversão da fase 

alfa linha para alfa, a belita recristalizaria em um grande cristal da forma alfa, absorvendo 

impurezas a partir da fase líquida. 

A forma alfa é arredondada e o plano cristalino não apresenta estriações. Durante o 

processo de resfriamento, lamelas finas de alfa linha apareceriam sobre o cristal arredondado 

de belita da forma alfa. Gradualmente as lamelas aumentariam e se estenderiam sobre todo o 
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cristal até que todo o cristal de belita atingisse a temperatura ambiente. Se o clínquer fosse 

resfriado rapidamente, muitos cristais de alfa permaneceriam nos espaços entre as lamelas. 

As lamelas de alfa linha usualmente seriam convertidas à forma beta, mantendo a forma 

externa original do cristal. Com um microscópio eletrônico, a macla polissintética fina, 

correspondente à inversão da forma alfa linha para forma beta. 

A classicação de Insley e as explicações de Ono a respeito deste assunto são muito 

interessantes do ponto de vista cristalográfico, mas não lançam, a princípio, luz sobre a 

relação entre as belitas e a resistência dos clínqueres. Na maioria das vezes, inclusive, os 

clínqueres apresentavam dois conjuntos de estriações paralelas ou mais, enquanto o  DRX 

acusava somente a existência da fase beta. Assim, as belitas passaram a ser descritas de 

acordo com uma nova classificação, da Tabela 5.8, e não mais a de Insley (1936), objetivando 

esclarecer o real papel deste mineral no processo de moagem. 

Tabela 5.8- Nova classificação das belitas segundo características de fratura 
Classificação Características específicas Características gerais 
Belitas tipo Ia Início de digitação 
Belitas tipo Ib Digitados 
Belitas tipo Ic Arredondadas 

 
com coloração do núcleo distinta da borda 
 

Belitas tipo IIa Início de digitação 
Belitas tipo IIb Digitados 
Belitas tipo IIc Arredondados 

Geralmente, com coloração do núcleo distinta da 
borda e, predominantemente, “mal queimados”, ou 
seja, originados de grãos de quartzo + feldspato 
grosseiros e, portanto, são cristais com tamanho 
bem desenvolvidas (tamanho médio > 30µm). 

Belitas III Início de digitação sem coloração distinta do núcleo e borda  
Belitas tipo IV Digitadas sem coloração distinta do núcleo e borda 
Belitas tipo V Amebóides Típicas de condições enérgicas de queima 
Belitas tipo VI Arredondadas sem coloração distinta do núcleo e borda 
Belitas tipo VII Dentríticas Típicas de condições enérgicas de queima 

 

A Tabela 5.9 mostra os diversos tipos de belita presentes em cada clínquer testado, 

segundo a nova classificação proposta, ao lado dos respectivos valores de parâmetro de 

impacto e WI. Pôde ser observado que existe uma relação entre a presença dos tipos 

estruturais Ia, Ib, IIa, IIb, III e IV (denominado grupo estrutural A, belitas digitadas) e a baixa 

resistência à quebra por impacto dos clínqueres (DWT).  

Os tipos estruturais de belita Ic, IIc, V e VI (denominado grupo B, belitas arredondadas) 

parecem estar relacionados à elevação da resistência dos clínqueres. Assim, clínqueres 

apresentando belitas de ambos os grupos estruturais, A e B, poderiam sofrer efeitos 

compensatórios com relação a sua resistência, podendo inclusive justificar sua classificação 

como de média resistência.  
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Tabela 5.9- Efeito do tipo e freqüência de belita estr utural sobre os parâmetros de moabilidade dos clínqueres 
C2S- Ia Ib Ic IIa IIb IIc III IV V VI VII WI Ab médio 
K1 (I) A A A A A A VO LO VO A A 18,6 31,5 
K2 (II-III) A A VO A A VO A A O VO A 12,0 46,0 
K3 (II) A A VO A A O LO A O O A 8,7 58,3 
K4 (II) A A A A A A A A A VO A 10,7 37,4 
K5 A A VO A A A A A VO VO A 11,6 63,0 
K6 A A A VO VO VO A A VO A A 11,0 73,7 
K7 VO O A A A VO A A A A A 17,0 72,0 
K10 (I-II) A A VO A A VO A A A VO A 21,5 48,5 
K11 A A A A A O A A A VO A 15,4 62,3 
K8 (II) A A A A A VO VO VO A A O 10,0 48,8 
K9 VO VO A A A VO LO A A O*I A 19,3 112,0 

Nota: A = ausente; LO= pouco freqüente; O= freqüente; VO= muito freqüente; *I=apenas como inclusões. 
 

A co-existência de belitas de diferentes grupos estruturais poderia ter efeitos 

interessantes sobre os valores de WI com a redução do tamanho da partícula durante processo 

de moagem. Ainda, os tipos I e II de belitas estruturais se diferenciam dos demais, também, 

quimicamente, conforme será mostrado mais adiante nos resultados de MEV/EDS. Estas 

diferenças químicas poderiam ter influência sobre as propriedades mecânicas dos cristais de 

belitas. Esta diferenciação química pode ter origem durante a absorção e/ou separação das 

impurezas na transformação das fases alfa para alfa linha. Estas diferenças apareceriam como 

uma coloração de núcleo diferente da borda. 

 

5.2.3 Descrição mineralógica do clínquer K1 

 

 O clínquer K1 será descrito separadamente dos demais por apresentar características 

muito peculiares e por ser tratar de várias amostras na realidade, coletadas durante cinco anos 

consecutivos de operação da mesma fábrica. O objetivo foi mostrar a variabilidade 

mineralógica que poderia ocorrer durante a operação deste mesmo forno. Importante 

mencionar que as amostras de clínqueres do forno K1, correspondentes à primeira coleta 

(2001) e à última (2005) foram ensaiadas em DWT e em ensaios de WI, fornecendo 

resultados que o classificaram como sendo um clínquer de altíssima resistência à quebra por 

impacto (Ab menor que 40), representando consumo alto na moagem grosseira, mas com 

consumo específico de energia (WI, “moagem fina”) variando bastante de 9,5 a 19 kWh/t. 

Trabalho semelhante foi realizado com amostras dos outros cinco fornos (K2, K3, K4 e 

K8), durante três anos consecutivos, e novos ensaios de caracterização em DWT foram 

realizados para verificar se os clínqueres continuariam a apresentar a mesma relação de 
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resistências à quebra. Os resultados de resistência às quebra por impacto mostraram que 

somente os clínqueres K4 e K8 apresentaram mudanças no seu parâmetro de impacto 

(capítulo 4).  

As amostras de clínquer do forno K1 sofreram enormes variações no tamanho e na 

morfologia dos cristais, resultado das diferentes taxas de resfriamento e aquecimento, 

utilizadas ao longo destes cinco anos de coleta. A quantidade de tipos estruturais de belitas 

(início de digitação, digitadas, arredondadas ou amebóides) presente nestes clínqueres é 

enorme. Algumas amostras do forno K1 são marcadas pela presença de belitas amebóides, 

evidenciando condições de queima enérgicas.  

As principais características das amostras do forno K1 (I) primeira coleta são relatadas a 

seguir (Figura 5.6): 

 

 Zonas extensas e contíguas de belitas (média em torno de 243 µm, grande variação 

de tamanho: 42 a 1013 µm) revelaram que o grau de moagem de sílica foi deficiente e 

indicava que haveria um alto consumo de energia na moagem. Isto foi confirmado 

experimentalmente pelos ensaios de Bond, cuja média de WI foi elevada (18,6 kWh/t), 

pelas reduzidíssimas taxas de quebra, da ordem de 0,1/min (para tamanho máximo de 

partícula igual a 1 mm), obtidas durante estudos cinéticos e também por um parâmetro de 

impacto “A.b” pequeno (39,4).  

 

 Alitas idiomórficas a subidiomórficas com alto nível de inclusão de belitas e 

periclásio, presença de  canibalismo e (c) belitas amebóides: temperatura de 

clinquerização alta (condição de queima tendendo a enérgica) e conseqüente aumento do 

consumo de energia na moagem; baixa reatividade dos minerais e redução da resistência 

aos 28 dias do cimento produzido em escala industrial; 

 

 Algumas belitas em início de digitação, mas, predominantemente arredondadas ou 

amebóides: primeiro resfriamento tendendo a lento; 
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 Porosidade baixa (28%), irregular e isolada: aumento do consumo de energia na 

primeira câmara do moinho de cimento (confirmado experimentalmente pelas taxas de 

quebra lentas dos estudos cinéticos e A.b muito baixo). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.6 -  Fotomicrografias das amostras K1 (I): (a) Zona regulares contíguas de C2S arredondados (200x);  
dimensão de 349µm; (b) Alitas com inclusão de C2S no entorno de pequena zona de C2S e canibalismo (500x); 
(c) belita amebóide (“footprint”) entre cristais de alita (500x) e (d) porosidade baixa, irregular e isolada (núcleo 
do nódulo–aumento 100x). 

 

As principais características das amostras do forno K1-II, segunda coleta, são (Figura 5.7):  

 

Zonas de belitas maiores que 100 µm, dimensão média em torno de 200 µm, máxima 

em 403 µm: grau de moagem de sílica insatisfatório; previsão de consumo energético na 

moagem menor do que das amostras anteriores, mas ainda elevado, com alta resistência à 

quebra na moagem grosseira. Isto foi confirmado experimentalmente pelos estudos 
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cinéticos (ainda taxas de quebra pequenas, menores ou iguais a 0,1/min), pelo índice de 

trabalho elevado (19 kWh/t) e parâmetro de impacto “A.b” pequeno (31,0). 

 

Alitas com alto nível de inclusão de periclásio em detrimento de fase e belitas; 

presença de canibalismo: temperatura de clinquerização alta (condição de queima 

tendendo a enérgica)  e conseqüente aumento do consumo de energia na moagem; baixa 

reatividade dos minerais e redução da resistência aos 28 dias. Contraponto: ausência de  

belitas amebóides indica que a condição de queima foi mais apropriada que a das 

amostras coletadas anteriormente. 

 

 
(a)   (b) 

(c) (d) 
Figura 5.7 - Fotomicrografias das amostras K1 (II): (a) Cristais de MgO bem desenvolvidos; fase intersticial 
semi-cristalizada e alitas subidiomórficas (1000x); (b) Inclusões de C2S bem desenvolvidas em alitas 
xenomórficas ou amebóides (500x); (c) Zona regular de MgO associada a CaO livre (500x) e (d) porosidade 
baixa, irregular e isolada (100x). 
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 Alitas subidiomórficas a xenomórficas (inclusões de borda), com elevação do 

tamanho médio de 30 para 35 µm. Presença de alitas da ordem de 80 µm, contrapondo-se 

a tamanho máximo de 41 µm das amostras coletadas anteriormente. Belitas 

predominantemente arredondadas: resfriamento normal, a despeito de alguns cristais com 

orla de belita. 

 

 Porosidade baixa (em torno de 22%), irregular e isolada: previsão de alto consumo de 

energia na moagem. Isto foi confirmado experimentalmente pelas taxas de quebra lentas 

dos estudos cinéticos e A.b muito baixo (31,5).  

 

As principais características do clínquer K1-III são (Figura 5.8): 

 

 Tempo de clinquerização tendendo a curto (Figura 5.8- (a)), considerando o critério 

do tamanho médio dos cristais de alita (neste caso foi igual a 20 µm, menor que o 

recomendado portanto). Temperatura de clinquerização pode ser considerada normal, a 

despeito da grande variação do tamanho de alita (5-89 µm), em especial, na fração 

grosseira F1 (22 x 19 mm). Indícios de primeiro resfriamento lento: alitas com orla de 

belitas (Figura 5.8- (b)). 

  

 Zonas regulares de CaO associadas a periclásio com dimensão média em torno de 

140 µm sugerem moagem de calcário insatisfatória. Presença de cristais de periclásio 

dispersos por toda a matriz e associadas a zonas de belitas. 

 

 Zonas de cristais de C2S em início de digitação a digitados, além de nítida orla de 

belita nas alitas, indicam primeiro resfriamento lento (Figura 5.8 (c)). 

 

 Zonas regulares de C2S com dimensão média de 345 µm e zonas irregulares extensas 

(maiores ou igual a 400 µm) sugerem moagem de sílica e grau de homogeneização 

insatisfatórios (Figura 5.8 (c) e (d)). 
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(a)   (b) 

(c) (d) 
Figura 5.8 - Fotomicrografias das amostras K1 (III): (a) Alitas com borda de belita e inclusão de borda de MgO 
(1000x); (b) Orla de belitas em alitas com larga distribuição de tamanhos (1000x); (c) zonas irregulares de 
belitas (1000x) e (d) zonas de belitas associadas a periclásio (500x). 

 

As principais características do clínquer K1-IV são: 

 

 Zonas regulares de C2S de 310 µm em média; contagem média de zonas por nódulo 

bem menor que K1 (I), mas presença de belitas mal queimadas com desvio de tamanho 

de 19 a 32 µm, média em 26 µm, indicam  moagem de sílica insatisfatória. Presença de 

zonas irregulares de 400 µm indica homogeneização insatisfatória. 

 

Zonas regulares de CaO apresentaram dimensão média bem inferior a 150 µm, por 

isso  a moagem de calcário foi considerada satisfatória. 
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 Tamanho médio de cristais  de C3S < 30 µm, por isso o tempo de clinquerização foi 

considerado tendendo a curto. Por existirem cristais de C3S alongados, grande desvio no  

tamanho dos cristais de alita, bem como alitas “amebóides” (xenomórficos) e 

canibalismo, a  temperatura de clinquerização foi considerada tendendo a energética. 

 

 Como há predominância de cristais de belita em início de digitação e alitas 

xenomórficas (amebóides), o primeiro resfriamento pode ser considerado tendendo a 

lento. 

 

 Porosidade baixa e isolada: dificuldade na moagem grosseira (confirmado por DWT, 

Ab baixo com média igual a 40). 

 

As principais características do clínquer K1-V são (Figura 5.9): 

 

 Zonas regulares de C2S  maiores que 100µm (média 300 µm), contagem alta de 

zonas (19 em média por nódulo), zonas irregulares extensas e presença de belitas com 

tamanho maior que 30 µm indicam  moagem de sílica e homogeneização deficiente: 

previsão de dificuldade na moagem grosseira (confirmado por DWT, A.b baixo com 

média igual a 40). 

 

Tamanho médio de cristais  de C3S foi menor do que 30 µm, com grande variação de 

tamanho, sugerindo um tempo de clinquerização tendendo a curto. Cristais de C3S 

alongados, grande desvio do tamanho dos cristais, canibalismo e xenomorfismo da alita, 

bem como a presença de belitas amebóides, indicam que a  temperatura de clinquerização 

foi enérgica. 

 

 Há zonas de cristais de C2S arredondados na fração mais grosseira, mas nas demais 

os cristais se encontram em início de digitação, quando não estão amebóides, por isso o 

primeiro resfriamento foi considerado tendendo a lento. 
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 (a)   (b) 

(c) (d) 
Figura 5.9 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K1 (V): (a) Zonas contíguas e irregulares de belita 
(200x); (b) Alitas com inclusão de borda de MgO e fase intersticial semi-cristalizada (1000x); (c) Belitas 
amebóides (1000x) e cristais pequenos de alita e (d) Zona de belitas em início de digitação com inclusão de MgO 
(1000x). 

 

As principais características do clínquer K1-VI são (Figura 5.10 e 5.11): 

 

 Poucas zonas regulares de C2S, sendo que estão presentes ainda em menor 

quantidade com a redução do tamanho do nódulo de clínquer, conforme resultados de 

microscopia quantitativa (ver Tabela 5.10). Contagem baixa de zonas, desaparecimento 

de zonas irregulares e de belitas com tamanho maior que 30 µm, indicando moagem de 

sílica e homogeneização da farinha satisfatórias.  

 

 Tamanho dos cristais de C3S com média igual a 30 µm, presença de poucas belitas  

arredondadas, quando presentes, sugerindo condições boas de queima.  
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
Figura 5.10 - Fotomicrografias das amostras da fração -22+19 mm do clínquer K1 (VI): (a) e (b) Zonas isoladas 
e regulares de belita arredondada (1000x); (c) alitas subidiomórficas com grau menor de inclusões e periclásio 
disperso na matriz; (d) Belitas arredondadas, inclusive como inclusões abundantes em alitas (500x); (e) Zona de 
cal livre associada a periclásio (1000x) e (f) porosidade regular e isolada. 

 

A porosidade um pouco mais elevada (35%) dos nódulos e o baixo conteúdo de 

belitas sugeriam que fosse ocorrer uma baixa na resistência mecânica ao impacto (por 

DWT) dos clínqueres. No entanto, ao que tudo indica, a quantidade bastante elevada de 
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alitas contrapôs o efeito da ausência de belitas. Outros fatores, tal como a manutenção de 

um conteúdo de ferrita em torno dos 8,0% com elevada concentração de manganês e 

titânio (~ 800 ppm, de acordo com os resultados de absorção atômica, mostrados mais 

adiante), contribuíram, também, para a manutenção da alta resistência mecânica destes 

clínqueres (nódulos grosseiros, de -22+19 a -13+ 9 mm, apresentaram “A.b” médio em 

torno de 40, o que indica alta resistência à quebra).   

 

 Dois fatos resumem as amostras da última coletada do forno K1 (VI) e as tornam 

muito interessantes em relação a todos os clínqueres coletados anteriormente: 

(i) manutenção da alta resistência mecânica ao impacto dos nódulos grosseiros por 

DWT (Ab de 30 a 40 no máximo sempre). 

(ii) segregação do conteúdo de minerais por tamanho de nódulo, conforme mostra a 

Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10- Composição mineralógica média – MOQ (%) das amostras do clínquer K1 (VI).  
Clínquer A Fase cristalina F1 

(25,4 x 22,2 mm)1
F5 

(13,46 x 12,7 mm )1 Média1

 Alita (C3S) 58,80 67,80 63,30  
 Belita (C2S) 13,20 1,90 7,60 

F. Intersticial C4AF  10,20 15,10 12,65 
 C3A 2,90 2,40 2,65 
 Periclásio (MgO) 5,00 7,00 6,00 
 Cal livre 7,90 4,70 6,30 
 Sulfato 2,00 1,10 1,55 
 Total: 100,00 100,00 100,00 

Nota 1: Os valores  percentuais  estão em base mássica. 
 

As amostras dos clínqueres do forno K1 (VI) mostram, em resumo, porosidade baixa e 

isolada, tamanho médio de alita variando bastante. A característica marcante destas amostras 

é um tamanho médio de cristais de silicato menor, com um nível muito alto de inclusões 

minerais, sendo mais freqüentes as inclusões de periclásio, devido ao alto conteúdo de MgO 

da matéria-prima utilizada, seguido de inclusões de fase. Algumas amostras, contendo teor 

mais alto de belita, mostraram zonas regulares. Sua fase intersticial é sempre semicristalizada, 

indicando segundo resfriamento adequado, sendo composta por cerca de 2 a 3,6% de 

aluminato e 7 a 9% de ferrita (Tabela  5.8).  
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Suas amostras exibem conteúdo de cal livre em torno de 1%, em média, com exceção da 

última coleta (K1 VI), com teor elevado (6%) devido ao alto  FSC (102,6). A técnica da MOQ 

serviu, também, para ratificar os teores elevados de periclásio e cal livre, bem como a redução 

do conteúdo de belitas por ocasião da última coleta. Estes componentes (periclásio e cal livre) 

apresentam-se, na maioria das vezes,  associados em zonas regulares variando de 84 a 141 

µm. Em algumas amostras, eles estão presentes em grande quantidade (contagem média de 

zonas por nódulo de 13 a 16). O nível de microfissuramento dos cristais de alita é geralmente 

baixo e suas bordas são quase sempre subretilíneas (cristais subidiomórficos). 

As análises de MO das amostras do clínquer K1 (VI), última coleta, revelaram, 

portanto, diferenças importantes, tais como a redução significativa da quantidade de belitas 

(quase zero) e aumento de grãos de cal livre. As poucas zonas  de belitas destas amostras são 

de cristais arredondados com tamanho médio próximo a 20 µm. 

 (a)   (b)  

(c) (d) 
Figura 5.11 - Fotomicrografias das amostras da fração -13+9 mm do clínquer K1 (VI): (a) alitas maiores (com 
média em 30 µm), algumas belitas dispersas, fase intersticial semi-cristalizada (1000x); (b) zonas pequenas e 
isoladas de belitas arredondadas, algumas em início de digitação (exceções) com tamanho maior que 20 µm 
(1000x); (c) alitas bem desenvolvidas, presença de cristais de periclásio e cal livre dispersos (500x); (e) alitas, 
periclásio e fase intersticial semi-cristalizada (1000x). 
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Embora, todas as amostras dos clínqueres K1 tenham apresentando elevada resistência à 

quebra por impacto em DWT, as amostras da última coleta, K1 (VI), tiveram consumo de 

energia menor (WI~9,5 kWh/t). Ou seja, o índice de trabalho dos clínqueres K1 (I, II e V) era 

em torno de 19 kWh/t; com a redução de 21% para 7,6% no conteúdo total de belitas (Tabela 

5.8), o consumo específico de energia na moagem dos clínqueres do forno K1 caiu pela 

metade. 

 

5.2.4  Descrição mineralógica do clínquer K2 
 

Os histogramas da Figura 5.12 mostram que os cristais de alita do clínquer K2 

apresentaram uma larga distribuição de tamanhos em relação aos cristais de belita. As alitas 

mostraram média em torno de 50 µm e quartil superior igual a 64 µm. As belitas apresentaram 

tamanho médio em torno de 20 µm e quartil superior igual a 23 µm. Ou seja, o clínquer K2 

apresentou cristais de alita com tamanho acima da média em grande quantidade, mas cristais 

de belita, na maioria, dentro da faixa normal de tamanho. Ainda, foram encontrados cristais 

de belita da ordem de 74 µm e outros de tamanho muito reduzido (5µm).  

 
Figura 5.12 - Distribuição de tamanho dos cristais do clínquer K2 (CJ)  

                     (cristal de alita, à esquerda, e da belita ,à direita). 

 

Os parâmetros tamanho e forma dos cristais são importantes, pois revelam as condições 

de queima a que os clínqueres foram submetidos. De acordo com a teoria de Ostwald 

Ripening (Best, 2003), cristais grandes e pequenos dispersos na mesma fase, submetidos à 

mesma temperatura e pressão, são relativamente mais e menos estáveis, respectivamente, 
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devido às diferenças na energia livre superficial por volume. Conseqüentemente, pequenos 

cristais tendem a ser consumidos para dar origem a grãos maiores e mais estáveis. O resultado 

deste processo é um aumento global do tamanho médio do cristal. A forma do grão, também, 

pode ser modificada na busca por um estado de menor energia livre superficial (de equilíbrio). 

 Portanto, taxas de resfriamento, inicialmente, controlam a forma dos cristais que 

crescem livremente na fase líquida, mas, subseqüentemente, modificações na forma podem 

ocorrer se as taxas de tempo e difusão permitirem.  

Na Figura 5.13, é ilustrada a teoria de Ostwald Ripening, em que uma grande partícula 

euédrica é mais estável do que muitas pequenas de mesmo formato, da mesma forma que é 

mais estável do que um grande cristal anédrico. Ou seja, ambos os casos desenhados 

esquematicamente à esquerda da Figura 5.13, são exemplos de cristais que cresceram de 

forma instável procurando minimizar a energia livre superficial. Na indústria cimenteira, 

costuma ser utilizado para designar este tipo de feição o termo “canibalismo”, que significa 

então, a união ou agrupamento de vários cristais pequenos para dar origem a grãos maiores 

com formato, por vezes, “amebóides” ou simplesmente, anédricos.  

 
Figura 5.13 -  Influência do tamanho e da forma do grão sobre a estabilidade de uma fase 

    (volumes equivalentes, mostrados aqui esquematicamente como áreas equivalentes, Best, 2003).  

 

Estes dois casos esquematizados na Figura 5.13 podem representar perfeitamente o que 

ocorre com os cristais de alita dos clínqueres dos fornos K1 e K2, se analisados em conjunto 

com a distribuição de tamanho da farinha: 

(i) clínqueres do forno K1 foram produzidos a partir de uma farinha mais fina 

(d50=15 µm) e apresentaram um tamanho médio de cristal variando de 20 a 30 

µm, mas visivelmente às custas de cristais de tamanho ainda menor (presença 

de canibalismo em todas as amostras); predominam os cristais subédricos; 
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(ii) clínqueres do forno K2 foram produzidos a partir de uma farinha mais 

grosseira (d50=25µm) e apresentaram um tamanho médio de alita igual a 50 

µm (ver Figura 5.14) e predominam os cristais anédricos.  

 
Figura 5.14 - Análise granulométrica das farinhas dos clínqueres por difratômetro a laser. 

 

Para a maioria dos clínqueres analisados neste trabalho a interpretação das condições de 

queima foi enérgica ou tendendo a enérgica, pois apresentavam feições de “canibalismo” em 

cristais de alita. No entanto, elas aparecem mais claramente impressas nas texturas dos 

clínqueres com resistência elevada à quebra por impacto, tais como, os clínqueres dos fornos 

K1 (I, IV, V), K2 e K10. Ainda, estas condições favorecem o aumento do consumo de energia 

na moagem, pois confere aos cristais uma morfologia mais arredondada.  

Durante a condução dos experimentos, constatou-se que clínqueres “excessivamente” 

queimados não se prestavam aos ensaios de moagem de Bond e, especialmente, aos estudos 

cinéticos (determinação da taxa de quebra), pois são extremamente difíceis de cominuir. Os 

clínqueres evidenciavam este “excesso de queima” pelo seu aspecto bastante escurecido e 

demora no resfriamento das amostras coletadas (levando de dois a três dias para resfriarem, 

enquanto uma amostra “normal” demorava apenas algumas horas).  

A quantidade de material passante, após 5 minutos, na primeira malha teste (a mais 

grosseira), durante estudo de determinação de taxa de quebra, para um clínquer “normal” era 

de cerca de 50%, mesmo para clínqueres com WI mais altos (12 a 19 kWh/t). Para um 

material apresentando características de “sobrequeima”, nem após 30 minutos obtinha-se a 

quantidade necessária para determinar a taxa de quebra (~20%). Além disso, o tempo 
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prolongado do ensaio invalida os resultados, pois não assegura a hipótese da fratura primária, 

condição necessária para determinação da taxa de quebra com confiabilidade. Tais clínqueres 

apresentam geralmente uma quantidade significativa de belitas “amebóides” dispersas e um 

aumento do tamanho médio do cristal de alita as custas do “canibalismo”.  

A situação de “sobrequeima” foi bastante comum durante as coletas de amostras do 

forno K1, tendo sido escolhidos os seis clínqueres apresentados anteriormente, por 

apresentarem condições “mais apropriadas” para determinação da taxa de quebra e 

moabilidade de Bond. Inclusive foi produzido um clínquer“especial” na fábrica, com 

conteúdo de belitas quase nulo, clínquer K1-VI, propositalmente, para averiguação de seus 

efeitos sobre a moabilidade. 

Isto ajudou muito, pois os resultados mostraram que não somente as belitas, mas as 

alitas e, em especial, a porosidade são os fatores que “comandam” a quebra em escala de 

moagem “grosseira”.  

Por outro lado, pode ser reduzido até pela metade o consumo energético de um 

clínquer“bem controlado”, quando seu conteúdo de belitas é reduzido significativamente. 

Claro que esta redução “drástica” do conteúdo de belitas geralmente é realizada às custas de 

um FSC elevado, o que pode resultar em alto conteúdo de cal livre e diminuição da resistência 

do cimento produzido aos 28 dias. No entanto, se bem dosada e homogeneizada a farinha, os 

clínqueres, produzidos com menos de 10% de belita, terão seu consumo reduzido em torno de 

25% no mínimo. 

Nas Figuras 5.15 e 5.16, são apresentadas as fotomicrografias do clínquer K2, 

exemplificando suas feições mais características e relevantes do ponto de vista da moagem.  

As Figuras 5.15 (a) e (b) mostram uma feição bastante característica das alitas do 

clínquer K2: zoneamento dos cristais. No caso das alitas, isto significa que existem dois 

polimorfos co-existentes no clínquer K2, conhecidos como monoclínico 1 e 3 ou, 

simplesmente, M1 e M3 (Campbell, 2002). 

Na indústria, é muito comum encontrar indicativos de crescimento instável e estável 

num mesmo cristal. É este o caso da feição de zoneamento em C3S, onde, segundo Campbell 

(1999), primeiramente é originado o polimorfo M1 do C3S, constituindo um núcleo de forma 

irregular, em torno do qual cresce o polimorfo M3 com forma mais regular. Isto está 

relacionado a variações nas condições de queima (Gille, 1965); indicando que o núcleo deve 
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ter permanecido em uma baixa temperatura, enquanto o cristal continuava a crescer em 

temperaturas mais elevadas, segundo Ono (1980) e Chromy (1967).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.15 -  Fotomicrografias das amostras K2 (I): (a) Alitas: canibalismo; zoneamento; inclusão de borda de 
MgO e belitas arredondadas tipo VI (1000x); (b) Alitas: canibalismo e zoneamento. Belitas bem desenvolvidas 
em torno de cristais de alita (1000x); (c) Zona de belitas tipo IIa, “zona de belitas mal queimadas”, inserida no 
centro de outra extensa zona de belitas tipo Ic (200x) e (d) Ampliação da foto (c) das belitas tipo IIa, em início 
de digitação associadas a MgO e C4AF (1000x). 

 

 

Ainda, Ono et al. (1968) afirmaram que isto está relacionado a uma queima lenta a alta 

temperatura. Zoneamento reverso, também, pode acontecer, quando encontrado um núcleo de 

M3 e borda de M1, que seria explicado pela precipitação rápida de alita a partir do meio 

fluído (Maki & Goto, 1982). 

De acordo com Ichikawa & Kanaya (1997), existe uma influência dos componentes 

menores sobre a composição da alita que pode ser, inclusive, maior que a da taxa de 

aquecimento.  O Mg e o Na, em especial, poderiam substituir os sítios do Ca encorajando o 

crescimento de M3 e o P e S substituiriam os sítios do Si encorajando a formação de M1. 
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Segundo Masaki et al. (2002), em clínqueres com queima normal, o crescimento 

instável da alita tende a ocorrer em altas concentrações de SO3 e altas taxas de queima; isto 

confere com as características dos clínqueres do forno K2. 

Masaki et al. (2002) observaram que, no exterior dos nódulos de clínquer, os cristais de 

alita seriam usualmente zoneados com M3, crescidos sobre o M1, além de bem facetados e 

sem inclusões. Com a redução do tamanho do nódulo, haveria um aumento de cristais 

contendo misturas de fragmentos de M1 e M3, prevalecendo sobre os cristais zoneados. 

  Nas amostras do clínquer K2, foi observada uma redução de alitas zoneadas na fração 

de tamanho -6+4 mm, grandes quantidades em frações grosseiras (-20+19 mm) e muito finas 

(-3+2 mm).  

Em seguida, a feição que mais se destaca é o aparecimento de zonas de belitas “mal 

queimadas”, tipo IIa, belitas em início de digitação tipicamente originadas  de grãos 

grosseiros de quartzo mais feldspato. Estas zonas são extensas (420 µm) e são encontradas no 

centro de grandes agrupamentos de belitas (1000µm) arredondadas e com coloração de núcleo 

distinta da borda, tipo Ic (Figura 5.15 (c)). A ampliação da foto anterior, Figura 5.15 (d), 

mostra que estes cristais estão associados a grande quantidade de MgO e C4AF. 

A Figura 5.16 (a) mostra que zonas de belitas tipo II podem ter distintos aspectos, ora 

com coloração de borda diferente do núcleo e aspecto mais arredondado, ora em início de 

digitação e com coloração uniforme como na Figura  5.16 (d).  

Importante notar o aspecto de desmembramento dos cristais no centro do cinturão de 

belitas da Figura 5.16 (a) e uma aréola com coloração nitidamente diferente. Estas feições 

indicam que, com relação aos demais clínqueres analisados, as condições de queima do 

clínquer K2, a composição química destas belitas e a granulometria da farinha que lhes deu 

origem são muito peculiares, conforme ratificaram análises químicas por FRX (conteúdos de 

SO3 e P2O5 considerável). 

Ainda, a Figura 5.16 (b) mostra belitas com núcleo de coloração claramente distinta da 

borda, significando que houve uma diferença na absorção de impurezas durante 

transformação de fases desta belita. A Figura 5.16 (c) mostra as belitas do tipo II ou “mal 

queimadas” formadas por grãos grosseiros com coloração de borda distinta do núcleo e 

arredondados.  
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As belitas, denominadas tipo Ic e II, devem, portanto, a priori, ser muito diferentes 

quimicamente, mas ainda não é possível afirmar se estas impurezas provocaram distorções 

nas estruturas do cristal ou se tiveram efeito sobre suas características de fratura.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.16 -  Fotomicrografias das amostras K2 (II): (a) Zona de belitas “mal queimadas” ou tipo IIc: grau de 
moagem de sílica insatisfatório (200x); (b) Zona de belitas tipo Ic (500x); (c) Zona de belitas “mal queimadas” 
ou tipo II nas bordas dos nódulos 5x3 mm (200x); (d) Belitas tipo IIc: arredondadas, com coloração do núcleo 
distinta da borda e bem desenvolvida (1000x); (e) belitas tipo V ao redor de cristais de alita em nódulos 5x3 mm 
(1000x) e (f) alita com inclusões de MgO e belitas em rosetas: canibalismo e inclusões de borda (1000x). 
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A Figura 5.16 (e) mostra um grão de alita com vários pequenos cristais de belita em sua 

orla, feição típica de decomposição da alita, provocada, em geral, por uma taxa de primeiro 

resfriamento mais lenta. A Figura 5.16 (f) mostra um grão de alita bem desenvolvido 

(100µm), canibalismo, conseqüência do processo de minimização da energia superficial livre 

dos cristais quando submetidos a altas temperaturas de acordo com Ostwald Ripening (Best, 

2003). Ainda, na Figura 5.16(e), é possível notar uma enorme quantidade e variedade de 

inclusões na alita, tais como belitas em rosetas, periclásio e fase (C4AF).  

As Figuras 5.16(g) e (h) mostram que apesar de existirem muitas zonas de belitas no 

clínquer K2, inclusive, de tipos diferentes, preponderam belitas dispersas e arredondadas, tal 

como nas amostras do forno K4.    

As feições mineralógicas típicas do clínquer K2 são, portanto, zonas (regulares e 

irregulares) de belitas de diversos tipos, com dimensão média em torno de 400 µm, 

preponderando os do tipo VI, IIc e Ic, nesta ordem, do grupo estrutural B (arredondadas). 

Além disso, o clínquer K2 apresenta alitas bem desenvolvidas (canibalismo) anédricas a 

subédricas, com muitas inclusões, inclusive de belitas arredondadas, algumas vezes com orla 

de belitas e muitas vezes com zoneamento.  A porosidade das amostras do forno K2 foi, na 

maioria, baixa e isolada, sendo que as amostras da terceira coleta mostraram uma redução 

pela metade  no volume dos vazios dos nódulos. Estas amostras apresentaram teores de cal 

livre apreciáveis, da ordem de 1 a 2%, mas como grãos dispersos.  

As feições do clínquer K2 indicaram moagem deficiente para grãos de quartzo, mas não 

de calcário, e a dimensão acima da média das alitas indica farinha grosseira e/ou tempo de 

residência longo. A presença de “canibalismo” mostra também que a temperatura de 

clinquerização foi alta. São raras belitas em início de digitação ou digitadas, sugerindo 

primeiro resfriamento adequado. Fase intersticial semi-cristalizada também sugere segundo 

resfriamento normal.  

A maioria das feições observadas nos clínqueres do forno K2 justifica sua elevada 

resistência à quebra ao impacto (DWT). Por outro lado, não justifica seu índice de trabalho 

(WI) de 12 kWh/t, ou seja, que tenham menor consumo específico na moagem fina que os 

clínqueres do forno K1.  
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5.2.5  Descrição mineralógica do clínquer K3 
 

As Figuras 5.17 a 5.19 apresentam as micrografias do clínquer K3, evidenciando as 

feições mineralógicas mais importantes do ponto de vista da qualidade e moabilidade dos 

clínqueres.  

A Figura 5.17 (a) mostra cristal de alita bastante desenvolvido (210µm), com forma 

subédrica e zoneamento. O tamanho deste cristal é muito maior que os demais do mesmo 

campo visual, mostrando que existe realmente uma larga distribuição de tamanho de cristal de 

alita e também “canibalismo”.  

As Figuras 5.17 (b) e (c) mostram uma fase intersticial vítrea a semi-cristalizada e, 

também, a junção dos cristais de alita (canibalismo ou ameboidização). Cristais de alita 

maiores e com forma mais arredondada podem elevar a resistência dos clínqueres na moagem 

fina.  

A Figura 5.17 (d) mostra uma zona de belitas tipo II ou “mal queimadas”, belitas 

arredondadas, bem desenvolvidos, oriundas de grãos de quartzo mais feldspatos grosseiros. 

Ela também mostra que existem diversos tipos de belitas estruturais neste clínquer, tais como: 

as belitas amebóides (tipo V), as arredondadas (tipo VI e Ic) e as “mal queimadas” (tipo IIc). 

È possível que todas estas tenham tido um efeito negativo sobre a moabilidade dos clínqueres, 

elevando sua resistência em DWT. 

As amostras do clínquer K3 (II) (Figura 5.18) mostraram freqüência de alitas zoneadas, 

redução do tamanho médio de alita em relação à primeira a coleta (de 52 para 46 µm) e 

grande variação de tamanhos (de 21 µm a alitas com 102 µm!).  

Há abundância de  cristais de alita xenomórficos e com inclusões de diversos tipos, em 

especial, de belita, fase e cal livre. A quantidade de periclásio presente é desprezível, 

principalmente, quando comparada a dos demais clínqueres estudados.  

Predominam as belitas arredondadas da ordem de 25 µm, mas existem belitas bem 

desenvolvidas, da ordem de 40 µm (Figura 5.19 (b)). O conteúdo de belitas dos clínqueres do 

forno K3 é bastante elevado (22% e 30% para primeira e segunda coleta respectivamente). 

Em concordância com estes dados, aparecem zonas de belita freqüentemente (42 zonas por 

nódulo) com dimensões de 360 a 530 µm (primeira e segunda coleta).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.17 - Fotomicrografias das amostras do K3 (I): (a) grande cristal de alita zoneada (500x); (b) cristais de 
alita sub a idiomórficos (1000x); (c) canibalismo e ameboidização em cristais de alita (500x); (d) zona regular de 
belitas tipo II (200x); (e) belitas amebóides (1000x); (f) alitas com orla de belitas (500x). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.18 - Fotomicrografias das amostras do K3 (II) da fração -19+16 mm: (a) Alitas desenvolvidas (maior 
que 30 µm) e zoneadas, com inclusões de fase e cal livre, bordas arredondadas (1000x); (b) alitas com grande 
variação de tamanho, belitas pequenas dispersa (500x); (c) belitas zoneadas arredondadas (500x); (d) belitas e 
alitas zoneadas, inclusões de cal livre e belita em alitas (500x); (e) extensas zonas de belitas arredondadas, 
porosidade muito baixa (200x) e (f) zonas de belitas “mal queimadas” (200x).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.19 - Fotomicrografias das amostras do K3 (II) da fração -19+16 mm: (a) Belitas desenvolvidas 
mostrando conjunto de lamelas em três direções (1000x); (b) belitas bem desenvolvidas e zoneadas (1000x); (c) 
alitas grandes e com bordas arredondadas e inclusões de belitas e fase (1000x); (d), (e) e (f) belitas e alitas 
“amebóides” (canibalismo) (500x) 
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5.2.6  Descrição mineralógica do clínquer K4 
 

A Figura 5.20 mostra as principais feições do clínquer K4 (I): alitas subédricas, algumas 

zoneadas (a) e (b); belitas tipo VI ou arredondadas (c). As feições mais marcantes das 

amostras do forno K4 são: (i) uma menor variedade de tipos estruturais de belitas, (ii) larga 

distribuição de tamanho dos silicatos, (iii) presença de zoneamento e “canibalismo” nas alitas 

e (iv) fase intersticial semi-cristalizada.   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.20 - Fotomicrografias das amostras do K4 (I): (a) zona de belitas arredondadas ou tipo VI (500x); (b) 
zona de cristais de alita de reduzido tamanho em meio a fase semi-cristalizada e demais cristais de alita de 
tamanho médio normal (500x); (c) cristais de alita subidiomórfico com bordas subretilíneas e fase intersticial 
semi-cristalizada (1000x) e (d) grande cristal de alita zoneada; em volta, pequenos cristais de alita 
subidiomórficos (1000x). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.21 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K4 (II): (a) zona de belitas arredondadas ou tipo VI 
(500x); (b) zona de cristais de alita de reduzido tamanho em meio a fase semi-cristalizada e demais cristais de 
alita de tamanho médio normal (500x); (c) cristais de alita subidiomórfico com bordas subretilíneas e fase 
intersticial semi-cristalizada (1000x) e (d) grande cristal de alita zoneada; em volta, pequenos cristais de alita 
subidiomórficos (1000x). 

 

As principais modificações que ocorreram da primeira para a segunda coleta de 

clínqueres do forno K4 foram: 
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(i) primeiro resfriamento antes normal e depois lento, determinando o aparecimento de 

belitas em início de digitação em maior quantidade.  

(ii) crescimento do tamanho da belita (23 e 44 µm primeira e segunda coleta 

respectivamente) 

(iii)  maior aparecimento de zonas de belitas “mal queimadas” 

O tamanho de zona médio passou de 318 para 471 µm, mas nos dois clínqueres há 

ocorrência de extensas zonas de belitas. 

 

5.2.7  Descrição mineralógica do clínquer K5 

 

A Figura 5.22 mostra as principais feições do clínquer K5: 

(i) alitas subédricas, algumas com franjas de belitas, 

(ii) belitas arredondadas e algumas amebóides,  

(iii) inclusões de borda de MgO em alitas; 

(iv) fase intersticial cristalizada (10% de C3A cúbico) e 

(v) conteúdo total de MgO e cal livre elevado (6,20% e 2,40%, Tabela 5.2). 

 

As duas últimas características indicam que as amostras do clínquer K5 não estão dentro 

dos padrões de qualidade recomendados. 

Os clínqueres do forno K5 apresentaram uma variedade enorme de tipos de belitas, 

sendo as mais freqüentes as zonas de belitas tipo Ic, V e VI (do grupo estrutural B, belitas 

arredondadas). Isto ajuda a fortalecer a idéia que belitas arredondadas ajudam a elevar à 

resistência à quebra por impacto (DWT).  

 Por outro lado, o valor médio dos resultados de DWT para o parâmetro impacto Ab 

(igual a 63) sugere, se comparar este clínquer com os do forno K1 (II e V) e K2 (III), por 

exemplo, os quais possuem conteúdos de alita, belita e ferroaluminato parecidos (pelo cálculo 

potencial Bogue), que o aumento do conteúdo de alumina proporcionou uma redução na 

resistência à quebra por impacto dos nódulos grosseiros deste clínquer. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.22 -  Fotomicrografias das amostras do clínquer K5: (a) Zona de belitas tipo I arredondadas; (b) Fase 
intersticial cristalizada - C3A cúbico (1000x), (c) Fase intersticial cristalizada; inclusões de borda de MgO em 
alitas (1000x), (d) belitas arredondadas tipo VI mostrando conjuntos de lamelas em três direções distintas 
(1000x); (e) franjas de belitas na orla das alitas e algumas dispersas (1000x); (f) Ampliação de cristal de belita 
amebóide dispersa na matriz (aumento 1000x). 
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5.2.8  Descrição mineralógica do clínquer K6 
 

As Figuras 5.23 e 5.24 mostram as principais feições do clínquer K6: alitas subédricas 

com tamanho médio abaixo do indicado (21 µm) e uma enorme variedade de tipos estruturais, 

de belitas. 

 O mais característico desta amostra é o aparecimento de belitas do grupo estrutural A, 

em início de digitação ou digitados, com larga distribuição de tamanho de cristais e presença 

de canibalismo em  belitas. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.23 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K6: (a) cristais de belita tipo II em início de digitação a 
digitados (1000x); (b) belitas tipo II grandes em início de digitação (1000x); (c) belitas amebóides dispersas na 
matriz; alguns cristais de periclásio próximos (1000x) e (d) belitas dispersas na matriz, algumas amebóides ou 
tipo V (1000x). 

  

O número de zonas de belitas do tipo II, “mal queimadas”, é bastante alto com relação 

aos outros clínqueres. Belitas da ordem de 40 µm com coloração de núcleo distinta da borda e 

em início de digitação são comuns. Fissuras propagadas nas zonas de belitas “mal queimadas” 
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são facilmente visualizadas. Existem, também, belitas amebóides em grande quantidade, 

dispersas pela fase intersticial semi-cristalizada.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.24 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K6: (a) belitas tipo V: amebóides, pequenas e dispersas 
(1000x); alitas subidiomórficas; fase intersticial vítrea a semi-cristalizada; (b) belitas tipo II: grandes, em início 
de digitação a digitados com coloração do núcleo distinta da borda (1000x); (c) faixas ou bandas de belitas tipo 
II (200x); (d) zonas grandes regulares e irregulares de belitas tipo II (200x); (e) zonas regulares de belitas tipo II 
em torno de poro, microfissuras se propagando (100x) e (f) zonas regulares de belitas tipo II (100x) muito 
porosas e microfissuras se propagando. 
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Estas feições evidenciam que houve moagem de quartzo e homogeneização da farinha 

deficientes. Tamanho de alita pequeno (~21 µm) e belitas na borda de alitas, bem como a 

presença de belitas amebóides, sugerem que as condições de queima (tempo e a temperatura 

de clinquerização) a que estes clínqueres foram submetidos foram inadequadas. 

Ocorre também no clínquer K6 uma enorme quantidade de inclusões de MgO de borda, 

bem desenvolvidas em alitas, a despeito das amostras deste forno terem baixo conteúdo de 

MgO.  

 

5.2.9  Descrição mineralógica do clínquer K7 

 

A Figura 5.25 mostra as feições mais importantes do clínquer K7: 

(i) presença de canibalismo nas alitas (média de 38 µm, variação de 16-106 µm); 

(ii) grande quantidade de belitas em início de digitação;  

(iii) tamanho médio pequeno de zona de belitas (105 µm); 

(iv) grande quantidade de alitas microfissuradas  e 

(v) fase intersticial semi a cristalizada (MA elevado).  

 

Nos clínqueres do forno K7 foram encontradas belitas tipo Ia e Ib (Figura 5.25 (b)) com 

tamanho da ordem de 40 µm, em início de digitação. Estes cristais chamam a atenção, em 

especial, devido à coloração distinta do núcleo e forma.  

O aparecimento de algumas alitas com franjas de belita ratifica a interpretação de 

primeiro resfriamento lento, tal como a presença de belitas em início de digitação em grande 

quantidade, conforme mostra Figura 5.25 (d). 

Ainda, clínqueres do forno K7 têm alitas bem formadas (idiomórficas), mas também 

alitas xenomórficas, típicas de crescimento instável (canibalismo), mostrando que eles exibem 

grande heterogeneidade. Inclusive, a matriz mostra-se cristalizada em algumas amostras. No 

mesmo clínquer, podem ser encontradas, portanto, alitas e belitas com características muito 

distintas.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.25 -  Fotomicrografias das amostras do clínquer K7: (a) canibalismo e ameboidização em cristais de 
alita; franjas de belitas em alitas (1000x). (b) belitas tipo Ia e Ib: grandes em início de digitação a digitados com 
coloração distinta do núcleo (1000x). (c) zona regular de belitas tipo IIc (500x). (d) alitas microfissuradas com 
orla de belitas; cristais de periclásio dispersos pela matriz (1000x); (e) alitas com muitas inclusões de diferentes 
tamanhos e fase intersticial semi a cristalizada (1000x); (f) alitas microfissuradas de diferentes tamanhos e 
cristais de periclásio dispersos (1000x); 

 

A heterogeneidade de clínqueres, tais como os do forno K7, torna ainda mais complexa 

a tarefa de interpretação das condições de queima e previsão de moabilidade. 

 



 199

 

Por outro lado, a porosidade elevada dos nódulos de clínqueres demais características 

mineralógicas justificam satisfatoriamente a queda de resistência em DWT dos nódulos 

grosseiros do clínquer K7. No entanto, o índice de trabalho (17 kWh/t) destes clínqueres foi 

acima do esperado, a despeito do alto conteúdo de silicatos, pois existia grande quantidade de 

alitas microfissuradas. 

 

5.2.10 Descrição mineralógica do clínquer K8 

 

A Figura 5.26 mostra as principais feições do clínquer K8 (I):  

(i) variedade enorme de tipos estruturais de belitas; 

(ii) grande quantidade de belitas em início de digitação ou digitadas; 

(iii) alitas idiomórficas a sub-idiomórficas e 

(iv) presença de belitas arredondadas e dispersas. 

 

 As amostras de clínquer da primeira coleta do forno K8 são caracterizadas pela 

presença de zonas de belitas “mal queimadas”, mas de menor extensão, em especial, se 

comparado às amostras dos fornos K3, K2, K4 e K6.  

O nível de inclusão das alitas é alto, mas, ao contrário, das amostras de outros fornos, 

são raras as inclusões de periclásio e de belitas, mas de cal livre são abundantes. O teor médio 

de cal livre, determinado por etileno glicol, é 1,6% e 0,5% em massa (Tabela 5.2) para a 

primeira e segunda coleta respectivamente.  

Os teores médios de MgO (por FRX) foram de 1,2% e 1,0% para a primeira e segunda 

coleta de amostras do forno K8. 

 As análises químicas confirmaram os resultados qualitativos e quantitativos por 

microscopia óptica, sendo que pode ser estimado, com base nos mesmos, uma dissolução de 

quase 1% de MgO nas amostras da primeira coleta, mas menor diluição nas fases silicáticas 

(0,2%) da segunda coleta.  

Outras características relevantes das amostras do forno K8 (I), primeira coleta, foram: 

(i) fase intersticial semi-cristalizada, (ii) alitas de tamanho médio de 44 µm com pouco 

microfissuramento e (iii) porosidade elevada dos nódulos grosseiros (45%).  
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Suas características mineralógicas justificam os resultados de DWT, pois o parâmetro 

de impacto médio foi em torno de 88, denunciando resistência baixa à quebra por impacto. 

A Figura 5.26 mostra que existem belitas arredondadas e também em início de digitação 

nas amostras do clínquer K8-I. Aparecem em alguns nódulos belitas sobrecrescidas em alitas 

e, algumas vezes, elas tomam formas “estranhas”, não exatamente dentríticas, mas de cristais 

alongados semelhantes a cristais de aluminato ortorrômbico (d).  

Pode ser constatado que os cristais de alita têm cantos angulosos, o que ajuda na 

concentração de tensões e conseqüente fraturamento. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.26 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K8 (I): (a) alitas subidiomórficas; zona de cal livre (à 
esquerda) (200x); (b) belitas tipo IIc: grandes, arredondados com coloração distinta do núcleo (1000x); (c) 
belitas tipo III e IV: início de digitação e digitadas sem coloração distinta da borda II (1000x); (d) alitas 
subidiomórficas com orla de belitas; belita dentrítica ou tipo VII (1000x). 

 

A Figura 5.27 mostra que os clínqueres da segunda coleta do forno K8 são muito 

diferentes. Ainda, eles revelaram uma grande heterogeneidade em função do tamanho de 

nódulo analisado. Estas diferenças entre amostras de tamanhos distintos foram qualitativas e 

quantitativas, conforme mostram as Tabelas 5.11 e 5.12 apresentadas mais adiante. 
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O tamanho médio do cristal de belita também variou muito: de 28 µm nos nódulos da 

fração F1 para  44 µm na fração F5. Os cristais de alita não mostraram, no entanto, grande 

variação no tamanho médio da F1 para F5 (38 e 41 µm). 

O mais interessante dos clínqueres do forno K8 foi o aumento da quantidade de 

resistência à quebra por impacto com relação aos clínqueres da primeira coleta. Isto ocorreu 

basicamente às custas do aumento do conteúdo de alitas (MS = 3,7) e da redução drástica da 

porosidade (de 45 para 10%) dos nódulos grosseiros. 

  
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.27 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K8 (II) da fração F1 (-22+19 mm): (a) e (b) alitas 
idiomórficas a subidiomórficas com belitas bem desenvolvidas em início de digitação a digitadas, algumas 
cresceram sobre as bordas das alitas (500x e 1000x); (c) belitas da ordem de 60 µm digitadas, cristais menores de 
alitas; cristalização da fase intersticial entre alita e belita (à esquerda); (d) cristal de belitas digitado ao centro, 
cristais de aluminato crescidos entre belitas e alitas (1000x). 

 

O índice de trabalho destas amostras foi igual a 10 kWh/t, denotando novamente que 

resistência elevada à quebra dos nódulos grosseiros não implica em menor consumo de 

energia na moagem fina.  
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Ainda, fatores químicos (MS elevado) e operacionais (homogeneização da farinha e 

moagem de quartzo e calcário satisfatórias) ajudaram a reduzir o consumo de energia na 

moagem fina, a despeito do arredondamento dos cristais de alita (canibalismo), da ausência de 

microfissuramento nestes e do aumento do tamanho da belita. 

A Tabela 5.11 mostra que os teores de C2S, C4AF e C3A variaram muito da fração mais 

grosseira (F1) para a mais fina (F5). Os ensaios em DWT mostraram que havia significativa 

redução da quantidade de resistência à quebra por impacto com a redução do tamanho do 

nódulo (algo incomum para a maioria dos materiais). 

 Estes resultados tornam evidente o fato de que o conteúdo mineral teve uma segregação 

por tamanho do nódulo de clínquer e que isto repercutiu fortemente sobre sua resistência à 

quebra por impacto por DWT.  

Tabela 5.11- Composição mineralógica média – MOQ (%) das amostras do clínquer K8 (II).  

 Fase cristalina F1 
(-25,4+ 22,2 mm) 

F4 
 (-15,9+ 13,5 mm) 

F5 
(-13,5+12,7 mm ) Média 

Alita (C3S) 66,20 73,20 66,30 68,60  
Silicatos Belita (C2S) 24,00 10,80 15,10 16,60 

C4AF  7,50 11,20 13,20 10,60  
F. Intersticial C3A 0,90 4,30 2,30 2,50 

 Periclásio (MgO) 1,30 0,20 2,90 1,50 
 Cal livre 0,10 0,20 0,10 0,13 
 Sulfato 0,00 0,10 0,00 0,00 
 Total: 100,00 100,0 100,00 100,00 

Nota: Os valores  percentuais  estão em base mássica. 
 

Tabela 5.12- Variação do parâmetro de impacto (A.b) com a redução do tamanho da partícula (clínquer K8-II). 
Frações de tamanho  

Clínquer F1 F2 F3 F4 F5 
A.b médio e classificação 
de resistência (DWT)  

K8 (I) 100,10 92,00 83,40 82,10 81,00 87,72 Baixa 
K8 (II) 39,20 40,10 33,50 63,20 68,00 48,80 Alta 
 

A Figura 5.28 mostra que as características das alitas e belitas variaram muito de um 

nódulo para o outro dentro de uma mesma fração de tamanho. As diferenças eram tantas que, 

por exemplo, podiam ser encontradas alitas arredondadas (b) em um nódulo, mas subretilíneas 

em outro (c); assim como, podiam ser encontradas belitas arredondadas em um nódulo e 

digitadas em outro (c e d), ou ainda, fase intersticial cristalizada em alguns nódulos.  

As amostras da F2 (-16+13 mm) do clínquer K8 (II) mostram cristais de aluminato com 

aspectos incomuns: tamanho maior, sem forma definida e menos resistentes ao lixamento 
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(Figura 5.28 (c) e (d)). Nas mesmas amostras, tanto as belitas quanto as alitas mostram-se 

desenvolvidas (40 µm), no entanto, a forma de seus cristais  variou bastante. 

Na Figura 5.27, é mostrado que nas amostras de tamanho mais grosseiro (F1, -22+19 

mm) também aparecem alitas e belitas desenvolvidas, porém, predominam os cristais de 

tamanho menor (a, b e d). As belitas aparecem freqüentemente em início de digitação a 

digitadas.  Cristais de alita têm franjas de belita e, muitas vezes, é notado o aparecimento de 

cristais anédricos de aluminato intercrescidos com belitas e alitas (c e d). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.28 -  Fotomicrografias das amostras do clínquer K8 (II) da fração F2 (-16+13 mm): (a) alitas bastante 
desenvolvidas, com inclusões de belitas, bordas arredondadas; belitas em início de digitação (1000x); (b) alitas e 
belitas arredondadas; fase intersticial semi-cristalizada; alitas sem microfissuramento (500x); (c) e (d) belitas 
bem desenvolvidas (da ordem de 30 a 40 µm), em início de digitação a digitadas; aluminato cristalizado (1000x). 
 

 

A Figura 5.29 mostra nódulos de clínquer da fração -13+9 mm, onde predominaram 

alitas subidiomórficas. Os cristais de alitas mostram-se freqüentemente microfissurados e 

contendo inclusões de belitas arredondadas.As belitas aparecem em algumas amostras como 

grãos grosseiros “mal queimados” (b) e, em outras,  digitados (d). Nestes últimos nódulos 
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houve cristalização da matriz, porém, os cristais de aluminato mostram aspecto mais 

“comum”. Na mesma Figura 5.29 (c) podem ser vistas franjas de diminutos cristais de belita 

em alitas, denunciando ser esta uma característica marcante dos clínqueres do forno K8, 

independentemente da amostra ou do tamanho analisado. É possível afirmar que a 

decomposição das alitas das amostras da primeira coleta foi acelerada pelo seu elevado 

conteúdo de Fe2O3 (3,7%), não depreciando os efeitos das taxas de resfriamento lentas.  

Ainda, é interessante notar que, a despeito da heterogeneidade dos clínqueres do forno 

K8-II, seus nódulos com belitas arredondadas mostram alitas microfissuradas, enquanto seus 

nódulos com belitas digitadas mostram alitas sem microfissuras. Tais características podem 

ter sido as principais responsáveis pelo baixo índice de trabalho (10 kWh/t) destes clínqueres.    

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.29 -  Fotomicrografias das amostras do clínquer K8 (II) da fração F3 (-13+9 mm): (a) alitas subédricas 
com bordas mais arredondadas contendo microfissuras; belitas arredondadas dispersas (500x); (b) belitas bem 
desenvolvidas (~ 40 µm), arredondadas; alitas também sofreram arredondamento; cristais de alita têm 
microfissuras, mas os de belita não; (c) alitas aqui aparecem com bordas mais retilíneas e com inclusões de 
belitas; fase intersticial semi-cristalizada e (d) neste outro nódulo, as alitas encontram-se com bordas 
subretilíneas, sem microfissuras e as belitas encontram-se digitadas e a fase intersticial cristalizada. 
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5.2.11 Descrição mineralógica do clínquer K9 
 

A Figura 5.30 mostra uma feição bastante interessante dos clínqueres do forno K9 que é 

a grande variedade de tipos estruturais de belitas presentes: a maioria em início de digitação a 

digitadas, com coloração de núcleo distinta da borda (tipos estruturais Ia e Ib), mas também, 

existem belitas arredondadas, inclusive, algumas “mal queimadas” (tipo IIc). 

 As amostras do forno K9 apresentaram uma fase intersticial semi-cristalizada com 

cerca de 9% de C4AF e 4% de C3A. Clínqueres do forno K9 caracterizam-se também por 

alitas subidiomórficas, com alto nível de inclusões e microfissuramento, bordas tendendo a 

arredondadas e tamanho médio dos cristais de 37 µm (variação de 8 a 127 µm). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.30 -  Fotomicrografias das amostras do clínquer K9: (a) belitas tipo Ia (1000x); (b) zona de belitas tipo 
IIc: grandes arredondados com e sem coloração distinta do núcleo (1000x). (c) ampliação da foto (b): belitas tipo 
IIc (1000x)  (d) nódulos de 20mm: porosidade alta, interconectada e zonas de belitas tipo Ia (100x); belitas tipo 
Ia e Ib (1000x).  
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A diferença maior para o clínquer K7 foi o tipo de inclusão em alitas, mais comum 

belitas no K9, mas fase e MgO no clínquer K7. Além disso, as amostras do clínquer K9 

mostraram uma porosidade em média 10% maior que as do forno K7 e 40% maior que as 

amostras do forno K8 (II).  

As belitas das amostras do forno K9, a despeito da heterogeneidade de tipos estruturais, 

apresentou tamanho médio normal de cristal (~20 µm). Ainda, elas têm belitas em zonas 

regulares, em especial nos nódulos de fração mais grosseira (frações F1 e F2), conforme 

mostra Figura 5.31. Os nódulos grosseiros apresentam, também, um conteúdo de belitas e 

porosidade bastante elevada. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.31 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K9 (frações F1 e F2): zonas de belitas em início de 
digitação a digitadas com dimensão média em torno de 200 µm; porosidade elevada e interconectada.  

 

 

A contagem média de zonas de belitas por nódulo das amostras do forno K9 é bastante 

alta, 36 zonas por nódulo, uma das maiores de todos os clínqueres testados. As amostras do 

forno K3 (II) e do forno K1 (I) também apresentam contagens elevadas, cerca de 42 e 33 
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zonas por nódulo, respectivamente. Em compensação, se analisados os tipos estruturais de 

belitas presentes, verificam-se diferenças importantes: clínqueres K3 (II) e K1 (I) possuem 

predominantemente belitas arredondadas, enquanto clínqueres do forno K9 têm belitas em 

início de digitação a digitados.  

Enfim, as zonas de belitas, a morfologia destes cristais e a porosidade dos nódulos 

grosseiros influenciaram fortemente na resistência à quebra deles, uma vez que o parâmetro 

de impacto (A.b) dos clínqueres K1 (I), K3 (II) e K9 foi igual a 31,5 (alta resistência), 58,3 

(moderada resistência) e 111,8 (baixíssima resistência) respectivamente. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.32 -   Fotomicrografias das amostras do clínquer K9: (a) alitas bem desenvolvidas com bordas 
arredondadas e inclusões de belita tipo VI ou amebóides (1000x); (b) alitas microfissuradas de diferentes 
tamanhos (1000x); (c) alita microfissurada com inclusão de belita tipo VI (500x) e (d) alita maclada (1000x). 

 

5.2.12 Descrição mineralógica do clínquer K10 
 

Os cristais de alita das amostras do clínquer K10 (I e II), também, apresentaram uma 

larga distribuição de tamanhos de alitas e de belitas. As alitas mostraram média em torno de 
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54 µm e quartil superior igual a 51 µm. As belitas apresentaram tamanho médio em torno de 

21 µm e quartil superior igual a 32 µm. O clínquer K10 apresentou, portanto, cristais de alita 

e belita com tamanho médio similar aos clínqueres K2 e K3. 

A Figura 5.33 mostra que os clínqueres do forno K10-I, primeira coleta, apresentam 

dois tipos básicos de belitas, tipo IIc e VI, ou seja, todas arredondadas, a despeito de terem ou 

não coloração de núcleo distinta da borda.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.33 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K10 (I): (a) Belitas tipo IIc à esquerda e belitas tipo VI 
à direita (1000x); (b) belitas tipo VI com microfissuras nas bordas (1000x); (c) belitas tipo Ic (1000x) e (d) 
belitas tipo VI sem microfissuras nas bordas; fase intersticial vítrea (1000x). 

 

Zoneamento em alitas é uma característica, também, muito comum, assim como 

canibalismo e ameboidização destes cristais. As alitas apresentam baixo microfissuramento, 

mas grande quantidade de inclusões de belitas. Sua fase intersticial é vítrea e, embora existam 

agrupamentos de belitas, a maioria encontra-se bem dispersa. 

Características como: 

 grande quantidade belitas arredondadas, 
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 alitas arredondadas de tamanho acima de 30 µm (sem microfissuramento e com 

grande quantidade de inclusões de belitas também arredondadas) e 

fase intersticial vítrea 

justificam plenamente a elevada resistência à quebra por impacto (DWT) e elevado índice de 

trabalho (21,5 kWh/t). 

A Figura 5.34 mostra que houve redução do conteúdo de belitas, mas as demais 

características dos clínqueres da primeira coleta permaneceram: (i) alitas com faces 

arredondadas e zoneadas.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.34 - Fotomicrografias das amostras do clínquer K10 (II): (e) alita subidiomórfica, com cantos 
arredondados e zoneada (1000x); (f) alitas subidiomórficas, com cantos arredondados e zoneadas (1000x); (g) 
canibalismo em alitas com cantos arredondados (xenomórficas) e zoneadas (500x) e (d) alitas subidiomórficas de 
diferentes tamanhos (1000x). 
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5.2.13 Descrição mineralógica do clínquer K11 
 

Os cristais de alita do clínquer K11 apresentaram uma larga distribuição de tamanhos de 

alitas e de belitas. As alitas mostraram média em torno de 39 µm e quartil superior igual a 51 

µm. As belitas apresentaram tamanho  médio em torno de 24 µm e quartil superior igual a  36 

µm. 

A Figura 5.35 mostra que os clínqueres do forno K11 apresentam silicatos com 

morfologia arredondada, similares aos clínqueres do forno K10. Por outro lado, suas alitas 

mostraram um maior grau de microfissuramento (a), suas belitas estavam agrupadas em zonas 

extensas, a fase intersticial foi cristalizada (a) e os cristais de alita apresentavam algumas 

vezes maclas, mas muito raramente zoneamento.  

   
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.35 -  Fotomicrografias das amostras do clínquer K11: (a) alitas subidiomórficas a xenomórficas com 
orla de belitas; fase intersticial cristalizada, C3A ortorrômbico (1000x); (b) belitas tipo VI (500x); (c) banda 
(streaking) de belitas em nódulo -3+2mm de clínquer(100x); (d) alita xenomórfica ou amebóide, canibalismo, à 
esquerda, e alitas com maclas, à direita (100 e 500x). 
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Comparando as resistências à quebra dos clínqueres do forno K10 e K11 pode ser dito 

que: 

(i)  a fase intersticial cristalizada dos clínqueres do forno K11, o microfissuramento das 

alitas e a maior porosidade dos seus nódulos grosseiros justificariam sua resistência à quebra 

ao impacto menor; 

(ii) por outro lado, o menor índice de trabalho (15,4 kWh/t) dos clínqueres K11 não 

pode estar relacionado aos cristais da matriz, pois nesta escala de tamanho de partícula 

certamente os silicatos teriam maior efeito. Assim, o microfissuramento das alitas deve ter 

ajudado sobremaneira na quebra dos clínqueres, pois as amostras dos clínqueres K11 

apresentaram grande quantidade de belitas arredondadas agrupadas, inclusive, em zonas 

extensas. 

 

TABELAS – RESUMO - RESULTADOS DE  MICROSCOPIA ÓPTICA 

 
Tabela 5.13- Interpretação microscópica das condições de queima dos clínqueres K1 (I) a K3 (II) 

Condições de queima K1 
(I) 

K1 
(II) 

K1 
(III) 

K1 
(IV) 

K1 
(V) 

K1 
(VI) 

K2 
(II) 

K2 
(III) 

K3 
(I) 

K3 
(II) 

Moagem de quartzo 1 D D D I D S D D D D 
Moagem de calcário1 S I I S D S S S S S 
Homogeneidade da farinha1 D S I I S S D D D D 
Tempo de clinquerização2 N N ST ST ST N LT L L LT 
Temperatura de clinquerização3 ET N N ET E N E E E ET 
Primeiro resfriamento4 ST N S ST ST N N N N N 
Segundo resfriamento4 N N N N N N N N N N 
Atmosfera do forno5 O O O O O O O O O O 

Tabela 5.14- Interpretação microscópica das condições de queima dos clínqueres K4 (I) a K11 
Burning conditions K4 

(I) 
K4 
(II) 

K5 K6 K7 K8 
(I) 

K8 
(II) 

K9 K10 
(I) 

K10 
(II) 

K11 

Moagem de quartzo 1 D D D D S D S D D D D 
Moagem de calcário1 D D S S D S S D S S D 
Homogeneidade da farinha1 D D S D S D S D S D S 
Tempo de clinquerização2 N N N ST N LT LT LT L L LT 
Tenperatura de clinquerização3 N N E ET E ET E ET E E N 
Primeiro resfriamento4 N ST N N L L L L N N N 
Segundo resfriamento4 N ST L N ST N ST ST N N L 
Atmosfera do forno5 O O O O O O O O O O O 
Nota1: S= Satisfatória; I= insatisfatória; D= Deficiente.  
Nota2: L= longo; LT= tendendo a longo; N=Normal; ST=tendendo a curto.  
Nota3: E=enérgica/sobrequeima; ET=tendendo a enérgica; N=normal.  
Nota4: S=lento; ST= tendendo a lento; N=normal. Nota5: O= Oxidante; R= Redutor. 

 
• Interpretação baseada nos critérios descritos em Centurione (1993). 
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Tabela 5.15-  Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases maiores (silicatos) dos clínqueres K1(I) a K3 (II) 
ALITA K1 (I) K1 (II) K1 (III) K1 (IV) K1 (V) K1 (VI) K2 (II) K2 (III) K3 (I) K3 (II) 
Zoneamento1 A          LO LO A A A VO VO A O
Tipo de inclusão2 B; Pe Pe , F; B Pe ; F;C Pe , B; F Pe ; F Pe ; B F; Pe ;B;C F; Pe;B;C F;C;B B;F;C; Pe 
Nível de inclusões1 VO      VO VO VO LO VO  VO VO O O 
Canibalismo1 VO          VO VO VO VO O VO VO VO VO
Maclas1 A          A A A A A VO O A A
Belitas na borda1 A          LO A VO O A VO VO VO VO
Idiomorfismo3 I-S          S-X S S-X S-X S S-X S-X S-X S-X
Alita alongada1 A          LO A VO O A A A A A
Microfissuramento1 LO          O O O LO A LO LO LO LO
Tamanho médio cristal (µm) 30µm 35µm         20µm 24µm 27µm 30µm 49 63 52 46
Variação do tamanho do cristal (µm)          11-41µm 5-80µm 5-89µm 3-54µm 5-83µm 6-95µm 14-99 23-112 10-99 21-102
BELITA           
Início de digitação1 LO          LO VO VO VO A A A LO LO
Digitada1 A          A O A A A A A LO LO
Arredondada1 VO          VO A LO A VO VO VO VO VO
Amebóide ou dentrítica 1 VO          A A O VO A VO VO A A
Tamanho médio do cristal  (µm) 24          25 18 26 24 20 20 21 22 25
Variação do tamanho do cristal  (µm) 11-37          9-43 15-22 19-32 03-53 15-22 5-76 8-70 6-93 10-41
Forma de distribuição4 R; D R; D R R ; I; D R; I; D R R ; I; D R ; I; D R; I ; D I; R; D 
Tamanho médio das zonas regulares  (µm) 243 200 345 310  300 145  404  309  360 530 
Variação do tamanho das zonas  (µm)  42-1013 95-403 120-552 165-540 130-578 120-240 78-1000 228-615 87-524 448-600 
Contagem média de zonas por nódulo 5 33 21         05 04 19 04 13 10 10 42
Zonas de belitas “mal queimadas”6 A          A A A A A VO VO O VO
Bandas extensas de belitas (Streakings)1 O          O O A O A VO VO VO VO

 
SIMBOLOGIA ADOTADA: Freqüência = (A) Ausente (<0,02); (LO) Pouco freqüente (0,02-0,30); (O) Freqüente (0,30-0,50); (VO) Muito freqüente (>0,5).  
Tipo de inclusão2 =  (Pe) Periclásio; (F) Fase; (B) Belita; (C) Cal livre. Idiomorfismo3 = (I) Idiomórfico; (S) Subidiomórfico; (X) Xenomórfico. Forma de 
distribuição4 = (R) Zona Regular; (I) Zona Irregular; (D) Dispersa. Zonas de belitas “mal queimadas”5 = zonas caracterizadas por belitas grosseiras, geralmente 
com coloração de núcleo e borda muito distinta; provenientes da associação de grãos grosseiros de quartzo e feldspato na matéria-prima. 
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Tabela 5.16- Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases maiores (silicatos) dos clínqueres K4(I) a K11 
ALITA K4 

 (I) 
K4 
 (II) 

K5 K6 K7 K8  
(I) 

K8 
 (II) 

K9 K10 
 (I) 

K10 
 (II) 

K11 

Zoneamento1 LO           LO A A O A A A VO VO A
Tipo de inclusão2 B           B;C M; F B;M B;M;F C B B B;M B;M B
Nível de inclusões1 LO        LO VO VO LO VO LO-O VO O O O
Canibalismo1 VO           VO VO LO VO A VO VO VO VO O
Maclas1 A           A A A A A A A VO VO A
Idiomorfismo3 I-S           S I-S S S I-S S-X S-X S-X S-X S-X
Belitas na borda1 A        A O O VO O LO O A A VO 
Alita alongada1 A           A LO A A A LO A O O LO
Microfissuramento1 LO           LO LO LO O LO A VO LO LO O
Tamanho médio cristal (µm) 31 37 33 21 38 44 47 37 60 58 39 
Variação do tamanho do cristal (µm) 8-95          10-102 8-88 5-63 16-106 14-83 7-94 8-127 15-120 22-150 29-80
BELITA            
Início de digitação1 LO           VO LO VO VO VO VO VO LO LO LO
Digitada1 LO           LO LO VO O VO O VO LO LO LO
Arredondada1 VO           LO VO VO A VO O O VO VO VO
Amebóide ou dentrítica1 A           A O VO A LO LO A A A A
Tamanho médio do cristal  (µm) 23           44 24 21 20 25 32 20 22 20 20
Variação do tamanho do cristal  (µm) 5-80           10-60 4-99 4-71 10-29 4-63 4-67 8-72 8-63 10-61 6-55
Forma de distribuição4 R, I e D R ; I e D R, I e D R ; I e D R e D R; I e D D R e D I;R;D I;R;D I;R;D 
Tamanho médio das zonas regulares  (µm) 318           471 252 413 105 269 ---- 262 170 200 280
Variação do tamanho das zonas  (µm) 110-988         215-740 112-477 198-1067 60-147 131-578 ----- 159-919 50-400 35-560 144-447
Contagem média de zonas por nódulo  20 20 11 10 7 11 ----- 36 13 12 25 
Zonas de belitas “mal queimadas”5 A           O A O O VO A VO VO VO A
Banda extensas de belitas (Streakings)1 VO           VO A VO A A A A VO VO O

 
SIMBOLOGIA ADOTADA: Freqüência1 = (A) Ausente (<0,02); (LO) Pouco freqüente (0,02-0,30) ; (O) Freqüente (0,30-0,50); (VO) Muito freqüente (>0,5).  
Tipo de inclusão2 =  (Pe) Periclásio; (F) Fase; (B) Belita; (C) Cal livre. Idiomorfismo3 =  (I) Idiomórfico; (S) Subidiomórfico; (X) Xenomórfico. Forma de 
distribuição4 = (R) Zona Regular; (I) Zona Irregular; (D) Dispersa. Zonas de belitas “mal queimadas”5 = zonas caracterizadas por belitas grosseiras, geralmente 
com coloração de núcleo e borda muito distinta; provenientes da associação de grãos grosseiros de quartzo e feldspato na matéria-prima. 
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Tabela 5.17-  Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases menores e porosidade dos clínqueres K1(I) a K3 (II) 
FASE INTERSTICIAL K1 (I) K1 (II) K1 (III) K1(IV) K1(V) K1(VI) K2 (II) K2 (III) K3 (I) K3 (II) 
Grau de cristalização do C3A♣ SM         SM SM SM SM SM V-SM V-SM V-SM SM 
PERICLÁSIO (Pe)           
Forma de Distribuição1 R♦e D R♦e D R♦e D R♦e D R♦e D  R♦e D In;D    In;D In;D In;D
Tamanho médio Zonas (µm) 93       91 60 90 120 102 --------- --------- -------- --------
Variação do tamanho das zonas (µm) 40-180         21-180 22-230 20-150 68-201 51-193 --------- --------- -------- --------
Contagem média de zonas 15 12  13 13 16 12 --------- --------- -------- -------- 
CAL LIVRE           
Forma de Distribuição1 R♦ D e R R♦ R♦ R♦ R     In;D In;D In;D In;D
Tamanho médio Zonas (µm) 93       141 140 84 120 97 --------- --------- -------- --------
Variação do tamanho das zonas (µm) 60-180         81-243 61-230 14-145 68-201 67-178 --------- --------- -------- --------
Contagem média de zonas 4 2 4 5 16 21 --------- --------- -------- -------- 
POROSIDADE           
Forma de Distribuição1 I e IS I e IS I e IS I e IS I e IS R e IS R e IS R e IS R e IS R e IS 
Grau (%)  28         22 28 27 20 24 20 10 12 17

Tabela 5.18- Resumo dos resultados de análises qualitativas mineralógicas: fases menores e porosidade dos clínqueres K4(I) a K11 
FASE INTERSTICIAL K4(I) K4(II) K5 K6 K7 K8 (I) K8 (II) K9 K10 (I) K10 (II) K11 
Grau de cristalização do C3A♣ V-SM     SM-CC CC V-SM SM-Cc SM SM-Cc SM-Cc V V CO

PERICLÁSIO (Pe)            
Forma de Distribuição1 ---------       --------- R♦; D R;D R♦; D --------- --------- R♦; D D D D
Tamanho médio Zonas (µm) ---------       --------- 90 71 45 --------- --------- 151 --------- --------- ---------
Variação do tamanho das zonas (µm) ---------           --------- 60-124 27-190 35-46 --------- --------- 130-320 --------- --------- ---------
Contagem média de zonas   7 2 6 --------- --------- 6 --------- --------- --------- 
CAL LIVRE            
Forma de Distribuição1 D D R; D D D; R D D R; D R R R;D 
Tamanho médio Zonas (µm) 115           120 90 ---------- 120 -------- -------- 151 90 ----- 120
Variação do tamanho das zonas (µm) 110-132 112-124          40-120 --------- 50-140 -------- -------- 142-165 83-99 ----- 118-125
Contagem média de zonas 4 2 7 --------- 6 -------- -------- 3 3 ---- 7 
POROSIDADE            
Forma de Distribuição1 R e IS R e IS I e IS I e IS I e INT I e INT I e IS I e INT R e IS R e IS I e INT 
Grau (%) 24           12 25 36 39 45 10 50 15 12 35

SIMBOLOGIA ADOTADA: Forma de Distribuição1 = (R) Regular; (I) Irregular; (D) Dispersa, (In) Inclusa, (IS) Isolada, (INT) Interconectada. Grau de 
cristalização do C3A♣  SM = Semi-Cristalizada, V=Vítrea, C=Cristalizada (Cc=cúbica e Co= ortorrômbica). Nota ♦ =  Associação com cal livre. 
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6 SEGUNDA ETAPA EXPERIMENTAL: PARTE “B” 
 

Este capítulo descreve os resultados das análises de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS) e Espectrometria de 

Absorção Atômica (EAA) empregadas para caracterizar os clínqueres química e 

mineralogicamente.  

As análises em MEV dos clínqueres, realizadas em maiores aumentos e resoluções, 

permitiram um estudo detalhado da morfologia dos cristais, de seus mecanismos de quebra e 

na identificação das fases da matriz. O EDS foi utilizado no estudo do quimismo das fases e 

interveniência deste no processo de quebra dos minerais. Esta ferramenta ajudou 

sobremaneira na identificação visual e química dos cristais da matriz e na distinção dos 

polimorfos presentes. 

As análises de EAA permitiram a detecção de elementos presentes em quantidades 

menores que 0,1% (1000 ppm). O uso desta técnica, em conjunto com os métodos químicos 

de extração seletiva, os quais objetivaram separar as fases silicáticas dos aluminatos, permitiu 

identificar o modo de concentração dos elementos menores. Os resultados destas análises 

ratificaram os resultados obtidos por MEV/EDS, mostrando que a presença de determinados 

elementos menores teve efeito sobre as propriedades de quebra dos minerais, 

conseqüentemente, sobre a moabilidade dos clínqueres.  

 

6.1 RESULTADOS DE MEV/EDS 

 

Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV (Scanning Electron Microscope, SEM), é 

um equipamento versátil que permite a obtenção de informações estruturais e químicas de 

amostras diversas. Um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra 

onde, ocorrendo uma interação, parte do feixe é refletida e coletada por um detector que 

converte este sinal em imagem de BE (elétrons retroespalhados) ou nesta interação, a amostra 

emite elétrons produzindo a chamada imagem de SE (elétrons secundários). Ocorre também a 

emissão de raios-X que fornece a composição química elemental de um ponto ou região da 

superfície, possibilitando a identificação de praticamente qualquer elemento presente. 

O feixe de eletrons incidente que colide com um átomo da amostra analisada e é retro-

espalhado é proporcional ao número atômico do elemento analisado naquela parte. Assim, 
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elementos com número atômico mais alto aparecem mais claros do que elementos com menor 

número atômico. Esta interação é utilizada então para diferenciar partes da amostra que 

tenham difrentes números atômicos.  

As imagens mostradas neste capítulo são todas de elétrons retroespalhados (20 kV), 

desta forma podem ser distinguidos mais facilmente os componentes do clinquer. Pode ser 

notado, inclusive, que os cristais de priclásio, por exemplo, aparecem bastante “escurecidos”, 

por ser o Mg um dos elementos com menor raio atômico, dentre os analisados. 

As análises de microscopia eletrônica ajudaram na observação, em especial, da 

morfologia dos cristais e, desta forma na compreensão do mecanismo de fratura de cada fase 

mineral dos clínqueres. O equipamento de EDS acoplado ao microscópio forneceu estimativas 

de concentração de metais traços, tais como Mn, Ti, Pb, Ba, Zn, K, Na, dentre outros.  

A incorporação destes elementos estranhos ocorre principalmente por meio das 

matérias-primas e combustíveis, mas também pelo largo uso de outros materais no co-

processamento e pelas contaminações durante etapas de moagem da farinha. Tais 

componentes menores podem: (i) modificar a temperatura de formação e a quantidade da fase 

líquida, (ii) alterar as taxas de reações que ocorre em estado sólido dentro da fase líquida ou 

na interfase sólido-líquido e (iii) afetar o crescimento e a morfologia dos cristais (Moir & 

Glasser, 1992). 

Kolovos et al. (2001 e 2005) estudaram os efeitos dos elementos estranhos sobre a 

reatividade do sistema CaO-SiO2-AL2O3_Fe2O3 e encontrou que a maioria deles exerce 

importantes efeitos sobre o processo de sinterização, estágio que envolve a fusão parcial do 

material e a formação e desenvolvimento dos cristais de alita. A maior parte destes elementos, 

presentes na farinha, são dissolvidos na fase líquida e afeta suas propriedades. Uma vez que a 

nucleação e o crescimento dos cristais de alita tomam lugar na fase líquida, é esperado que 

quaisquer modificações em suas propriedades possam refletir na morfologia dos cristais.  

A literatura acerca dos efeitos destes elementos estranhos é extensa, mas os resultados 

são freqüentemente contraditórios, em especial, devido à variedade dos materiais e das 

técnicas aplicadas. 

 

6.1.1 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K2 

 

As observações das amostras do forno K2 (I, II e III) em microscópio eletrônico 

revelaram cristais de alita com cantos arredondados, belitas esféricas e cristais de periclásio 
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em grande quantidade como inclusões de borda em alitas e belitas. Elas também revelaram a 

forma interessante dos cristais da matriz: a ferrita se mostrou por vezes como canalículos ou 

tubos ocos compridos, fato que ajuda certamente na compreensão do comportamento mais 

frágil deste mineral quando submetido às tensões.  

Na Figura 6.1, aparecem cristais bastante desenvolvidos de alita (> 50 µm), com cantos 

levemente arredondados (A) envolto pelos cristais de ferrita (F).  

 
Figura 6.1 -  Imagem de MEV das alitas (A) e ferrita (F) do clínquer K2. 

 

Na Figura 6.2 podem ser observadas três das quatro características mais importantes dos 

clínqueres do forno K2, conforme descrito no item anterior (resultados de microscopia 

óptica): (i) belitas (B) bastantes desenvolvidas e esféricas; (ii) alitas (A) com inclusões de 

belitas e ferrita, inclusive alguns cristais com borda de belita e (iii) boxwork ou canalículos de 

ferrita (F).  

A forma dos cristais de ferrita revela a fragilidade deste componente diante dos grandes 

cristais maciços de silicatos quase esféricos muitas vezes.  

Ainda, as Figuras 6.2 a 6.4 mostram cristais em vazios (poros), o que é muito comum 

ocorrer em clínqueres. Cristais de alita, belita, aluminatos e, especialmente de sulfatos são 

encontrados nos vazios. As observações sugerem que eles são capazes de se desenvolver bem 

mais nos vazios, devido a uma menor taxa de resfriamento, semelhante ao que ocorre durante 

formação dos cristais de ametista em um geodo.  
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Figura 6.2 -  Imagem de MEV das belitas (B) e canalículos de ferrita (F) no clínquer K2. 

 

As inclusões abundantes de periclásio são a quarta característica marcante das amostras 

do forno K2, conforme mostrado na Figura 6.3. 

 

 
Figura 6.3 - Imagem de MEV dos cristais de periclásio inclusos em alitas do clínquer K2. 

 

Na Figura 6.4, aparecem cristais de alita hexagonais (A) no clínquer K2: alitas euédricas 

são bem mais raras neste clínquer; cristais de ferrita (F) os circundam.  
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Figura 6.4 -  Cristais de alita hexagonais (A) no clínquer K2. 

 

Na Figura 6.5, são mostrados os cristais de belita em seção. Nesta foto pode ser 

observada a esfericidade das belitas (B) e a associação destas com os cristais de periclásio (P). 

 
Figura 6.5 - Cristais de belita (B) arredondados associados a cristais de periclásio. 

 

Na Figura 6.6, é mostrado um cristal de belita esférico com inclusões de borda de 

periclásio (à esquerda) e um cristal com suas lamelas separadas por tensionamento durante 

preparação da seção polida no interior de um poro (à direita).  
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Figura 6.6 -  Imagem de MEV de belitas antes e após sofrer tensões durante preparação da amostra. 

 

A Figura 6.7 mostra com clareza o processo de “desmembramento” das belitas (B) à 

medida que a amostra passou por sucessivas etapas de lixamento e polimento. Cristais de 

belita, no interior de poros, sofrem “fadiga” através das sucessivas etapas de lixamento, mas 

ainda revelam um to os cristais de 

ferrita (F), antes com a forma preservada (canalículos), ficaram totalmente fragmentados (à 

esque

a forte deformação plástica (à direita, última etapa), enquan

rda).   

  
Figura 6.7 - Belitas esféricas submetidas às tensões durante preparação da amostra.  

 

Assim, pôde ser claramente observado por MEV que os cristais de ferrita ficam 

fraturados após sucessivos ciclos de preparação da seção polida, enquanto a maioria das 

belitas mantém-se preservada. Apenas o cristal à direita na Figura 6.7 mostrou deformação em 

suas lamelas tensionadas contra a parede do poro em que se encontrava inserido. 

Na Figura 6.8, é mostrado novamente a abundância de periclásio nas amostras do forno 

K2 que, geralmente, instalam-se nas bordas dos cristais. Também pode ser observado nesta 
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Figura que ocorreu a junção de cristais de alita durante seu crescimento (“canibalismo”), 

conforme verificado também por microscopia óptica.  

 
Figura 6.8 - Dispersão de periclásio como inclusões de borda em alitas.  

 

A Figura 6.9 mostra o resultado do processo de hidratação natural que os cristais das 

amostras sofrem com o tempo. As mesmas amostras examinadas acima, após duas semanas 

sem película protetora, exibem sua hidratação evidente. Logo, o caráter lamelar destas belitas 

com aparência “maciça” é revelado, após sofrerem tensões e/ou hidratação.  

 
Figura 6.9 - Belitas esféricas em início de hidratação inclusas em alitas do clínquer K2. 
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As Figuras 6.10 a 6.14 mostram como a hidratação das amostras pode ser acelerada 

após colocar 10 gotas de água deionizada sobre locais específicos das seções polidas.  

 
Figura 6.10 - Belitas esféricas em início de hidratação no interior de um poro de amostra do clínquer K2. 

 

 
ra 6.11 - Belitas esféricas em início de hidratação no interior de um poro (ampliação da foto anterior). Figu

hidratação das 

amostras, em especial, para a estimativa do e eito das belitas sobre a taxa de moagem e 

 

As belitas aparecem logo como verdadeiros “novelos de lã”, sua estrutura lamelar é 

evidenciada, e as amostras de clínquer passam a “esfarelar” com o tempo.  Assim, torna-se 

necessário estimar, antes da execução dos ensaios de moagem, o estado de 

f



 223

 

determinação do índice de trabalho de Bond. Sendo sempre indicado, por isso, a realização de 

ensaios em laboratório próximo à planta de fabricação do clínquer e um adequado 

armazenamento das amostras, além de rapidez na execução.   

 
Figura 6.12 - Imagem d cie dos cristais de alita. e belita hidratada e cristais de portlandita aderidas à superfí

 
Figura 6.13 - Imagem de belitas hidratadas e de cristais de portlandita aderidas à superfície do cristal de alita 

(detalhes ampliados da figura anterior). 
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Figura 6.14 - F ão e h çã  c d la ad  à íc

gura 6.1 tr  c  t  inclusões de ta A  rda, 

cristais de belita. T a ti a em u m a fo 2 s de modo 

geral as alitas encontram-se bem desenvol posição. 

ormaç  de lam las de idrata o e de ristais e port ndita eridas superf ie. 

 

A Fi 5 mos a um ristal de ali a com  ferri  (I-C4 F) e, na bo

al car cterís ca ap rece  alg mas a ostr s do rno K , ma

vidas e sem sinais de decom

 
Figura 6.15 - Cristal de alita com inclusões de fase e orla de belitas. 

 

A Figura 6.16 mostra cristais de alita com inclusões de periclásio e novamente o grau de 

2. arredondamento inclusive dos cristais de alita das amostras do forno K
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Figura 6.16 - Aparência das inclusões em cristais de alita. 

 

A Figura 6.17 mostra a aparência das inclusões de fase e periclásio em cristais de alita e 

seu “caráter” frágil quando comparadas aos próprios cristais de alita e belita, maciços e 

arredondados. 

 
Figura 6.17 - Aparência das inclusões em cristais de alita. 

 

Com base nas imagens mostradas anteriormente das amostras do forno K2, pode ser 

concluído que elas exibem feições muito características de um clínquer com alta resistência à 
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quebra, tal como o arredondamento dos cristais dos silicatos, observações que foram 

ratificadas pelas análises de microscopia óptica e resultados de ensaios em DWT e Bond. 

As Tabelas 6.1 e 6.2 mostram a composição média das fases minerais por MEV/EDS 

das amostras do forno K2. As Tabelas apresentam as fases minerais pertencentes à série 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 com quantidades decrescentes de ferro. É possível observar nestes dados 

que o conteúdo de Na2O em todas as fases minerais foi significativamente menor que o 

conteúdo de K2O, sendo que este último se concentrou preferencialmente nas fases da matriz, 

mas também aparece nas fases silicáticas.  

Tabela 6.1- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K2. 
Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

C3S 0,11 0,05 1,15 0,60 20,32 0,00 0,00 0,16 ,2  0,17 73 2

C2S 0, 05 1,53 27,93 0,00 0,00 0,35 66,08 0,32 0,06 14 0,

C10AF4 0,00 1,51 9,75 2,87 0,00 0,00 0,00 51,29 1,91 1,05 

C6AF2 0,01 1,12 12,45 2,71 0,00 0,00 0,13 50,79 1,76 1,26 

C10A2F3 0,00 1,60 15,53 4,51 0,00 0,00 0,22 51,79 1,08 1,25 

C4AF 0,00 0,93 16,32 6,01 0,00 0,00 0,32 55,24 0,67 0,45 

C10A3F2 0,10 0,73 18,91 4,78 0,00 3,74 0,78 55,14 0,24 0,34 

C6A2F 0,22 0,43 22,46 4,41 0,00 0,00 0,24 60,43 0,28 0,00 

C3A 0,00 0,62 20,58 8,49 0,00 0,00 0,24 62,88 0,15 0,00 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,05 1,07 16,41 4,42 0,00 0,68 0,32 54,00 0,91 0,76 

Tabela 6.2- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K2 (continuação), 
Fase Mineral Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

 C3S 0,87 0,03 0,10 0,12 0,16 0,13 1,46 0,25 0,08 0,38 0,63 

C2S 0,93 0,22 0,29 0,16 0,17 0,05 0,70 0,58 0,10 0,25 0,13 

C10AF4 29,90 0,00 0,19 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,92 

C6AF2 27,99 0,08 0,34 0,12 0,04 0,24 0,00 0,00 0,00 0,20 0,73 

C10A2F3 22,25 0,05 0,14 0,01 0,17 0,19 0,00 0,21 0,00 1,00 0,00 

C4AF 17,63 0,03 0,13 0,00 0,16 0,31 0,00 0,16 0,02 1,62 0,00 

C10A3F2 13,34 0,01 0,08 0,04 0,25 0,08 0,00 0,30 0,07 1,07 0,00 

C6A2F 10,30 0,00 0,16 0,32 0,22 0,09 0,00 0,06 0,14 0,25 0,00 

C3A 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,20 0,00 0,95 0,00 
Ca2(AlxFe1-x))2O5 19,55 0,03 0,17 0,09 0,16 0,18 0,00 0,15 0,04 0,84 0,18 

Nota: óxidos menores são aqueles presentes abaixo de 1%. 

 

Ainda, os dados das Tabelas 6.1 e 6.2 mostram que o óxido de magnésio teve alto grau 

de dissolução em todas as fases minerais com exceção da belita, embora existissem 

numerosos cristais de periclásio (MgO cristalizado) na bordas das belitas. O SO3 concentrou-
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se exclusivamente na fase C10A3F2 da matriz, enquanto o PbO concentrou-se preferencialmente 

na alita e nas fases da matriz mais ricas em ferro (C10AF4 e C6AF2). O SrO concentrou-se 

exclusivamente nas fases silicáticas. O P2O5 não foi detectado pelo EDS, embora esteja 

presente em grande quantidade (> 1,5%) de acordo com as análises de FRX. O BaO está 

presente em todas as fases minerais, mas apresenta, em geral, alta concentração (> 1,0%) nas 

fases da matriz, mesmo naquelas pobres em ferro e mais ricas em alumínio. 

 

6.1.2 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K1 
 

As observações em microscópio eletr  revelaram que os cristais da matriz, em 

especial de ferrita, são muito frágeis realmente com relação aos silicatos. No entanto, o caráter 

frágil deles não se deve exclusivamente a sua morfologia, pois existem naturalmente outros 

tantos fatores que podem influenciar na sua resistência. 

 As propriedades mecânicas, tal como dureza e módulo de elasticidade, das fases 

minerais dos clínqueres, conforme será apresentado no próximo capítulo, podem se mostrar 

bastante diferentes independentemente da forma dos cristais. Foi observado, inclusive, que 

existe uma influência sobre a resistência das fases minerais exercida por determinados 

elementos estranhos (foreign íons), os quais seriam capazes de estabilizar um polimorfo 

específico em detrimento de outro. Ao variar a estrutura cristalina das fases minerais, eles 

acabam por modificar suas propriedades mecânicas e, isto pode refletir na forma dos cristais 

ou não.  

A resistência d mbém não depende 

exclusivamente de um único fator. Tanto a composição química da farinha, como as 

condi

ônico

e um cristal não depende só de sua forma e, esta ta

ções de fabricação do clínquer podem, por exemplo, imprimir nele texturas totalmente 

distintas de matriz. Portanto, não se trata de uma tarefa fácil controlar estes parâmetros em 

escala industrial, a fim de obter um produto com qualidade, mas cristais de baixa resistência 

mecânica, ou seja, com baixo consumo de energia na moagem. 

Um bom exemplo para ilustrar a complexidade do problema são as amostras do forno 

K1 (II) que exibiram cristais de ferrita (F) com morfologia bastante distinta daquela das 

amostras do forno K2, conforme é mostrado na Figura 6.18, lembrando que as amostras de 

ambos fornos apresentaram resistência ao impacto (DWT) elevada.  
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Figura 6.18 - Imagem os cristais de ferrita (F)  das amostras do forno K1 (II).  

 

a Figura 6.19, é possível visualizar, com maior clareza do que na microscopia óptica, 

os cri

ta (K2SO4) em poro; (b) 

aumento (1.700x) dos cristais de Aphtitalita (K3Na(SO4)2): cristais hexagonais tabulares 

for 2 4.

matérias-primas, mas principalmente advém dos 

combustíveis, de acordo com resentes nos 

m riais ar ld o a ca, na a n d o 

co i  as 

re s l is 

po es 

no s.  

% 

res a exceção para o caso do SO3 ser desejável em maior 

quantidade: no caso de processos de mineralização, onde se objetiva estabilizar a forma 

romb

 

 d

N

stais de sulfatos das amostras do forno K1 (I): (a) Aphtitalita (K3Na(SO4)2) (em maior 

quantidade), mas também langbeinita cálcica (K2Ca2(SO4)3) e arcani

mando agregados laminados em poro e (c) Cristais de arcanita, K SO   

De acordo com Campbell (1999) os sulfatos de potássio e sódio ocorrem nas mais 

variadas formas cristalinas dos sistemas ortorrômbico e hexagonal respectivamente. Estas 

fases são tipicamente encontradas preenchendo vazios (poros) ou como depósitos sobre os 

cristais de alita ou preenchendo microfissuras destes cristais (Gouda, 1980).  

Enquanto o enxofre pode vir das 

 Centurione (1993), os álcalis (K2O e Na2O) estão p

ate gilosos, nos fe spat s, n  mi  ilit  e em ci zas e carvão utilizado com

mbustível. Os álcal s mais SO3 formam sulfatos alcalinos, tal como a arcanita, reduzindo

sistências mecânica  acima de 28 dias (Santamaría,1982). E es são muito indesejáveis, po

dem provocar variações nos tempos de pega, empelotamento dos cimentos, modificaçõ

 endurecimento e reações expansivas álcali-agregado, além de baixa resistência aos 28 dia

Para Strunge et. al (1985) os sulfatos são prejudiciais acima de 1,6 e 1,2

pectivamente. Somente existe um

oédrica da alita e é necessário deixá-la sem álcalis (Centurione, 1999). 
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 (a) 

  
(b) 

  
(c) 

Figura 6.19 -  Cristais de sulfato nas amostras do forno K1 (I). 
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casionar, por outro lado, o aumento de emissão de SO2 com os gases de saída, 

além 

 pelos motivos 

expostos anteriorm

Os álcalis são incorporados, conforme pôde ser verificado através dos resultados de 

EDS, sobretudo nas belitas e no C3A.  Em matérias-primas com conteúdo alto em ilitas e 

micas, a volatilidade dos álcalis é maior do que nas matérias-primas ricas em feldspatos de 

acordo com Marciano (1980). A volatilidade dos álcalis que inicia entre 800 °C e 1000 °C, 

segundo Centurione (1993), pode ser reduzida aumentando-se o conteúdo de SO3 no sistema. 

Isto pode o

de provocar a formação de anéis de colagem no forno. A formação de sulfatos, segundo 

Santamaría (1982) podem ser bom neste sentido, em especial, no caso do sulfato de cálcio, 

como mineralizador, que reduz até 100 °C a temperatura de formação da fase líquida, além de 

diminuir sua tensão superficial e viscosidade, mas também pode ser prejudicial

ente. 

Na Figura 6.20, é possível visualizar alguns cristais de cal livre e periclásio em processo 

de hidratação em uma amostra do forno K1 (II). As características expansivas destes minerais 

são sempre facilmente visualizadas em MEV.  

   
Figura 6.20 -  Cristais de periclásio (P) e cal livre (C) hidratados de amostra do clínquer K1 (I). 

 

Ainda, existe uma abundância de cristais menores de periclásio associados às bordas 

dos cristais de alita e belita nas amostras do forno K1 (Figura 6.21).  

 
Figura 6.21 -  Cristais de peri belita em amostra do K1-II. clásio associados às bordas dos cristais de alita e 
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Na Tabela 6.3 são apresentados alguns resultados de EDS para a amostra da Figura 

Con , d n i e t a  

ticia e t  b s  

mo c  r c m t  

o c r  

Tabela 6.3-   Composição química (%) r EDS das amostras do forno K1 (II). 

6.21. forme pôde ser observado  os teores e M  e T  são m geral mais al os n  fase

inters l, conforme já era esp rado, e os de po ássio são maiores nas elita . Outros metais,

tais co  vanádio, romo, cobalto, níquel, zinco e bá io também apare em e são i por antes

quand ompa ados aos teores de Na e K. 

po
   Na   Mg   Al   Si   K  Ca  Ti  V  Cr  Mn  Fe  Co   Ni   Cu   Zn  Ba 
Alita (1) 0,00 0,59 1,04 14,56 0,07 80,44 0,0 0,41 0,00 0,32 1,16 0,31 0,37 0,54 0,00 0,190
Alita (2) 0,00 0,00 0,05 0,810,33 0,64 14,43 0,00 81,76 0,12 0,07 0,23 0,00 1,52 0,00 0,04 
Alita (8) 00  6 4 8 0 0, ,0 24 68 7  0, 00,  0,30 0,5 14,5 0,02 3,13 ,00 00 0 0 0, 0, 0,1 0,00 0,28 00 0, 7
Belita (3 0 0 ,0 0  ) 0,00 0,0  1,87 17,59 0,37 74,78 0,17 ,00 0 0 0, 2 3,75 0,08 0,00 0,00 0,00 1,38
Belita (4 1 0 ,0 3  ) 0,00 0,5  0,91 15,09 0,15 80,75 0,11 ,35 0 9 0, 8 0,90 0,33 0,05 0,00 0,00 0,38
Belita (5 0 0 ,0 0  ) 0,00 0,3  1,04 17,42 0,41 75,57 0,69 ,00 0 0 0, 0 2,67 0,00 0,51 0,89 0,38 0,12
Fase (6) 0 0 ,1 4 1   0,00 1,3  10,44 2,44 0,02 54,17 0,76 ,22 0 1 0, 5 28, 3 0,12 0,00 0,00 0,18 1,66
Fase (7) 7 0 ,0 3 3   0,00 1,4  10,60 3,08 0,08 54,50 0,56 ,17 0 0 1, 9 24, 1 0,51 0,00 0,23 0,63 2,48
Nota:* Fase interstici

 

concentrara

magnésio citado corresponde ao total que pôde 

ponto de vista de que se tratam de clínqueres 

com alto silicatos, 

praticamente dividindo-se entre alitas e belitas, enquanto o Cr mostrou uma certa preferência 

pelas alitas e o potássio pelas belitas.   

al indiscriminada 

Na Figura 6.22, é possível visualizar em que fases os elementos analisados se 

m nas amostras K1 (II). Os elementos Mg, Ti, V, Mn, Co, Zn e Ba concentraram-

se preferencialmente na matriz. Destes os mais importantes são o Mg, os metais de transição 

(Mn, Ti, Zn) e o Ba; sendo que o conteúdo de 

ser dissolvido na fase; resultado importante, do 

 conteúdo de MgO. Os elementos Ni e Cu concentraram-se nos 

Amostra C 2003
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Figura 6.22 - Concentração dos metais nas fases da amostra por EDS  (K1-II). 
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s, em maior ou 

meno

Na Figura 6.23, aparecem os metais analisados e sua concentração absoluta nas 

amostras da K1 (II). Os metais Ba, Mg, Mn, Cu, Co, V, Ti e Ni, em ordem decrescente, 

foram os de maior concentração; em menor: K, Cr e Zn. Todos estes elemento

r quantidade podem ter ajudado na estabilização de determinados polimorfos. 
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Figur pond X   o a -II). 

 

Logo, estes metais, mesm d s  c aç p dificar as 

características mecânicas de o i s o em   pequena 

quantidade, ce em ge a e l c  ora tenha 

preferência e concentr s t e n triz e na alita, em especial, 

devido à f  de crista  a c s fe a a, pois os 

grãos de silicato bicálcico têm origem na asso

caso   be p i m termos 

quími uito diferentes das belitas originadas a partir de 

matérias-primas mais pobres em álcalis.  

2
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a 6.23 - Média erada por DR  dos metais analisados p r EDS nas qu tro fases (K1

o em re uzidí sima con entr ão, odem mo

 cert s m nerai . O potássio, p r ex plo, mesmo em

 apare ral presente n s fas s si icáti as e na matriz, emb

 por s ar na  beli as. Ele se nco tra na ma

ormação is de sulf to al alino , mas tem pre rênci  pela belit

ciação dos grãos de quartzo e feldspato. Neste 

, a matéria-prima rica em álcalis determina um tipo de lita ecul ar (e

cos), que possui características m

Na Figura 6.23, é preciso estar atento ao fato de que o conteúdo de Mg se assemelha ao 

do Ba, mas isto não significa que este metal está na mesma quantidade que o Ba no clínquer. 

Isto ocorre, porque o cálculo da média ponderada utilizado não leva em consideração o 

periclásio, ou seja, o MgO cristalizado. Fato interessante observado é que tanto o Mg quanto 

o Ba se concentraram preferencialmente na matriz e foram dissolvidos em quantidades totais 

similares. 

Com base nos resultados de EDS, foi estimado que 6,2% da matriz (que comporta duas 

fases importantes, aluminato e ferroaluminato), 1,8% da alita e 2,4% da belita são constituídas 
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em ser observadas nesta Figura as principais diferenças 

mineralógicas dos clínqueres provenientes do f

de alita com faces não arredondadas, além

lado, também apresenta grande quantidade de periclásio, aqui mais desenvolvido e incluso no 

interior das alitas. 

Nas Tabelas 6.4 e 6.5 são apresentados alguns resultados de EDS para a amostra da 

Figura 6.24 (K1-V). Nas Figuras 5.25 e 5.26 aparecem os resultados finais (valores médios) 

das análises de todas as amostras da K1 (V). 

por metais traços (analisados por EDS). Baseando-se na composição média das fases por 

DRX, o conteúdo de metais traços nas amostras da K1 (I) pode chegar a 2,5%. 

Na Figura 6.24 aparecem os pontos analisados por EDS nesta região da amostra de 

clínquer K1 (V): 5 pontos sobre a fase intersticial indiscriminada, 4 pontos sobre as alitas e 2 

pontos sobre belitas. Pod

orno K1 para aqueles do forno K2: (i) cristais 

 de microfissurados e de tamanho menor. Por outro 

 
Figura 6.24 -  Cristais de alita e belita (K1- V).  

 

Tabela 6.4- Composição química (%): resultados do K1 (V). 
  Na Mg Al Si K Ca V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ba 
Fase   0,60 1,35 12,93 2,79 1,58 56,81 0,37 0,18 0,38 21,04 0,00 0,00 0,75 0,00 1,22
Fase 0,00 0,00 11,46 2,76 0,69 56,45 0,19 0,00 1,20 26,30 0,00 0,27 0,00 0,00 0,69
Fase  0,62 3,89 11,63 2,54 0,92 55,74 0,10 0,00 0,72 21,73 0,23 0,60 0,00 0,00 1,27
Fase 0,00 0,00 0,74 15,67 0,43 80,30 0,55 0,15 0,25 1,26 0,43 0,00 0,00 0,00 0,21
Fase  0,00 0,00 0,53 15,57 0,34 81,50 0,00 0,00 0,00 1,03 0,15 0,88 0,00 0,00 0,00
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Tabela 6.5-  Composição química (%): resultados do EDS (continuação). 
  Na Mg Al Si K Ca V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ba 
Alita 0,00 0,00 0,74 15,67 0,43 80,30 0,55 0,15 0,25 1,26 0,43 0,00 0,00 0,00 0,21
Alita 0,00 0,00 0,53 15,57 0,34 81,50 0,00 0,00 0,00 1,03 0,15 0,88 0,00 0,00 0,00
Alita 0,00 0,00 0,62 15,93 0,04 79,67 0,53 0,02 0,00 0,75 0,00 0,31 1,22 0,00 0,90
Alita 0,00 0,69 0,32 15,15 0,81 80,03 0,00 0,00 0,38 1,23 0,12 0,23 0,91 0,00 0,12
Belita 0,00 0,00 0,82 20,23 0,99 72,75 0,00 0,00 0,04 1,62 0,74 0,11 0,00 0,76 1,94
Belita 0,00 0,00 0,80 20,44 1,00 74,71 0,43 0,20 0,65 1,23 0,12 0,00 0,37 0,00 0,04

 

Os metais K, Cu, Ba, Ni, Mg, Mn, Co e V, em ordem decrescente, foram os de maior 

concentração; em menor: Cr, Na e Zn. Foi estimado por EDS que 5,13% da matriz (que 

comporta duas fases importantes, aluminato e ferrita), 2,36% da alita e 3,45% da belita é 

constituída pelos metais analisados. 
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Figura 6.25 - Concentração dos metais nas fases da amostra  do clínquer K1-V por EDS. 
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Figura 6.26 - Média ponderada por DRX dos metais analisados por EDS nas quatro fases. 
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As Tabelas 6.6 e 6.7 mostram a composição média das fases minerais por MEV/EDS 

das amostras do forno K1 (coleta I a VI). As Tabelas apresentam as fases minerais 

pertencentes à série Ca2(AlxFe1-x))2O5 com quantidades decrescentes de ferro. 

Tabela 6.6- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS das amostras do clínquer K1. 
Fase mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

 C3S 0,06 1,47 1,05 21,01 0,16 0,62 0,79 72,06 0,13 0,21 0,49 

C2S 0,00 0,20 0,46 24,10 0,00 0,00 0,78 66,79 0,00 0,29 1,34 

C2F 0,00 0,09 1,30 4,67 0,00 1,62 1,85 68,53 0,58 0,36 20,46  

C6AF2 0,00 1,41 10,71 3,14 0,00 0,00 0,00 50,45 1,37 2,32 29,84 

C10 2F3 0,57 2,27 14,73 2,90 0,00 0,00 1,06 52,76 0,57 0,70 21,87 A

C4AF 0,82 3,84 19,17 9,24 0,00 0,00 1,33 46,15 0,00 0,00 19,45 

C10A3F2 1,16 2,41 20,51 5,78 0,00 1,47 1,71 52,41 0,14 0,37 13,58 

C6A2F 0,96 4,06 22,72 9,69 0,00 0,00 1,48 49,97 0,29 0,03 10,57 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,52 1,87 12,52 4,62 0,00 0,65 1,37 56,22 0,49 0,53 19,87 
 

Tabela 6.7- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K1 (continuação). 
Fase mineral Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

 C3S 0,08 0,19 0,24 0,17 0,00 1,06 0,00 0,05 0,04 0,14 

C2S 0,13 0,37 0,05 0,14 0,33 4,33 0,00 0,00 0,68 0,04 

C2F 0,00 0,20 0,14 0,02 0,02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

C6AF2 0,05 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

C10A2F3 0,06 0,13 0,15 0,14 0,02 0,00 0,00 0,11 0,17 1,81 

C4AF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C10A3F2 0,00 0,16 0,10 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 

C6A2F 0,00 0,04 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,03 0,13 0,11 0,10 0,01 0,00 0,00 0,07 0,10 0,77 
Nota: óxidos menores são aqueles presentes abaixo de 1%. 

 

Com base nos resultados das Tabelas 6.6 e 6.7, foi verificado que todos os pontos 

analisados sobre a matriz, inclusive, sobre minerais cuja aparência era de C3A, nenhum cristal 

desta série foi en oi encontrado, a 

despeito dos resultados de DRX apontarem para existência de cerca de 3% de aluminato (2% 

cúbico e 1% ortorrômbico). Os cristais mais próximos da fase C A foram alguns de C6A2F, 

sendo que o conteúdo de C4AF (browmillerita  variou de 8-9% nestas mesmas amostras por 

DRX

contrado, isto é, nenhum cristal com ferro abaixo de 8% f

3

)

 quantitativo. 
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ristais de belita.   

Algumas amostras da última coleta do forno K1 (VI) apresentaram cristais com forma e 

tamanho muito diferente com relação às amostras coletadas anteriormente. As Figuras 6.27 a 

6.30 ilustram isso: alitas mais arredondadas e ferritas com morfologia semelhante as dos 

clínqueres do forno K2. Outras amostras, no entanto, revelaram cristais de alita 

microfissurados e com bordas angulosas (Figura 6.31). Em todas as amostras, as inclusões de 

periclásio são menos numerosas e encontram-se bastante dispersas pela matriz e quase não 

ocorrem c

 
Figura 6.27 - s a c  d q  

 
Cristai de alit , peri lásio e ferrita de amostra o clín uer K1 (VI). 

 
Figura 6.28 - Cristais de alita, periclásio e ferrita de amostra do clínquer K1 (VI). 
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Figura 6.29 - Cristal de alita com inclusão de periclásio de amostra do clínquer K1 (VI). 

 

   
Figura 6.30 - Cristais de ferrita de amostra do clínquer K1 (VI). 

 

Recapitulando alguns resultados׃ todas as amostras dos clínqueres do forno K1 

apresentaram alta resistência à fratura (DWT). O índice de trabalho dos clínqueres K1 (I) e 

(II) foi, em média, igual a 18,6 e 19,0 kWh/t, respectivamente, enquanto as amostras da última 

t). Ou seja, os primeiros 

clínqueres, contendo cerca de 21,0% de belitas, apresentaram o dobro do consumo de energia 

das amostras do clínquer K1 (VI), que praticamente não continham belitas.  

coleta, K1 (VI), tiveram consumo de energia menor (WI de 9,5 kWh/
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Figura 6.31 - Cristais de alita, periclásio e da matriz de amostra do clínquer K1 (VI). 

 

A ausência de belitas nas amostras da K1-VI pode ter sido o principal fator responsável 

pela reduçã sto não foi 

suficiente para reduzir a resistência à quebra dos nódulos grosseiros (DWT) destas amostras. 

A composição química diversa e a morfologia dos cristais de alita devem ter contribuído de 

alguma form  clínqueres 

prove

 as belitas esféricas têm forte efeito sobre a moagem fina, mas 

não constituem o único fator a intervir na moagem grosseira. As alitas, por exemplo, estão 

sempre em maior quantidade que as belitas, são também silicatos e podem ter igual ou maior 

resistência à fratura, uma vez que a capacidade dos cristais de resistir às deformações e 

tensões depende muito da sua morfologia e de sua composição química. Além disso, na 

resistência à fratura dos nódulos grosseiros de clínqueres, devem ser considerados outros 

fatores que vão além das características dos cristais, tais como a porosidade, a presença de 

agregados de belitas e o teor de cal livre e periclásio. No caso das amostras do Forno K1-VI, 

última coleta, elas não tinham praticamente belitas, mas seu altíssimo conteúdo de alitas 

(75%), com morfologia arredondada,  contribuiu com certeza na elevação da resistência à 

quebra dos nódulos grosseiros, pois a porosidade e teor de cal livre delas eram bem maiores 

que daquelas coletadas anteriormente (K1-I, II, III, IV e V). 

 

o do consumo de energia específica na moagem. Por outro lado, i

a para sustentar a elevada resistência dos nódulos grosseiros dos

nientes do forno K1. 

 Assim, concluiu-se que
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6.1.3 Análise de m

EV, apresentam-se com cantos angulosos, 

subidiomórficos, sem microfissuras ou qua

apresentam-se arredondadas e seu aspecto multilamelar pode ser observado na Figura 6.33.  

icroscopia eletrônica dos clínqueres do forno K3 
 

As amostras do clínquer K3 mostram geralmente alitas de grande tamanho  (50 µm), 

com cristais variando de 20 a 110 µm. A forma dos cristais de alita também variou muito, 

mas, em geral, nas observações de M

isquer inclusões (Figura 6.32). As belitas 

 
Figura 6.32 - Alitas sub a idiomórficas das amostras do clínquer K3 (I). 

 

 
Figura 6.33 - Belitas arredondadas das amostras do clínquer K3 (I). 
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As Tabelas 6.8 e 6.9 mostram a composição média (%) das fases minerais das amostras 

de clínquer do Forno K3 (I e II). Nelas é possível observar  que o conteúdo de Na2O é um 

pouco maior que o dos clínqueres K1 e K2, tendo este se concentrado preferencialmente na 

fase C4AF da matriz. O MgO mostrou-se concentrado preferencialmente naquelas fases mais 

ricas em alumínio da matriz, sendo que na fase C6A2F  da matriz o conteúdo de MgO chegou a 

6,3%. Não foi detectada por EDS a presença dos óxidos P2O5 e SO3, em nenhuma fase 

mineral. Os cristais de alita apresentaram cerca de 1,0% de SrO  e 0,3% de BaO. Este último 

óxido mostrou novamente preferência por concentrar-se nas fases mais ricas em ferro da 

matriz.   

Tabela 6.8-  Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K3. 
Fase mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

 C3S 0,05 0,36 0,89 20,70 0,00 0,00 0,13 73,69 0,08 0,05 

C2S 0,20 0,41 2,73 23,78 0,00 0,00 0,26 65,15 0,25 0,13 

C6AF2 0,00 1,45 12,64 3,26 0,00 0,00 0,17 52,06 0,86 1,04 

C10A2F3 0,03 1,45 14,93 4,54 0,00 0,00 0,19 52,07 0,66 0,47 

C4AF 0,62 1,60 15,75 9,75 0,00 0,00 0,21 55,04 0,13 0,00 

C10A3F2 0,00 3,81 20,43 3,02 0,00 0,00 0,47 57,19 0,00 0,46 

C6A2F 0,00 6,28 20,18 4,56 0,00 0,00 0,47 57,90 0,10 0,11 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,04 2,83 16,36 4,14 0,00 0,00 0,29 54,29 0,46 0,54 

 

abela 6.9- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K3 (continuação). T
Fase mineral Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 C3S 1,04 0,23 0,20 0,29 0,12 0,23 1,13 0,10 0,12 0,31 0,29

C2S 4,51 0,19 0,33 0,15 0,15 0,14 0,71 0,20 0,15 0,40 0,16

C6AF2 26,14 0,10 0,19 0,14 0,27 0,26 0,29 0,34 0,00 0,77 0,02

C10A2F3 22,89 0,19 0,17 0,26 0,11 0,27 0,38 0,17 0,25 0,95 0,00

C4AF 14,58 0,00 0,00 0,53 0,31 0,34 0,00 0,47 0,00 0,67 0,00

C10A3F2 13,22 0,06 0,33 0,07 0,18 0,04 0,00 0,25 0,16 0,32 0,00

C6A2F 9,20 0,04 0,00 0,02 0,26 0,51 0,00 0,17 0,03 0,18 0,00

Ca2(AlxFe1-x))2O5 18,97 0,10 0,17 0,16 0,21 0,27 0,19 0,25 0,11 0,62 0,01

 

 Relembrando alguns resultados anteriores, as amostras do Forno K3  apresentaram 

resistência à quebra moderada (A.b = 55 a 58), mas apresentaram o menor consumo 

específico médio de energia na moagem fina (WI), com valores de cerca de 8 a 9 kWh/t. Se a 

forma dos cristais fosse fator preponderante sobre os mecanismos de quebra, em especial dos 

silicatos, estes clínqueres deveriam apresentar alto consumo energético, no entanto, isto não 
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adas em zonas extensas. Ou seja, 

estas propriedades, presumivelmente, deveriam bém elevar o consumo de energia destas 

amostras (d

Dentre os principais fatores apontados pela literatura para elevação do consumo de 

energ

mprovado, pois o conteúdo de belitas 

das amostras do Forno K3 é o maior de todos os fornos testados e o tamanho médio das alitas 

fica em torno de 40 a 50 µm (tamanho elevado para a média geral dos clínqueres no mundo). 

O conteúdo de belita destas amostras foi ratificado pelos resultados de microscopia óptica 

quantitativa, Bogue (pós FRX) e por DRX quantitativo. Portanto, o problema de prever a 

moabilidade dos clínqueres, com base somente nos parâmetros mineralógicos, permanece 

complexo, e os modelos de previsão de moabilidade hoje existentes não são válidos.  

“Haveria algum parâmetro relacionado à química dos cristais que pudesse explicar de 

forma mais convincente o mecanismo de quebra dos clínqueres e, assim, constituir a base de 

um modelo de previsão de consumo de energia na moagem?” Foi, justamente, visando 

responder a esta questão que o trabalho passou a focar os fatores químicos, como possíveis 

determinantes da resistência mecânica dos cristais. Tais fatores poderiam ser elementos traços 

ou quaisque essamento. 

Assim  com objetivo de desvendar a “verdadeira” composição química destes clínqueres e sua 

diversidade, icando por 

EDS a composição mé  posteriorm nte, fez-se um s 

clínqueres. 

lmente, os resultado ab o i o  sárias 

para resolver o problem m li n s f  i iante, 

quando m trou que elem  como o Mn e o T

sobre a resistência dos minerais de clínquer.  

acontece. Além disso, os cristais de alita não se encontram microfissurados e, em maioria, as 

belitas não são digitadas, ou seja, são arredondadas e agrup

 tam

o Forno K3) durante a moagem fina.  

ia estão: (i) quantidade de belitas e (ii) tamanho dos cristais de alita. Deste ponto de 

vista, quanto maior o conteúdo de belita ou o tamanho médio do cristal de alita, menor é a 

moabilidade dos clínqueres, conforme proposto hoje pela ABCP (Centurione, 1993 e Kihara 

et al. 1992). Mais uma vez, no entanto, isto não foi co

r compostos “diferentes” (“estranhos”) introduzidos a partir do co-proc

,

 quando comparadas às mesmas fases minerais, prosseguiu-se identif

dia delas e, e a comparação entre todos o

 Fina s de sorçã  atôm ca  tr uxeram as confirmações neces

a da oabi dade dos clí quere , con orme será v sto mais ad

os entos de transição, tais i, têm realmente efeito 
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6.1.4 An osc n e o
 

O stais de ali  s l r o  e  sub a 

idiomórficas, com pouca r r  nho m d  conform er visto 

nas Figuras 6.34 e 6.35.  

álise de micr opia eletrônica dos clí quer s do forn  K4 

s cri ta das amo tras de c ínque  do forn  K4 apres ntaram-se

s mic ofissu as e tama édio e 30 µm, e pode s

 
Figura 6.34 - Cristais de alita sub a idiomórficos sem microfissuras do clínquer K4. 

 

 
Figura 6.35 - Cristais de alita sub a idiomórficos sem microfissuras do clínquer K4. 
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As amostras do clínquer K4 (I) contêm belitas sempre arredondadas, bem desenvolvidas 

e agrupados em zonas de grandes extensões, conforme mostra as Figuras 6.36 (zona de belitas 

à esquerda) e Figura 6.37.  

 
Figura 6.36 - Cristais de belita arredondados da amostra do Forno K4. 

 

em relação aos demais clínqueres testados.   

A Figura 6.37 mostra inclusão de belita, principal tipo de inclusão nas alitas das 

amostras do forno K4. Raramente ocorrem inclusões de cal livre, cujo conteúdo total é baixo, 

 
Figura 6.37 - Análises de EDS sobre cristais da matriz (à esquerda, inclusão de belita (B) em alita). 
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nálises de EDS sobre as fases da matriz revelaram a presença de duas fases 

impor

 elementos Al e Fe estão concentrados na 

matriz, po na matriz 

com s.  

A

tantes: C2F e C3A. Esta última fase aparece, inclusive, cristalizada nas amostras da 

segunda coleta (K4-II). 

A Figura 6.38 é um dos resultados de mapeamento químico (MPQ-EDS) realizado 

sobre amostras do clínquer K4 (I). Nela observam-se a presença e a forma de concentração 

dos principais elementos químicos do clínquer, incluindo alguns de menor proporção, tais 

como Ti, Mn, Zn e Pb. Conforme esperado, os

is são seus principais constituintes, e o elemento Ca encontra-se tanto 

o nos silicato

 
Figura 6.38 - Mapeamento químico por EDS de amostra do clínquer K4 (II). 

 

Os metais de transição, Mn e Ti,  quando analisados os resultados de MPQ-EDS de 

clínqueres, tal como mostrado na Figura 6.38, em geral, parecem não se concentrar 

preferencialmente na matriz. Estes elementos têm mais chance de substituir o ferro, em 

função da menor diferença de raio atômico, mas é difícil mostrar, via MPQ-EDS, elementos 
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em co

o caso destas amostras, 

com m

ais de C2F da matriz dos 

clínqu

ncentrações menores do que 1,0%. Quando observados os resultados de mapeamento 

das amostras do clínquer K10, notar-se-á a importância disto, uma vez que eles mostraram 

uma concentração elevada de Mn na matriz (em torno de 3,0%). N

aior conteúdo de metais de transição, o MPQ-EDS mostra claramente a concentração 

preferencial deles pelas fases da matriz. De qualquer forma, após a realização de 50 

microanálises, em média, por fase mineral, verificam-se sempre concentrações maiores de 

metais de transição na matriz, conforme mostrado nas Tabelas 6.10 e 6.11.       

Na Figura 6.39 fica evidenciada a morfologia dos crist

eres do Forno K4, a qual se sobressai da estrutura “esponjosa” ferroaluminosa do 

restante dos cristais da matriz. Os cristais da alita aparecem com faces abauloadas, sem 

microfissuras e sem inclusões na maior parte das amostras.  

 
Figura 6.39 - Cristais de C2F da matriz de amostra de clínquer do Forno K4 (4000x). 

 

s 

Tabelas 6.10 e 6.11 mostram a composição química média destes cristais. Neles há ausência 

de óxidos como MgO, TiO2, Na2O, P2O5 e SO3; por outro lado, ocorrem quantidades 

significativas de K2O, MnO e, especialmente de Cu2O. 

A Figura 6.40 ilustra análise de EDS realizado sobre cristal de C2F da matriz. A
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Figur 0x). 

 

Tabela 6.10-  Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K4. 

a 6.40 - Cristais de C2F da matriz de amostra de clínquer do Forno K4 (400

Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

 C3S 0,07 0,12 0,86 22,63 0,00 0,00 0,20 73,86 0,14 0,22 

C2S 0,20 0,07 1,35 28,50 0,00 0,00 0,84 65,92 0,22 0,15 

C2F 0,00 0,00 0,74 4,62 0,00 0,00 0,74 65,67 0,07 0,55 

C6AF2 0,00 0,78 12,88 4,97 0,00 0,00 0,26 50,15 0,39 1,12 

C10A2F3 0,09 0,85 14,94 3,02 0,00 0,00 0,00 52,03 0,08 0,59 

C10A3F2 0,00 0,50 21,55 3,19 0,00 0,00 0,10 59,21 0,07 0,17 

C6A2F 16 0,18 0,00 0,42 23,39 2,64 0,00 0,00 0,26 60,95 0,

C3A 0,13 0,12 22,46 5,28 0,00 0,00 0,51 64,31 0,06 0,06 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,03 0,48 17,34 3,84 0,00 0,00 0,28 58,17 0,16 0,45 

 

Tabela 6.11- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K4 (continuação). 
Fase Mineral Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 C3S 1,19 0,07 0,20 0,13 0,11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00

C2S 1,94 0,09 0,05 0,00 0,25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00

C2F 25,97 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00

C6AF2 27,76 0,06 0,45 0,21 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00

C10A2F3 26,82 0,03 0,10 0,19 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00

C10A3F2 14,39 0,00 0,08 0,16 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

C6A2F 10,92 0,00 0,40 0,29 0,10 0,08 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00

C3A 6,27 0,09 0,29 0,07 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00

Ca2(AlxFe1-x))2O5 18,00 0,03 0,26 0,18 0,20 0,14 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00
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6.1.5 

es (conteúdo de MgO alto). 

Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K5 
 

Nas Figuras 6.41 e 6.42, são ilustradas as principais características mineralógicas das 

amostras provenientes do forno K5: matriz cristalizada (aluminato cúbico), cristais de alita 

(28 a 48µm) sub a idiomórficos, sem microfissuras, com faces abauloadas e com inclusões de 

periclásio na maioria das vez

   
Figura 6.41 - Cristais de alita e periclásio de amostra do clínquer K5. 

 

 
Figura 6.42 - Cristais de alita, periclásio e aluminato cúbico do clínquer K5. 

 

Nas Figuras 6.42 a 6.44, podem ser visualizados mais claramente a morfologia diferente 

da matriz dos clínqueres do forno K5, com cristais de aluminato cúbico (Ac) cristalizados 

envolvendo cristais d ão abauloadas, nelas e periclásio (P) hexagonais. As faces das alitas (A) s
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não existem praticamente m fis s, nas ras lus  de icl , a spe do 

alt gO

icro sura ape  ra inc ões  per ásio  de ito 

o conteúdo de M  destas amostras. 

 
Figura 6.43 - Cristais de alita, periclásio e aluminato cúbico do clínquer K5. 

 

 
Figura 6.44 - Cristais de alita abauloados de amostra do clínquer K5. 

 

a Figura 6.45, são ressaltadas as distintas morfologias das fases minerais deste 

clínquer: os cristais de alita com faces abauloadas, cristais de periclásio (prismas curtos 

hexagonais), bem

 

N

 como cristal de belita pequena e esférica no centro da imagem. 
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Figura 6.45 - Cristais de alita, periclásio e belita de amostra do clínquer 

As Tabe dia das fases 

minerais clí es N p r rv q conteúdo de álcalis destas 

amostras é relativamen en em ec qu  p a os queres 

provenientes d édia, quando 

comparado aos clínqueres provenientes de outros fornos, isto tanto no que diz respeitos aos 

silicatos quanto às fases da matr

K5. 

 

las 6.12 e 6.13 mostram os resultados da composição química mé

dos nquer  K5. elas, ode se obse ado ue o 

te m or,  esp ial, ando com arado o d  clín

o forno K1. O conteúdo de Mn também é bem menor, em m

iz.  

Tabela 6.12- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K5. 
Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

 C3S 0,03 1,05 0,75 22,21 0,00 0,00 0,27 73,46 0,10 0,05 

C2S ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ----- 

C10A3F2 0,55 1,04 23,85 2,87 0,00 0,00 0,30 52,27 0,80 0,09 

C6A2F 0,04 0,73 21,55 5,42 0,00 0,00 0,29 60,53 0,65 0,11 

C3A 0,05 0,72 23,53 4,55 0,00 0,00 0,13 60,65 0,42 0,11 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,12 0,77 22,59 4,73 0,00 0,00 0,24 59,33 0,59 0,11 

 
Tabela 6.13- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K5 (continuação). 

Fase Mineral Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 C3S 0,53 0,11 0,19 0,25 0,15 0,24 0,00 0,19 0,07 0,37 0,00

C2S ------- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- -----

C10A3F2 15,97 0,00 0,12 0,03 0,00 0,30 0,00 0,04 0,69 1,09 0,00

C6A2F 8,35 0,10 0,11 0,1 0 0,12 0,00 0,36 0,29 0,97 0,008 ,21 

C3A 7,30 0,06 0,46 0,17 0,23 0,16 0,00 0,23 0,24 1,02 0,00

Ca2(AlxFe1-x))2º5 9,12 0,07 0,23 0,15 0,19 0,16 0,00 0,27 0,33 1,00 0,00
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Por outro lado bém  concentração 

considerável nos clínqueres do forno K5,  tendo o BaO, inclusive,  ating  

1,0% nas fases da matr

O módulo de alumina elevado (MA=2,65) da matéria-prima levou à estabilização de 

fases mais ricas neste elemento, em detrimento das fases ricas em ferro, tais como C2F, ou, até 

mesmo, C4AF na m 6.12 e 

6.13. E d V o o m e  dos de 

FRX e nta a r t o p í u s dos de 

MEV/EDS s

bra dos 

clínqu

 ensaios de DWT com as amostras do clínquer K5 mostraram resistência 

moderada  (cúbico) 

pod esistê  q do qu em os ai âm  c uem 

exe do um efeito im sio  so a nc

6.1 ise de micro a e nic  clí res rn  

.46 8 am rin  características das amo do uer 

6: (i) alitas sub a idiomórficas, com tamanho médio baixo (~21 um) e sem microfissuras (ii) 

conteúdo elevado de belitas arredondadas, (iii) conteúdo mais elevado de fases ricas em ferro 

do q C2F 

(pris longados e .

, os óxidos V2O5, As2O3 e BaO apresentaram tam

ido à concentração de

iz.  

atri  e s x a az dos clínqu res, conforme pode er e amin do n s Tabelas 

stes resultados e ME /EDS estã  também em c nfor idad  com os resulta

 DRX aprese dos nterio men e. L go, ode ser conclu do q e re ulta

ão, em geral, válidos, para comparar clínqueres, ainda que analisados elementos 

presentes em concentrações abaixo de 1,0%. 

Ainda, o conteúdo muito elevado de C3A em detrimento do conteúdo de C4AF, além da 

cristalização da matriz (indicando segundo resfriamento lento), não está de acordo com 

procedimentos de controle de qualidade na fabricação de clínqueres.  

Embora as amostras do forno K5 não sejam válidas, do ponto de vista de controle de 

qualidade, elas podem ajudar a definir o efeito do aluminato sobre a resistência à que

eres, pois apresentam características mineralógicas similares às dos clínqueres do forno 

1, tais como: (i) conteúdo elevado de silicatos com forma arredondada, (ii) porosidade em 

torno de 22-28%, (iii) conteúdo elevado de periclásio e cal livre.  

O consumo específico de energia na moagem ficou em cerca de 11,6 kWh/t, o qual pode 

ser considerado um consumo baixo para clínqueres com grande quantidade de belitas 

arredondadas.Os

à quebra (A.b= 63). Isto indica que o aumento do conteúdo de aluminato

e reduzir a r ncia à uebra s clín eres, bora  dem s par etros ontin

rcen pres nante bre su resistê ia. 

 

.6 Anál scopi letrô a dos nque  do fo o K6

 

As Figuras 6  a 6.4 mostr  as p cipais stras  clínq

K

ue em alumínio n n u p e l  r   a matriz, se do q e pre ond ra a morfo ogia dos c istais de C4AF e

mas a ocos)  
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Figura 6.46 -  Cristais de alita em amostra do clínquer K6 (zona de cristais de  periclásio mais à esquerda).  

 

 
Figura 6.47 - Cristais arredondados de belita em amostra do clínquer K6. 

 
 

A Figura 6.49 mostra alitas com bordas de belitas (decomposição que pode ser 

provocada por primei  de ferro). Nas alitas 

ocorrem principalmente inclusões de belita e, algumas amostras, tal como esta, exibe matriz 

cristalizada. 

 

ro resfriamento lento e/ou por conteúdo elevado
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Figura 6.48 - Cristais de ferrita (no centro) em amostra do clínquer K6. 

 

 
Figura 6.49 - Alitas com borda de belita e matriz cristalizada em amostra do clínquer K6. 

 

A Tab

amostra  cl r Fig  ta  e consideram 

diversos elem  im n sc do n  t e n r f Nestes 

cham  a atenção os conteúdos de Na e Ba nas fases da matriz, assim como os conteúdos de 

Ti e Pb nas 

 
 
 

ela 6.14 ilustra alguns dos resultados de análises de EDS sobre fases minerais de 

 do ínque K6 ( ura 6.49). Os resultados estão em percen gem

entos porta tes (de ontan  o co teúdo otal d  oxigê io po ase). 

am

alitas e belitas.  
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 6 ná e E  am do er ). Tabela .14-  A lises d DS de ostra  clínqu  K6 (%
 Na Mg Al Si P S K Ca V Mn Fe Co Ni Ba Ti Pb 

pt1 0,1 0,0   0 ,5  0, 8 0 0 0 5,9 2 0,  0, 0,2 ,0 2,0,7 19,1 0,0 ,0 0 70,2 0,3 
pt2 1,0 ,2 3 0 ,4  0, 0,8 2 2 0 0,0  1 11, 2,5 0,0 ,0 0 59,2 0,3 4 2  0, 0,6 ,1 0,
pt3 0 0,5 14,2 0,0 0,0 0,4 74,9 0,0 0,6 1,2 0,0 0,0 0,4 4,6 3,0 0,3 0,

 

A Figura 6.50 ilustra análises de EDS realizados em cristais de alita, da matriz e em 

cris m 

cerca

 2,0% para ambos. 

tal com morfologia semelhante a das belitas, mas com composição totalmente distinta. E

 de 30% das amostras de clínqueres do forno K6, foram encontrados cristais deste tipo 

(Figuras 6.50 a 6.52).  

A composição média final, por FRX, das amostras do forno K6 mostra valores 

sutilmente menores de Fe2O3 e Al2O3 com relação aos demais clínqueres testados. No entanto, 

existem amostras de clínquer K6 com conteúdo significativamente menor destes compostos: 

algo em torno de

 
Figura 6.50 - Cristal de f i  

s poli n d m 

quantidade considerável, cristais desta “fase desconheci S 

mostram um teor de Fe O  elevado nos silicatos e, nesta fase “desconhecida”, teores de Fe e 

K variando de 7,0 a 8,0%, além de zinco com média em 2,5%, quando descontado o conteúdo 

de oxigênio de cada fase (Tabelas 6.15 e 6.16). Também há teores significativos de Cl, F e Ni 

nesta fase desconhecida. Isto torna estes clínqueres interessantes, em especial, quando se 

ase desconhecida estabil zada em amostra do clínquer K6 (interior de poro). 

 

 Seçõe das de nódulos de clí queres retira os das mesmas partidas apresentam, e

da”. As análises de MEV/ED

2 3
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revela a informação d e f 6 d p e r m o il (em 

quantidade e variedade).    

 6. ális D os  cl  K  

e qu orno K  é um os cam eões d   co-p ocessa ento d  Bras

Tabela 15- An es de E S de am tra do ínquer 6 (%).
 F Na Mg Al Si Cl K Ca Ti V Cr 
M 01 0 0,1 00 0      7 0 0,0 ,00   icroanálise 0,52   ,00   7   0,   6,9 0,00 8,08   2,20   ,00   8   0
M 02 0 0,5 00 5     8 0 0,0 ,03   icroanálise 0,00   ,00   2   0,   12,1 0,00 0,18   3,64   ,31   0   0
M 03 0 0,7 23 2      5 0 0,0 ,00   icroanálise 0,53   ,00   0   3,   3,8 0,00 0,03   2,14   ,58   2   0
Microanálise 04 0,00   0,00   0,44   0,00   ,21  0,00   0,21   81,16   0,00   0,08   0,14   11
Microanálise 05 0,51   0,00   0,69   4,37   2,27   0,00   0,00   49,86   0,23   0,00   0,07   
Microanálise 06 0,00   0,00   0,00   0,07   9,20   0,99   9,49   68,72   0,25   0,00   0,41   

 

Tabela 6.16- Análises de EDS de amostra do clínquer K6 (%). 
 Mn Fe Co Ni Cu Zn As Sr Mo Ba Pb 
Microanálise 01 0,43    7,65   0,00   0,87   0,00   3,11   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Microanálise 02 0,74    2,01   0,22   0,00   0,01   0,19  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Microanálise 03 1,40    36,39  0,00   0,22   0,15   0,00   0,00   0,00   0,00   0,81   0,00   
Microanálise 04 0,06    1,82   0,49   0,14   0,33   0,00   0,00   3,11   0,00   0,81   0,00   
Microanálise 05 0,28    40,89  0,00   0,42   0,00   0,23   0,00   0,00   0,00   0,17   0,00   
Microanálise 06 0,00    8,00   0,00   0,00   0,00   2,14   0,73   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 
Figura 6.51 - Cris ed fa c d am d qu . 

 
tais arr ondados de “ se des onheci a” de ostras o clín er K6
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Fi do clínquer K6. 

  A Figura 6.53, Tabelas 6.17 e 6.18 ilustram

conteúdo relativam

gura 6.52 - Ampliação de imagem de cristal esférico de fase desconhecida de amostra 

 

 belitas arredondadas de clínquer K6 com 

ente elevado de ferro, zinco e potássio. 

 
Figura 6.53 - Cristais de belita de amostra do clínquer K6. 

 
Tabela 6.17- Composição química (%) de belitas em amostra do clínquer K6.  

Belitas Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 BaO 
Pt1 0,19 0,92 0,54 22,43 0,00 0,00 0,57 73,02 0,00 0,00 
Pt2 0,00 0,69 0,71 22,19 0,00 0,00 0,37 74,16 0,05 0,00 

 
Tabela 6.18- Composição química (%) de belitas em amostra do clínquer K6.  

Belitas Cr2O3 MnO Fe2O3 CoO NiO Cu2O ZnO 
pt1 0,04 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,66 
pt2 0,00 0,08 1,20 0,00 0,00 0,14 0.43 
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A Figura 6.54 e as Tabelas 6.19 e 6.20 ilustram que também existiram amostras do 

forno K6 com belitas  belitas apresentaram 

um “curioso” tipo de zoneamento, o qual seria mais bem analisado com auxílio de um WDS. 

Por outro lado, as análises de EDS dão um bom indicativo sobre a variação composicional 

destas belitas. Nos cristais da Figura 6.54, por exemplo, o EDS mostra um conteúdo maior de 

ferro e alumínio na borda dos cristais de belita. Isto poderia ser resultado da influência de 

cristais menores e bastante próximos da matriz. Ainda, se analisados os teores de óxido de 

titânio, verificam-se valores maiores de 1,0%, o que supera bastante as concentrações 

encontradas nesta mesma fase em diversos clínqueres. Assim, as análises de EDS mostram 

que existe uma diferença significativa entre as composições químicas das belitas arredondadas 

e das belitas digitadas, assim como um zoneamento químico nestas últimas.  

   

em início de digitação a digitadas. Estas mesmas

 
Figura 6.54 - Análises de EDS sobre  núcleo e rda de belitas em amostra do  clínquer K6. 

 

Tabela 6.19-  Composição das belitas zoneadas do clínquer K6. 

bo

 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO

Belita núcleo (1) 0,09 0,13 0,53 31,40 0,00 0,00 0,93 64,8  1,41 0,10 2

Belita borda (2) 0,00 0,30 4,77 22,31 0,00 0,00 0,85 60,24 1,62 0,12 

 
 

Tabela 6.20- Composição das belitas zoneadas do clínquer K6 (continuação) 
 Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

Belita núcleo (1) 0,34 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belita borda (2) 9,22 0,00 0,03 0,39 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ostras do clínquer K6. De acordo com estes dados, existe realmente um 

conte

 a 0,78% nas alitas.  

ado 

pelos resultados de FRX, refleti s c sê e C e  c su  de 

ME , n os co ta ão a fase ausente no ais 

clínqueres estudados até hoje, com concentrações elevadas de ferro e potássio, com 

contribuição de outros elementos estranhos, tais como zinco, cloro e flúor em função do co-

proc

bela 6. p e a E d

As Tabelas 6.21 e 6.22 mostram a composição média (%) final das fases minerais por 

MEV/EDS das am

údo elevado de K2O nas belitas, mas ele ainda é maior na fase C4AF da matriz (em torno 

de 1,0%). O conteúdo de TiO2 foi elevado em cristais de belita e de C10A2F3 da matriz. As 

concentrações dos óxidos de Fe2O3, BaO, MnO e PbO podem ser consideradas elevadas 

quando comparadas às dos clínqueres de outros fornos. A concentração de Fe2O3 nas belitas 

foi, por exemplo, em média 1,8%; a concentração de PbO chegou

O conteúdo baixo de óxidos de ferro e alumínio de determinadas amostras, revel

u nela omo au ncia d 3A, d acordo om re ltados

V. Ainda as mesmas am tras, o rreu es bilizaç  de um s dem

essamento. 

Ta 21- Com osição média (%) das fas s miner is por M V/EDS o clínquer K6. 
Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2

 C3S 0,12 2 0, 1,05 0,78 1,74 0,00 0,00 53 72,11 0,29 

C2  0,17 0,34 1,00 28,46 0,00 0,00 0,80 65,98 0,60 S

C2F 0,00 0,99 4,69 9,79 0,00 0,00 0,25 52,30 0,47 

C10AF4 0,00 1,04 7,61 7,04 0,00 0,00 0,26 50,33 0,00 

C10A2F3 0,41 0,90 8,93 13,00 0,00 0,00 0,75 59,21 1,45 

C4AF 0,51 1,85 14,61 10,24 0,00 0,00 1,00 52,95 0,62 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,23 1,03 7,78 11,04 0,00 0,00 0,55 55,32 0,89 

 
 

Tabela 6.22-  Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K6 (continuação) 
Fase Mineral MnO Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 C3S 0,23 0,99 0,10 0,02 0,22 0,14 0,16 0,58 0,00 0,00 0,14 0,78

C2S 0,15 1,85 0,05 0,03 0,21 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00

C2F 1,00 30,00 0,00 0,08 0,06 0,17 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

C10AF4 0,63 31,32 0,00 0,33 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00

C10A2F3 0,14 13,79 0,07 0,20 0,37 0,03 0,15 0,57 0,00 0,00 0,06 0,00

C4AF 0,24 17,64 0,00 0,19 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,000

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,51 21,63 0,03 0,17 0,20 0,11 0,12 0,26 0,00 0,00 0,14 0,00

 
 

 
 
 



 258

 

6.1.7 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K7 
 

As amostras do clínquer K7 apresentaram resistência à quebra moderada a baixa (DWT) 

dos nódulos grosseiros, mas índice de trabalho elevado (17,0 kWh/t). Suas características 

mineralógicas principais são: (i) belitas em início de digitação a digitadas, (ii) alitas 

subidiomórficas microfissuradas com inclusões e orlas de belitas e (iii) matriz semi-

cristalizada a cristalizada em árias amostras, conforme mostram as Figuras 6.55 a 6.59.    

A Figura sio, mas com 

bordas di tadas e diver m s a m  ra 6 t as unidas 

(canibalis fissur e in e   

 v

 6.55 ilustra zona de cristais de belita, sem associação com periclá

gi sos ta anho  (12  30 µ ). A Figu  6.5  mos ra alit

mo), micro adas com clusões de b litas. 

 
F  6. ri  b e a a n 7

ura 6.58 m a su s  m f c c s de 

peric to to eú   d  o ta a  em 

raras e pequenas zonas, quando não aparecem como microinclusões nas alitas ou dispersas 

pela matriz. , pois nela  

aparecem de belita nas orlas das alita a

abelas 6.23 e  a d   l c

borda litas de a  q K i  ) e s a entam 

concentrações elevadas s Al O

igura 55 - C stais de elita d mostr  do clí quer K . 

 

A Fig ostra litas bidiomórfica , não icro issuradas e om in lusõe

lásio. A despei do al  cont do de MgO estes clínqueres, s cris is ap recem

 A decomposição dos cristais de alita fica evidente nesta imagem

 com clareza cristais s e dispersas pela m triz. 

As T  6.24 mostr m resulta os de EDS de a guns ristais encontrados na 

 das be amostr s do clín uer 7 (F gura 6.57 . Est s cri tais pres

 dos óxido 2 3O  e Fe2 3, em proporções similares àquelas 
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encontradas nas ferritas (1:1), m m lores absolutos abaixo de 10%, além de 

concentrações atípicas de NiO, As2O3, ZnO e BaO. 

as e  va

 
Figura 6.56 - Cristais de alita microfissurados com inclusão de belita de amostra do clínquer K7.  

 

 
Figura 6.57 - Cristais de belita com bordas de cristal desconhecido de amostra do clínquer K7. 

 

Tabela 6.23- Com bordaposição de cristais localizados na  de belitas do clínquer K7. 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 V2O5

pt1 0,49 0,24 7,25 19,20 0,00 0,00 0,30 62,72 0,21 0,32 
pt2 0,06 0,00 6,99 18,68 0,00 0,00 0,36 63 0,27 ,33 0,00 
pt3 0,00 0,68 17,08 1,73 0,00 0,00 0,35 51,99 1,50 0,00 
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Tabela 6.24- Co ç  lo d nq 7mposi ão de cristais caliza os na borda de belitas  do clí uer K  
 Cr2O3 BaO PbO MnO Fe2O3 CoO NiO Cu2O ZnO As2O3

pt1 0,17 0,69 0,00 0,21 7,56 0,00 0,52 0,00 0,00 0,12 
pt2 0,00 0,70 0,00 0,31 7,85 0,00 0,00 0,00 0,60 0,84 
pt3 0,10 0,78 0,00 0,93 24,03 0,00 0,10 0,13 0,62 0,00 

 

 

 
Figura 6.58 - Alitas com cristais de belita na orla e matriz semi a cristalizada de amostra do clínquer K7. 
 

A Figura 6.59 mostra que a fase aluminato está cristalizada no entorno das alitas das 

amostras do clínquer K7. As Tabelas 6.25 e 6.26 mostram as análises de EDS sobre estes 

cristais, sendo que nelas se destacam as concentrações de ZnO, NiO e Cu O dos aluminatos 

cristalizados e seu respectivo baixo conteúdo de Fe2O3. O módulo de alumina dos clínqueres 

do fo

Nos resultados das Tabela 6.25  e 6.26, podem ser observadas concentrações acima de 

1,0% são 

negligenciáveis em quase todas as fases minerais.   

Os re s minerais 

dos clínqueres do forno K7 são relativamen  p  em is tr  ocorrem 

teores maiores de BaO, NiO, CoO, MnO e Ti2O, concentradas nas fases aluminosas C10A2F3 e 

C4AF

 

2

rno K7 (determinado por FRX) é elevada (MA de 1,6); os resultados de MEV- EDS 

ratificaram isto. 

 de BaO em cristais de ferrita, por outro lado, as concentrações de álcalis 

sultados analít e E (Ta  6.2  6.28 m stra e a aicos d DS belas 7 e ) o m qu s f se

te mais obres  álcal . Por ou o lado,

 da matriz. 
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Tabela 6.25-  Análises de EDS sobre cristais de aluminato, alita e ferrita de amostra do clínquer K7. 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 BaO PbO 
Aluminato (1) 0,00    0,00    23,13  4,29   0,00   0,00   0,00   63,99   0,10    0,00   0,00   
Aluminato (2) 0,57    0,60    19,88  9,17   0,00   0,00   0,07   65,36   0,00    0,53   0,00   
Aluminato (3) 0,15    0,08    22,28  3,99   0,00   0,00   0,27   68,31   0,00    0,15   0,00   
Ferrita (4) 0,00    1,47    17,52  1,46   0,00   0,00   0,00   50,63   0,73    1,52   0,00   
Ferrita (5) 0,00    0,97    16,48  2,45   0,00   0,00   0,20   52,36   0,37    1,40   0,00   
Alita (6) 0,06    0,47    0,53    21,84  0,00   0,00   0,10   75,45   0,11    0,00   0,00   
Alita (7) 0,00    0,00    1,04    21,33  5. 0,00   0,00   75,75   0,00    0,00   0,00   
Alita (8) 0,00    0,06    1,36    21,47  0,00   0,00   0,52   72,80   0,00    0,59   0,00   

 

Tabela 6.26- Análises de EDS sobre cristais de aluminato, alita e ferrita de amostra do clínquer K7. 
 V2O5 Cr2O3 MnO Fe2O3 CoO NiO Cu2O ZnO As2O3
Aluminato (1) 0,35 0,03 0,26 5,54 0,48 0,63 0,43 0,74 0,00 
Aluminato (2) 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aluminato (3) 0,00 0,17 0,00 3,15 0,21 0,46 0,77 0,02 0,00 
Ferrita (4) 0,22 0,03 0,86 25,15 0,00 0,00 0,18 0,22 0,00 
Ferrita (5) 0,17 0,00 0,48 24,50 0,55 0,07 0,00 0,00 0,00 
Alita (6) 0,00 0,41 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 
Ali  ta (7) 0,00 0,22 0,50 0,52 0,52 0,00 0,12 0,00 0,00
Alita (8) 0,64 0,29 0,07 1,28 0,00 0,13 0,00 0,00 0,78 

 

 
Figura 6.59 - Cristais de aluminato e alita de amostra do clínquer K7. 

 

Tabela 6.27- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K7 
Fase Mineral Na2O K2O MgO Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO TiO2 MnO 

 C3S 0,07 0,24 0,43 0,93 21,91 0,77 74,22 0,08 0,11 

C2S 0,25 0,41 0,17 1,90 28,44 2,08 65,29 0,13 0,08 

C10A2F3 0,12 0,17 1,03 16,12 2,80 23,48 52,50 0,72 0,64 

C4AF 0,00 0,31 0,34 17,61 6,32 14,46 56,92 0,44 0,72 

C3A 0,24 0,11 0,23 21,76 5,82 4,17 65,89 0,03 0,09 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,15 0,16 0,73 17 7 ,9 4,00 16,85 56,96 0,49 0,48 
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Tabel r K7 a 6.28- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínque
Fase Mineral Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

 C3S 0,10 0,18 0,08 0,10 0,18 0,00 0,20 0,12 0,26 0,80 

C2S 0,16 0,04 0,21 0,15 0,15 0,00 0,10 0,20 0,25 0,00 

C10A2F3 0,03 0,30 0,03 0,26 0,24 0,00 0,24 0,19 1,11 0,00 

C4AF 0,13 1,15 0,57 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,63 0,00 

C3A 0,07 0,23 0,36 0,40 0,25 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,05 0,35 0,17 0,28 0,23 0,00 0,22 0,12 0,80 0,00 

 

6.1.8 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K8 

 

As amostras do forno K8 apresentaram aumento de resistência à quebra da primeira 

para segunda coleta: parâmetro de impacto A.b de 88 foi reduzido para 49. Os testes de 

moagem (Índice de Trabalho) com amostras do forno K8 II (segunda coleta), no entanto, 

revelaram grande moabilidade, com consumo específico de energia de apenas 10 kWh/t. As 

diferenças ma do forno K8 

foram: 

de D  io D e s a a t  ) 
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5. Aumento do tamanho dos cristais de belita; 

6. Grande redução 

 Cristalização da matriz em algumas amostras; 
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 por que passaram os 

clínqueres do forno K8, da primeira à segunda coleta, ambos apresentaram tamanho de alita 

grand

A despeito das enormes modificações químicas e mineralógicas

e (média de 46 µm), conteúdo elevado de Fe2O3 (> 3%) e baixo de MgO (1%). Os 

resultados de MEV/EDS, conforme mostrado mais adiante, revelaram que as fases da matriz 

estabilizadas nos clínqueres foram as mais ricas em ferro na maior parte das vezes. 

Nas Figuras 6.60 e 6.61, aparecem alitas subidiomórficas com algum microfissuramento 

(cristais da esquerda, canto superior).  

 
Figu  - is ta os  c r ra 6.60  Crista de ali de am tra do línque K8ـ I. 

 

 
Figura 6.61 - Cristais de alita microfissuradas (ampliação da imagem anterior). 
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A Figura 6.62 revela cristais de alita de amostra do clínquer K8 (I) desmembradas (em 

decomposição) com bordas de belitas. Na mesma figura, dispersos na matriz, são visualizados 

outros tantos cristais de belita, também, desmembrados. Os resultados de análises de EDS 

sobre estes cristais (Tabelas 6.29 e 6.30) ratificam a descrição anterior, pois mostram teores 

compatíveis de CaO e SiO2. Por outro lado, os teores de Fe2O3 e Al2O3 nas belitas são muito 

maiores do que a média dos clínqueres, inclusive ainda maior que das belitas dos clínqueres 

do forno K3. 

 
Figura 6.62 - Cristais de alita com orla de belitas de amostra do clínquer K8 (I). 

  

Os resultados de FRX e microscopia óptica qualitativa mostraram anteriormente que 

estes clínqueres (K3 e K8, primeira coleta) com teores elevados de Fe2O3 (da ordem de 3,7 a 

4,2%) e módulo de alumina muito baixo apresentam freqüentemente alitas em decomposição. 

Estes resultados corroboram com a idéia de que o Fe2O3 intensifica a decomposição da alita e 

ajuda na moagem, pois clínqueres assim têm menor resistência à quebra por impacto (DTW), 

a despeito de possuírem elevado conteúdo de belitas (maior que 20%) e da morfologia 

arredondada deles. Ainda, os clínqueres dos fornos K3 e K8 apresentaram o menor consumo 

de energia específico na moagem de todos os fornos amostrados, 8,7 e 10 kWh/t 

respectivamente.  

A Figura 6.63 mostra claramente que a decomposição das alitas nas amostras da 

segunda coleta permanece, assim como ainda ocorre desmembramento e sobrecrescimento 

dos cristais de belita. No entanto, surgiram aluminatos cristalizados na matriz, conforme, 
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também, mostra a Figura 6.64. As Tabelas 6.31 e 6.32 ilustram análises sobre um destes 

cristais de aluminato enriquecidos em BaO, V2O5, NaO e K2O.   

Tabela 6.29- Composição química média de alitas e belitas desmembradas em amostra do clínquer K8 
 Na2O MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 CaO K2O TiO2 V2O5
Belita (1) 0,00    0,74    2,58   5,12    25,19   65,00  0,65    0,00    0,00   
Belita (2) 0,00    0,80    2,26   6,24    24,51   62,22  0,68    1,49    0,35   
Alita (3) 0,53    0,07    0,58   0,50    23,78   71,10  0,50    0,00    0,28   
Alita (4) 0,41    0,00    0,79   1,23    23,81   71,94  0,28    0,00    0,34   

 

Tabela 6.30- Composição química média de alitas e belitas desmembradas em amostra do clínquer K8 
 Cr2O3 MnO CoO NiO Cu2O ZnO As2O3 MoO3 BaO PbO 
Belita (1) 0,09    0,00    0,40   0,00   0,00   0,24   0,00   0,00    0,00    0,00   
Belita (2) 0,27    0,00    0,00   0,41   0,00   0,50   0,00   0,00    0,29    0,00   
Alita (3) 0,21    0,59    0,13   0,00   0,80   0,36   0,51   0,00    0,07    0,00   
Alita (4) 0,00    0,00    0,52   0,00   0,00   0,00   0,68   0,00    0,00    0,00   

 

 
Figura 6.63 - Cristais de alita com orla de belitas de amostra do clínquer K8 I. 

 
 

    
Figura 6.64 - Cristais de aluminato em amostra do clínquer K8 (II). 
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Tabela 6.31- Composição por EDS (%) de cristal de aluminato do clínquer K8 
 Na2O MgO Al2O3 Fe2O3 CaO SiO2 K2O TiO2 MnO 

Aluminato (1) 1,19 0,24 22,30 9,14 59,22 3,91 0,79 0,00 0,06 

Ferrita (2) 0,07 0,40 18,22 20,11 51,94 3,57 0,51 0,47 0,68 

 
Tabela 6.32- Composição “pseudo” aluminato (clínquer K8) 

 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

Aluminato (1) 0,22 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 1,55 0,00 

Ferrita (2) 0,46 0,00 0,77 0,64 0,00 0,00 0,00 1,04 1,14 0,00 

 

As Tabelas 6.33 e 6.34 mostram a composição média final das fases minerais dos 

clínqueres do forno K8. Chama a atenção o conteúdo elevado de álcalis e óxido de bário nas 

fases da matriz (Na2O e K2O) e nas belitas.  

Tabela 6.33- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K8 
Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO

 C3S 0,29 0,42 0,68 22,94 0,00 0,00 0,28 72,39 0,08 0,24 

C2S 0,54 0,53 1,75 27,81 0,00 0,00 0,96 63,56 0,39 0,09 

C10A2F3 0,17 1,22 15,68 3,59 0,00 0,00 0,32 52,13 0,93 0,80 

C4AF 0,04 3,10 17,75 3,86 0,00 0,00 0,57 52,00 0,63 0,71 

C10A3F2 1,29 0,52 19,94 4,42 0,00 0,00 1,06 56,71 0,23 0,34 

C6A2F 1,19 0,38 21,41 4,65 0,00 0,00 0,83 59,81 0,47 0,12 

Ca2(AlxFe1-x))2º5 0,86 0,97 19,11 4,22 0,00 0,00 0,78 55,91 0,50 0,43 

 

Tabela 6.34- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K8 
Fase Mineral Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 C3S 1,00 0,20 0,21 0,13 0,18 0,28 0,00 0,16 0,15 0,36 0,00

C2S 2,98 0,20 0,34 0,13 0,03 0,31 0,00 0,07 0,00 0,32 0,00

C10A2F3 23,04 0,15 0,20 0,15 0,07 0,08 0,00 0,19 0,17 1,12 0,00

C4AF 17,79 0,24 0,16 0,40 0,70 0,00 0,00 0,15 0,82 1,13 0,00

C10A3F2 13,30 0,09 0,36 0,17 0,28 0,17 0,00 0,19 0,21 0,71 0,00

C6A2F 9,25 0,12 0,39 0,05 0,15 0,00 0,00 0,25 0,12 0,83 0,00

Ca2(AlxFe1-x))2O5 14,95 0,13 0,31 0,16 0,25 0,08 0,00 0,20 0,25 0,89 0,00

 

6.1.9 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K9 
 

 Recapitulando alguns resultados, o clínquer K9 fora aquele com menor resistência à 

quebra por impacto (DWT), mas com índice de trabalho bastante elevado, cerca de 
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19,3kWh/t. Ainda, os ensaios de moagem revelaram que existia uma forte tendência de 

aumento do consumo de energia com a redução do tamanho da partícula deste clínquer.  

Foi concluído anteriormente que a baixíssima resistência à quebra dos nódulos 

grosseiros (DWT) dos clínqueres do forno K9 é devida, principalmente, a sua grande 

quantidade de zonas de belitas digitadas e a porosidade elevada (50%). Ainda, nestes 

clínqueres havia diversos outros fatores que ajudaram a reduzir a sua resistência, tais como o 

conteúdo elevado de alumina e o microfissuramento dos cristais de alita. No entanto, quase 

nenhuma propriedade minera  si o  icar este consumo elevado na 

moagem fina, em especial, com a redução do tamanho da partícula.  

Por outro lado, existem diferenças incomuns nas composições químicas das fases destes  

clínqueres, detectadas por MEV/EDS (Tabelas 6.35 e 6.36), tais como, alta concentração de  

K2O em todas as fases minerais (> 1%) e de SrO (> 2%) nas fases da matriz.  

Tabela 6.35- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K9 

lógica ou fí ca p deria justif

Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

 C3S 0,37 0,55 1,11 21,58 1,45 73,97 0,14 0,01 0,26 

C2S 0,10 0,46 1,14 25,84 1,53 66,19 0,24 0,12 0,63 

C4AF 0,43 2,09 18,84 6,30 1,19 49,22 1,62 0,21 19,84

C10A3F2 0,57 1,60 20,61 5,59 1,34 50,78 0,80 0,23 16,20

C6A2F 0,64 1,44 22,80 6,56 2,32 52,36 0,17 0,00 10,26

C3A 0,20 0,66 23,70 8,16 1,36 60,04 0,16 0,03 5,34 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,34 1,21 22,01 7,27 1,40 55,55 0,61 0,09 10,73

 

Tabela 6.36- Composição média das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K9 (continuação) 
Fase Mineral Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 C3S 0,08 0,05 0,32 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2S 0,07 0,03 0,33 0,09 0,09 3,14 0,00 0,00 0,01 0,00 

C4AF 0,00 0,17 0,04 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C10A3F2 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

C6A2F 0,00 0,14 0,19 0,03 0,18 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

C3A 0,00 0,03 0,24 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ca2(AlxFe1-x))2º5 0,00 0,09 0,17 0,02 0,07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

A Figuras 6.65 mostra as alitas xenomórficas com inclusões de periclásio típicas do 

clínquer K9. A Figuras 6.66 mostra que as belitas se distribuíram em zonas e estavam em 

início de digitação.  
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Figura 6.65 - Cristais de alita xenomórficos de amostra do clínquer K9. 

 

 
Figura 6.66 -  Zona de cristais de belita na amostra do clínquer K9. 

 

A Figura 6.67 mostra cristais de aluminato cristalizado e de ferrita na amostra do 

clínquer K9. A Tabela 6.37 mostra que existe um conteúdo elevado de K2O nestes cristais. 
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Figura 6.67 - Cristais de aluminato cristalizado (1) e ferrita (2) da matriz de amostra do clínquer K9.  

 

Tabela 6.37- Composição química (%) de fases da matriz de amostra do clínquer K9 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3

Aluminato (1) 0.24    0.61   25.25   7.87   1.36   60.79   3.88    
Ferrita (2) 0.55    3.07   17.78   7.15   1.13   48.94   21.39   

 

A Figura 6.68 mostra que os cristais de alita do clínquer K9 têm enorme variação no 

tamanho e muitas inclusões de periclásio. A Figura 6.69 ilustra o grau de digitação dos cristais 

de belita das amostras do clínquer K9. 

 
Figura 6.68 -  Cristais de alita com grande variação de tamanho  de  amostra do clínquer K9. 
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Figura 6.69 - Cristais de belita em inicio de digitação a digitados do clínquer K9 (à esquerda). 

 

6.1.10 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K10 
 

As amostras de clínquer do Forno K10 são muito interessantes, pois apresentaram 

altíssima resistência à quebra em DWT e o mais alto consumo de energia na moagem de todos 

os clínqueres testados (21,5 kWh/t). Suas características mineralógicas favorecem tal 

condição׃ (i) conteúdo elevado de silicatos com morfologia arredondada, belitas praticamente 

esféricas e sem microfissuras e (ii) porosidade baixa (13%) e isolada.  

As Figuras 6.70 e 6.71 mostram as belitas quase esféricas das amostras do clínquer K10. 

Nestas imagens é possível visualizar o aspecto maciço dos cristais de silicatos (sem 

microfissuras).    

Os parâmetros químicos dos clínqueres do forno K10 são ainda mais interessantes׃ (i) 

conteúdo de óxidos de ferro e alumínio elevado e (ii) concentração muito alta de óxidos 

incomuns, tais como de SrO (> 3%) e K2O (em todas fases minerais), bem como de Na2O 

(1,7%) e MnO (3%) na única fase da matriz estabilizada (C10A3F2). Estas concentrações 

foram determinadas por MEV/EDS e são apresentadas nas Tabelas 6.38 e 6.39.  
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Figura 6.70 - Cristais de belitas esféricas de amostra do clínquer K10. 

 

 
Figura 6.71 -  Cristais de belitas esféricas e alitas de amostra do clínquer K10. 

 

Tabela 6.38- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K10 
Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

 C3S 0,07 0,51 1,88 23,07 0,00 0,00 1,51 65,58 0,19 0,33 

C2S 0,28 0,43 1,26 22,07 0,00 0,00 0,45 66,39 0,26 0,53 

C10A3F2** 1,69 4,72 18,92 9,65 0,00 0,00 1,14 44,41 0,00 2,95 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 1,69 4,72 18,92 9,65 0,00 0,00 1,14 44,41 0,00 2,95 
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Tabela 6.39- Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K10 
Fase Mineral Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

 C3S 1,23 0,11 0,00 0,34 0,06 0,01 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

C2S 1,13 0,10 2,36 0,12 0,05 0,21 4,06 0,19 0,01 0,00 0,00 

C10A3F2** 12,38 0,02 0,11 0,01 0,01 0,03 3,93 0,00 0,00 0,03 0,00 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 12,38 0,02 0,11 0,01 0,01 0,03 3,93 0,00 0,00 0,03 0,00 

    

A Figura 6.72 mostra resultados de mapeamento químico por MEV/EDS. Nesta é 

possível verificar com clareza que o manganês está presente em quantidade considerável (> 

3%) na matriz destes clínqueres. 

 
Figura 6.72 - Mapeamento químico por EDS de amostra do clínquer K10 (I). 

 
 

6.1.11 Análise de microscopia eletrônica dos clínqueres do forno K11 
 

Os clínqueres do forno K11, também, mostraram características interessantes, tais 

como׃ (i) grande quantidade de silicatos com morfologia arredondada, belitas quase esféricas 

com estrutura multilamelar bem visível, (ii) alitas com bordas espessas de belitas, algumas 
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microfissuradas (iii) conteúdo elevado de óxidos de ferro e alumínio, (iv) cristalização de 

aluminato ortorrômbico da matriz e (v) porosidade normal (35%).       

Estas características mineralógicas e químicas suportam bem a idéia de um clínquer 

com moderada a baixa resistência à quebra dos nódulos grosseiros, assim como um consumo 

médio a elevado de energia na moagem fina. Baseando-se nos resultados vistos anteriormente, 

verifica se que o conteúdo elevado de ferro, com reflexo na decomposição das alitas, pode 

reduzir ainda mais a resistência à quebra. Na prática, portanto, mais uma vez, isto ocorreu 

com os clínqueres do forno K11, os quais apresentaram parâmetro de impacto (A.b) de 62 e 

índice de trabalho de 15,4 kWh/t.    

As Tabelas 6.40 e 6.41 mostram a composição média (%) das fases minerais dos 

clínqueres do forno K11. Chamam atenção concentrações elevadas de K2O e Na2O em todas 

as fases minerais, especialmente, nas da matriz. As fases silicáticas e as mais ricas em ferro da 

matriz mostraram concentração incomum de óxido As2O3 (valores próximos a 1%). 

Tabela 6.40-  Composição média (%) das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K11 
Fase Mineral Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

 C3S 0,19 0,26 2,89 21,92 0,00 0,00 1,08 69,88 0,14 0,20 1,31 

C2S 0,13 0,02 1,94 29,16 0,00 0,00 1,45 63,92 0,16 0,26 0,76 

C10A2F3 0,51 1,33 18,11 2,51 0,00 0,00 0,85 50,69 0,42 0,12 23,32 

C4AF 1,03 0,86 16,79 5,91 0,00 0,00 1,41 55,97 0,35 0,11 15,30 

C10A3F2 1,94 0,34 20,45 4,40 0,00 0,00 1,86 56,39 0,34 0,03 12,31 

C6A2F 1,82 0,39 21,80 5,30 0,00 0,00 2,15 57,09 0,26 0,08 9,83 

C3A 2,21 0,35 24,22 4,16 0,00 0,00 2,36 57,52 0,27 0,00 7,56 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 1,44 0,66 19,54 4,65 0,00 0,00 1,65 55,49 0,34 0,08 14,26 

 
Tabela 6.41-  Composição média (%)das fases minerais por MEV/EDS do clínquer K11 

Fase Mineral Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

 C3S 0,01 0,13 0,45 0,06 0,05 0,01 0,18 1,06 0,20 0,00 

C2S 0,11 0,06 0,34 0,13 0,27 0,00 0,07 0,96 0,22 0,00 

C10A2F3 0,00 0,27 0,05 0,13 0,00 0,00 0,21 1,37 0,11 0,00 

C4AF 0,10 0,25 0,26 0,16 0,12 0,00 0,07 1,24 0,06 0,00 

C10A3F2 0,08 0,26 0,24 0,04 0,26 0,00 0,07 0,85 0,16 0,00 

C6A2F 0,08 0,18 0,29 0,02 0,16 0,00 0,04 0,40 0,11 0,00 

C3A 0,00 0,18 0,23 0,00 0,31 0,00 0,56 0,00 0,08 0,00 

Ca2(AlxFe1-x))2O5 0,07 0,24 0,22 0,08 0,16 0,00 0,11 0,91 0,11 0,00 
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A Figura 6.73 mostra as alitas em decomposição (bordas de belitas espessas) e a 

presença de aluminato cristalizado na matriz de amostra do clínquer K11. 

 
Figura 6.73 -  Cristais de alita subidiomórficos com borda de belita (clínquer K11). 

 

As Figuras 6.74 e 6.75 mostram as características das belitas que predominam nas 

amostras dos clínqueres do forno K11׃ (i) quase esféricas, (ii) com estrutura multilamelar bem 

visível e (iii) algumas vezes, com inclusões de periclásio (canto superior esquerdo do cristal). 

 
Figura 6.74 - Cristal de belita quase esférico mostrando estrutura multilamelar (clínquer K11). 
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Figura 6.75 -  Cristal de belita quase esférico do clínquer K11 mostrando estrutura multilamelar. 

 

Zonas extensas e irregulares de belitas quase esféricas são muito comuns nas amostras 

do clínquer K11, conforme ilustra a  Figura 6.76. 

   

 
Figura 6.76 - Zona extensa de cristais de belita de amostra do clínquer K11. 
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A Figura 6.77 ilustra cristais de aluminato ortorrômbico na matriz de clínquer K11; nela 

podem ser vistas as bordas espessas de belitas nos cristais de alita. 

    
(a)                                                             (b)  

Figura 6.77 - Cristais de aluminato ortorrômbico e bordas de belita em alita de amostra do clínquer K11. 

 

As Tabelas 6.42 e 6.43 mostram resultados de análises de EDS sobre cristais da matriz 

de amostra do clínquer K11. Estes dados revelam concentrações elevadas de álcalis (cerca de 

2% de Na2O e 2% de K2O) nas fases da matriz (aluminato e ferrita). Análise de EDS sobre 

borda de cristal de alita denuncia seu grau de decomposição, pois está constituída por cristais 

de belita. Esta borda de belita possui, interessantemente, uma concentração incomum de 

As2O3 (1,5%). 

Tabela 6.42- Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

 Aluminato (1a) 2,21 0,35 24,22 4,16 0,00 0,00 2,36 57,52 0,27 0,00 

Aluminato (2b) 2,18 0,00 24,16 3,48 0,00 0,00 2,26 58,33 0,37 0,12 

Ferrita (2a) 0,82 1,41 18,64 2,33 0,00 0,00 1,41 49,86 0,39 0,34 

Belita  (1b) 0,42 0,00 3,62 23,72 0,00 0,00 1,90 63,90 0,43 0,13 

 

Tabela 6.43-  Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11 (continuação) 
 Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

 Aluminato (1a) 7,56 0,00 0,18 0,23 0,00 0,31 0,00 0,56 0,00 0,08 0,00 

Aluminato (2b) 8,28 0,00 0,00 0,45 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

Ferrita (2ª) 23,86 0,00 0,61 0,16 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 

Belita  (1b) 3,31 0,00 0,00 0,22 0,41 0,10 0,00 0,02 1,48 0,13 0,00 

 

A Figura 6.78 ilustra cristais de aluminato ortorrômbico na matriz de outra amostra do 

clínquer K11; nela também podem ser vistas as bordas espessas de belitas nos cristais de alita. 
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Figura 6.78 - Cristais de aluminato ortorrômbico e bordas de belita em alita de amostra do clínquer K11. 

 

As Tabelas 6.44 e 6.45 mostram resultados de análises de EDS sobre cristais da matriz 

nessa amostra do clínquer K11. Os dados revelaram concentrações elevadas de álcalis (cerca 

de 1 a 2% de Na2O e  K2O) nas fases da matriz. Análise de EDS sobre cristal de ferrita mostra 

concentração incomum de As2O3 (2,4%). 

Tabela 6.44- Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

C6A2F (1) 2,07 0,08 23,67 4,57 0,00 0,00 2,16 55,42 0,22 0,00 10,60 

Ferrita (2) 0,92 1,54 16,87 7,40 0,00 0,00 1,26 49,92 0,56 0,11 17,47 

Alita  (3) 0,00 0,00 1,13 23,94 0,00 0,00 0,99 71,81 0,23 0,30 0,28 

 

Tabela 6.45- Resultados de análises de EDS sobre amostra do clínquer K11 
 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

C6A2F (1) 0,00 0,19 0,06 0,00 0,63 0,00 0,17 0,00 0,15 0,00 

Ferrita (2) 0,07 0,59 0,38 0,00 0,49 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 

Alita  (3) 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,10 0,67 0,00 0,00 

 

stra cristais de aluminato ortorrômbico na matriz, bordas espessas de 

 

A Figura 6.79 mo

belitas nos cristais de alita e zona regular de belitas arredondadas.  
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Figura 6.79 - Cristais de alita e belita do clínquer K11. 

 

As Tabelas 6.46 a 6.47 mostram resultados de análises de EDS sobre alguns cristais de 

amostra do clínquer K11.  Os dados ratificam novamente o alto conteúdo de K2O e As2O3 em 

várias fases minerais destes clínqueres. O Na2O está sempre presente acima de 2% nas fases 

mais ricas em ferro da matriz.  

Tabela 6.46- Composição química (%)de alguns cristais de amostra do clínquer K11 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

 Alita (1) 0,00 0,17 1,07 23,66 0,00 0,00 1,00 71,11 0,00 0,31 

Belita (2) 0,00 0,00 1,93 30,36 0,00 0,00 1,41 63,03 0,26 0,48 

Ferrita (3) 1,63 1,00 20,24 3,16 0,00 0,00 1,36 54,46 0,19 0,13 

Belita (4) 0,00 0,07 1,83 32,15 0,00 0,00 1,55 61,91 0,08 0,31 

Alita (5) 0,00 0,18 1,01 23,98 0,00 0,00 0,94 71,75 0,17 0,13 

Belita (6) 0,15 0,04 1,90 29,20 0,00 0,00 1,49 64,94 0,05 0,14 

 

Tabela 6.47- Composição química (%) de alguns cristais de amostra do clínquer K11 (continuação) 
 Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO

 Alita (1) 0,23 0,00 0,32 0,51 0,00 0,00 0,00 0,08 1,03 0,51 0,00

Belita (2) 0,26 0,19 0,07 0,25 0,17 0,00 0,00 0,00 1,18 0,41 0,00

Ferrita (3) 16,68 0,20 0,16 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00

Belita (4) 0,09 0,00 0,10 0,24 0,00 0,37 0,00 0,00 1,12 0,19 0,00

Alita (5) 0,06 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,21 0,92 0,27 0,00

Belita (6) 0,25 0,14 0,00 0,42 0,00 0,31 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00
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A Figura 6.80, também, mostra cristais de aluminato, alitas e belitas de outras duas 

amostras do clínquer K11. As Tabelas 6.48 a 6.51 com resultados de análises de EDS 

continuaram revelando um conteúdo elevado de álcalis e As2O3.  

   
Figura 6.80 - Cristais de aluminato, alita e belita do clínquer K11. 

 

Tabela 6.48- Composição química (%)de alguns cristais de amostra do clínquer K11 
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

Belita (1) 0,35 0,00 1,42 29,20 0,00 0,00 1,37 63,84 0,32 0,15 

Belita (2) 0,00 0,00 1,44 30,14 0,00 0,00 1,01 64,73 0,00 0,35 

Belita (3) 0,00 0,00 1,45 29,37 0,00 0,00 1,42 65,12 0,00 0,28 

C10A3F2  (4) 2,47 0,45 20,75 3,77 0,00 0,00 1,98 55,11 0,46 0,00 

C10A3F2  (5) 2,12 0,00 20,77 4,66 0,00 0,00 1,67 56,01 0,56 0,03 

C10A3F2 (6) 2,23 0,00 21,57 3,49 0,00 0,00 1,97 57,21 0,23 0,05 

C10A2F3 (7) 0,13 1,27 17,51 1,62 0,00 0,00 0,00 52,57 0,06 0,02 

 

Tabela 6.49- Composição química (%)de alguns cristais de amostra do clínquer K11 (continuação) 
 Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

Belita (1) 0,86 0,32 0,00 0,23 0,33 0,62 0,00 0,00 0,70 0,29 0,00 

Belita (2) 0,12 0,11 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,47 0,62 0,43 0,00 

Belita (3) 0,45 0,00 0,25 0,45 0,00 0,47 0,00 0,00 0,67 0,06 0,00 

C10A3F2  (4) 13,76 0,00 0,46 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,32 0,13 0,00 

C10A3F2  (5) 11,84 0,11 0,19 0,48 0,00 0,05 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 

C10A3F2 (6) 12,04 0,01 0,00 0,07 0,22 0,49 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 

C10A2F3 (7) 23,41 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 2,42 0,33 0,00 
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Tabela 6.50 stra do clínquer K11 - Composição química (%)de alguns cristais de amo
 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO 

Alita (1) 71,04 0,39 0,29 0,39 0,00 4,59 19,27 0,00 0,00 1,34

C10A2F3 (2) 49,64 0,81 0,00 0,59 1,30 18,18 3,58 0,00 0,00 1,13

C4AF (3) 53,78 0,38 0,28 0,71 0,89 18,04 5,65 0,00 0,00 1,14

C4AF( 55,99 0,34 0,00 4) 0,22 0,93 11,77 14,36 0,00 0,00 1,25

C10A3F2 55,38 0,33 0,00 (5) 1,84 0,31 21,66 4,20 0,00 0,00 1,62

C6A2F (6) 57,23 0,00 0,08 1,34 1,19 17,66 9,01 0,00 0,00 2,03

  

Tabela 6.51- Comp ínquer K11 (continuação) osição química (%)de alguns cristais de amostra do cl
 Fe2O3 Cr2O3 CoO NiO Cu2O ZnO SrO V2O5 As2O3 BaO PbO 

Alita (1) 0,00 0,00 0,00 0,34 0,11 0,00 0,00 0,00 1,92 0,32 0,00 

C10A2F3 (2) 22,68 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 

C4AF (3) 16,14 0,00 0,25 0,45 0,23 0,09 0,00 0,22 1,75 0,00 0,00 

C4AF(4) 12,28 0,00 0,40 0,00 0,00 0,18 0,00 0,16 2,00 0,12 0,00 

C10A3F2 (5) 12,08 0,17 0,41 0,31 0,00 0,21 0,00 0,00 1,21 0,26 0,00 

C6A2F (6) 9,31 0,13 0,10 0,31 0,01 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 

 

A partir destes resultados pode-se concluir que clínqueres com alto conteúdo de 

aluminato cristalizado ou de óxido de ferro, o qual se reflete na decomposição das alitas, tem 

sua moabilidade facilitada. Aos efeitos destes parâmetros contrapõem-se a quantidade elevada 

e a morfologia arredondada dos cristais de silicatos.   

 

6.2  RESULTADOS COMPARATIVOS DE MEV 

 

Os resultados de MEV-EDS ajudaram na análise comparativa dos clínqueres, 

provenientes de diferentes fornos, tornando mais fácil a tarefa de estabelecer relações entre a 

composição química de suas fases minerais e seus parâmetros de resistência à quebra 

(parâmetro de impacto, A.b, e índice de trabalho de Bond,WI). 

A Tabela 6.52 resume todos os resultados obtidos para as fases estabilizadas na matriz 

dos clínqueres. Considerando a série Ca2(AlxFe1-x))2O5  e as variações dos elementos Al e Fe, 

as análises pontuais de MEV-EDS da matriz revelaram fases com “x” variando de 0,0 a 1,0. A 

fase mais rica em ferro, C2F foi encontrada em apenas clínqueres de três fornos׃ K1, K6 e K4, 

sendo o conteúdo bem menor nos clínqueres deste último forno. 
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Tabela 6.52- Análise comparativa por MEV/EDS da composição da matriz (%) dos clínqueres 

 Fase Mineral: Ca2(AlxFe1-x))2O5
Forno 

(amostras) 
C2F 

(x =0,0) 
C10AF4 
(x =0,2)

C6AF2 
(x =0,3) 

C10A2F3 
(x =0,4) 

C4AF 
(x =0,5)

C10A3F2 
(x =0,6) 

C6A2F 
(x =0,7) 

C3A 
(x >0,7) 

K10 (I, II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

K8 (II) 0,00 0,00 0,00 21,05 10,53 42,11 26,32 0,00 

K1 (I, II, V) 27,27 0,00 4,55 45,35 4,55 13,64 4,55 0,00 

K1 (VI) 22,00 1,20 6,30 45,00 8,3 12,00 5,20 0,00 

K2 (II, III) 0,00 5,56 16,67 27,78 16,67 16,67 11,11 5,56 

K4 (II) 6,67 0,00 20,00 13,33 0,00 13,33 26,67 20,00 

K3 (II) 0,00 0,00 29,41 29,41 5,88 17,65 17,65 0,00 

K5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 52,94 35,29 

K11 0,00 0,00 0,00 15,79 26,32 31,58 21,05 5,26 

K7 0,00 0,00 0,00 63,64 9,09 0,00 0,00 27,27 

K6 33,33 11,11 0,00 44,44 11,11 0,00 0,00 0,00 

K9  0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 10,00 60,00 
 

 Os clínqueres do forno K10 (I e II) mostraram resultados surpreendentes (Tabela 6.52), 

tal como, a estabilização de uma única fase C10A3F2 (x=0,6). A microscopia óptica havia 

revelado anteriormente cristais de matriz com índice de refração, relevo e forma bastante 

distintos dos cristais de C3A e C4AF em várias amostras. Muitas delas, inclusive, 

apresentavam matriz vítrea. A razão entre os elementos Fe e Al destes clínqueres, as taxas de 

aquecimento e resfriamento dos cristais de sua matriz e o conteúdo elevado de manganês, 

concentrado preferencialmente nela e atingindo teores de até 3%, são características 

raramente encontradas em outros clínqueres. Como os clínqueres do forno K10 apresentaram 

alta resistência à quebra, tanto na moagem grosseira quanto fina (A.b = 43-52 e WI=21,5 

kWh;t), tais propriedades apontam para uma possível influência dos cristais da matriz no 

mecanismo de quebra. 

Ainda, na Tabela 6.52, pode ser observado que os clínqueres estudados apresentaram  

grande diversidade química na matriz, detectando-se ora termos mais ricos em ferro ora mais 

ricos em alumínio, sem nenhuma correlação com os resultados de DWT ou Bond mais 

simples ou direta.   

Os resultados de EDS (Tabela 6.52) serviram, também, para ratificar aqueles obtidos 

por DRX (refinamento Rietveld): por exemplo, os resultados de DRX dos clínqueres K9, K5 e 

K4 por DRX mostraram conteúdos elevados de C3A; resultados de EDS mostram que a maior 
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parte da matriz é constituída pelas fases ricas em alumínio (tal que x >0,7 para mais de 30% 

das análises pontuais realizadas sobre a matriz).  

Enfim, ao comparar as fases estabilizadas na matriz dos clínqueres e seus parâmetros de 

quebra, foram observadas algumas características interessantes׃  

(i) os clínqueres K9 e K10, com elevado índice de trabalho (> 19 kWh/t), estabilizaram 

fases minerais mais ricas em alumínio (x>0,5), em detrimento das fases ricas em ferro, tais 

como, C2F ou até mesmo C4AF. No entanto, enquanto os clínqueres do forno K10 têm 100% 

de sua matriz como C10A3F2 (com mais de 1% de Mn), os clínqueres do forno K9 têm apenas 

10%, estabilizando prioritariamente os cristais de C3A. Os clínqueres K10 e K9 têm 

propriedades químicas e mineralógicas muito diferentes. Assim, o tipo de fase mineral 

estabilizada na matriz pode ter tido efeito sobre a quebra, mas este não pode ser facilmente 

definido.  

(ii) os clínqueres K7 estabilizaram a fase mais rica em ferro, C10A2F3 (x=0,4), em 

detrimento do C4AF, tal que a matriz deles compõe-se em média de 64% de C10A2F3 e 30% de 

C3A. Analisando estes resultados e comparando-os com aqueles dos clínqueres K9 e K10, 

percebe-se que um aumento na quantidade de cristais de C3A poderia facilitar a moagem 

grosseira, mas isto será verificado posteriormente como os resultados estatísticos de DRX.  

Ainda com o objetivo de comparar as diferenças na composição química (determinada 

por EDS) dos clínqueres foram consideradas algumas relações importantes entre os óxidos 

presentes nas fases minerais (Tabela 6.53 a 6.54) e a soma dos compostos “estranhos” (C.M.), 

ou seja, 100% - (CaO+SiO2+Fe2O3+Al2O3)]. 

Tabela 6.53- Relações importantes entre os óxidos presentes nas alitas dos clínqueres 
Fase Mineral Al2O3/Fe2O3 K2O+Na2O TiO2+Mn2O3 C.M. WI 

 K1 (I, II, V) 2,14 0,85 0,34 5,41 19,0 
K2 (I, II) 0,69 0,21 0,28 4,99 12,0 
K3 (II) 0,85 0,18 0,13 4,67 8,7 
K4 (II) 0,72 0,27 0,36 1,45 10,7 
K5 1,42 0,30 0,14 3,05 11,6 
K6 0,79 0,65 0,52 4,38 11,2 
K7 1,20 0,31 0,19 2,17 17,0 
K8 (II) 0,68 0,57 0,32 2,99 10,0 
K9 4,22 1,81 0,15 3,07 19,3 
K10 (I, II) 1,53 1,58 0,52 8,23 21,5 
K11 2,21 1,27 0,33 4,00 15,4 
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Nas alitas (Tabela 6.53), destacam-se as elevadas razões entre os óxidos de alumínio e 

ferro nos clínqueres dos fornos K1 (I a V), K11 e, especialmente, K9. Os álcalis aparecem 

com concentrações maiores do que 1% em média nos clínqueres K9, K10 e K11. Ainda, não 

foi possível detectar valores significativos de metais de transição nas alitas dos clínqueres por 

MEV-EDS, mas em termos de conteúdo total de óxidos estranhos, destacam-se, novamente, 

os clínqueres K1 (I a V) e os do forno K10, estes últimos chegam a soma de 8%.  

Nas belitas (Tabela 6.54), destacam-se as elevadas razões entre os óxidos de alumínio e 

ferro nos clínqueres dos fornos K2, K10, K9 e, especialmente, K11. Os álcalis aparecem com 

concentrações maiores do que 1,5% em média nos clínqueres K8, K9 e K11. Ainda, não foi 

possível detectar valores significativos de metais de transição nas belitas dos clínqueres por 

MEV-EDS, mas em termos de conteúdo total de óxidos estranhos, destacam-se, novamente, 

os clínqueres K1 (I a V),  K3  e os do forno K10; estes últimos chegam a soma de 9%.  

Tabela 6.54- Relações importantes entre os óxidos presentes nas belitas dos clínqueres 
Fase Mineral Al2O3/Fe2O3 K2O+Na2O TiO2+Mn2O3 C.M. WI 

 K1 (I, II, V) 0,34 0,78 0,29 7,31 19,0 
K2 (I, II) 1,65 0,49 0,38 3,54 12,0 
K3 (II) 0,60 0,46 0,38 8,22 8,7 
K4 (II) 0,70 1,03 0,37 2,29 10,7 
K5 -------- -------- -------- -------- 11,6 
K6 0,54 0,97 0,75 2,72 11,2 
K7 0,92 0,66 0,21 2,30 17,0 
K8 (II) 0,59 1,50 0,48 3,91 10,0 
K9 1,82 1,63 0,36 6,20 19,3 
K10 (I, II) 1,11 0,73 0,79 9,16 21,5 
K11 2,54 1,58 0,43 4,18 15,4 

Nota: Total de compostos “estranhos” =[100%-(CaO+SiO2+Fe2O3+Al2O3)] . 
 

 

Nas fases da matriz (Tabela 6.55), destacam-se as elevadas razões entre os óxidos de 

alumínio e ferro nos clínqueres do forno K5 e, especialmente, K9. Os álcalis aparecem com 

concentrações maiores do que 1,5% em média nos clínqueres K1, K8, K9, K10 e K11. Nas 

fases da matriz, já podem ser detectados por EDS valores significativos (≥ 1%) de metais de 

transição, em especial, nos clínqueres dos fornos K1, K2 e K3, K6 e K10. Em termos de 

conteúdo total de óxidos estranhos, destacam-se, os clínqueres do forno K10.  
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Tabela 6.55- Relações importantes entre os óxidos presentes na matriz [Ca2(AlxFe1-x))2O5] dos clínqueres 
Fase Mineral Al2O3/Fe2O3 K2O+Na2O TiO2+Mn2O3 C.M. WI 

 K1 (I, II, V) 0,63 1,88 1,02 6,75 19,0 
K2 (I, II) 0,88 0,36 1,60 5,48 12,0 
K3 (II) 0,86 0,33 1,00 6,24 8,7 
K4 (II) 0,96 0,31 0,60 2,65 10,7 
K5 2,48 0,35 0,70 4,22 11,6 
K6 0,36 0,78 1,39 4,23 11,2 
K7 1,20 0,31 0,96 4,22 17,0 
K8 (II) 1,28 1,64 0,93 5,81 10,0 
K9 2,05 1,73 0,71 4,44 19,3 
K10 (I, II) 1,53 2,83 2,95 14,64 21,5 
K11 1,37 3,09 0,41 6,06 15,4 

 

 

Com base nos resultados de MEV/EDS, portanto, verifica-se forte influência dos óxidos 

“estranhos”, com concentrações significativas (em média ≥ 0,7%) nas fases minerais mais 

importantes dos clínqueres, sobre os parâmetros de resistência à quebra (DWT e Bond). 

Foram buscadas a partir destas observações relações entre óxidos menores e os parâmetros de 

resistência, com base em dados analíticos de EDS. Dentre as muitas relações testadas, são 

apresentadas nas Figuras 6.81 a 6.83 somente aquelas com elevada correlação.  

Na Figura 6.81, a relação “RR1” corresponde a: RR1  = RAIZ [(S1 – S2) 2], onde  

• S1 = (BaO + V2O5 + MnO + ZnO + PbO)  

S1 = soma das concentrações dos óxidos de bário, vanádio, manganês, zinco e 

chumbo em (%) determinados por MEV/EDS, após 50 microanálises por fase 

mineral por  seção polida. 

• S2 = (K2O + Na2O + NiO + TiO2)  

S2 = soma das concentrações dos óxidos de potássio, sódio, níquel e titânio em (%) 

determinados por MEV/EDS, após 50 microanálises por fase mineral por  seção 

polida. 

 

Ainda, na Figura 6.81, a qual mostra, em realidade, o resumo dos resultados por classe 

de resistência, observa-se que existe uma boa correlação de “RR1” das alitas e da matriz com 

o parâmetro de impacto (A.b), tal que quanto maior a concentração de óxidos de 

bário,vanádio, manganês, zinco ou chumbo, em detrimento dos óxidos de potássio, sódio, 
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níquel ou titânio, menor foi a resistência à quebra em DWT. A exceção está naqueles 

clínqueres com elevadas concentrações de manganês e parâmetro de impacto menor que 52. 

Por outro lado, a Figura 6.81, mostra uma correlação elevada entre “RR1” das belitas e 

parâmetro de impacto (A.b), tal que quanto maior a concentração de óxidos de bário, vanádio, 

manganês, zinco ou chumbo nas belitas, em detrimento dos óxidos de potássio, sódio, níquel 

ou titânio, menor foi a resistência à quebra dos nódulos grosseiros em DWT. Assim, por meio 

de análises de EDS em belitas, poderia ser estimado o consumo de energia na primeira 

câmara de moagem dos clínqueres (moagem grosseira) .    

y = 0,6891x - 0,8071
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Figura 6.81 - Efeito dos óxidos “estranhos” das fases minerais do clínquer sobre sua resistência (DWT). 

 

A Figura 6.82 mostra que não existe uma boa correlação entre índice de trabalho (WI) e   

concentração de BaO nas belitas ou fases da matriz dos clínqueres. A exceção está nas alitas, 

tal que existe ótima correlação entre a quantidade de óxido de bário nelas e índice de trabalho. 

Nesta Figura, visualiza-se perfeitamente que quanto maior o conteúdo de BaO nas alitas 

menor foi o consumo de energia específica dos clínqueres na moagem fina.  

A Figura 6.83 mostra que os óxidos de chumbo, titânio, manganês, potássio, sódio e 

estrôncio (juntos) agregam resistência ao clínquer, tal que seu consumo de energia na 

moagem fina tende a ser sempre proporcionalmente maior. Isto ocorre quando estes 

elementos se concentram nas fases da matriz e nas belitas. Com relação as alitas, o efeito do 
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bário sobre a quebra dos nódulos é oposto aquele exercido pelos demais óxidos analisados, 

tendo, inclusive, efeito mais pronunciado sobre o índice de trabalho (WI).  
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Figura 6.82 - Influência dos elementos “estranhos” das fases minerais dos clínqueres (resultados MEV/EDS) 
sobre o índice de trabalho (WI): concentração média de óxido de bário somente. 

0 1 2 3 4 5 6

19,3

15,4

13,2

11,3

Alitas
Belitas
Matriz

Ín
di

ce
 d

e 
T

ra
ba

lh
o 

(W
I-

kW
h/

t)
(*

po
r 

cl
as

se
 d

e 
re

sis
tê

nc
ia

)

Soma das concentrações de  PbO+TiO2+MnO+K2O+Na2O+SrO 

 
3 -  Influência dos elementos “estranhos” das fases minerais dos clínqueres (resultados MFigura 6.8 EV/EDS) 

sobre o índice de trabalho (WI):  soma dos óxidos de chumbo, titânio, manganês, potássio, sódio e estrôncio.  
 



 287

 

A Figura 6.84 mostra que existe, também, uma ótima correlação entre o conteúdo de 

MgO presente nas belitas dos clínqueres e sua resistência à quebra (DWT), tal que os 

clínqueres com conteúdo elevado de MgO diluído nesta fase mostraram-se menos resistentes 

durante teste de impacto (DWT). O mesmo composto diluído nas alitas não apresenta o 

mesmo efeito (Figura 6.85). Sobre o índice de trabalho (WI) não ocorreram efeitos 

significativos, quer o MgO se concentrasse nas alitas ou belitas.   
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Figura 6.84 -  Efeito do MgO diluído nas belitas sobre a resistência dos clínqueres (DWT). 
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Figura 6.85 - Efeito do MgO diluído nas alitas sobre a resistência dos clínqueres (DWT). 
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6.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A partir da Figura 6.86, podem ser visualizados os resumos estatísticos dos resultados 

de Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Óptica (MO) e Eletrônica de Varredura 

(MEV/EDS), correlacionados aos respectivos parâmetros de quebra dos clínqueres (parâmetro 

de impacto “A.b” e índice de trabalho “WI”). 

A Figura 6.86 mostra que dos clínqueres testados, 57% apresentam conteúdo de Fe2O3 

maior do que 3,0% (em massa). Dentre estes, as amostras apresentaram enorme variedade de 

resistências (parâmetro de impacto variando desde 37 até 115). Por outro lado, dentre os 

clínqueres com conteúdo menor do que 3,0% de Fe2O3, 62% apresentaram, resistência alta 

(A.b=31-49).   

 
ra 6.86 - Resumo estatístico׃ influência do Fe2O3 sobre a resistência dos clínqueres (D

A Figura 6.87 mostra que dos clínqueres testados, 53% apresentam alitas com

 sinais de decomposição (resfriamento lento). Dentre estes, 80% (a m

deste grupo) apresenta parâmetro de impacto (A.b) menor do que 58.  

Dentre os clínqueres com alitas sem belitas na borda, 100% apresentaram

alta (A.b=31-49). Isto significa que clínqueres com primeiro resfriamento lento têm um

resistência significativamente menor em testes de impacto (DWT) do que aquele clínqueres 

 perfeitas condições.  

Figu WT). 

 

 bordas de 

belita, ou seja, com aioria 

 resistência 

a 

contendo alitas em
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Figura 6.87 - Resu s clínqueres (DWT). 

 

perceber qu rnando os clínqueres 

potencialme bém, 

repercute sobrem posição das 

alitas; isto, certam ente visualizadas na 

mi O3 e

mo estatístico׃ efeito das belitas na borda das alitas sobre a resistência do

Ao analisar o efeito do conteúdo de  Fe2O3 elevado (≥ 3%) nos clínqueres, é possível 

e ele é capaz de acelerar a taxa de decomposição das alitas, to

nte menos resistentes à quebra. A taxa de resfriamento dos clínqueres, tam

aneira no resultado final: resfriamento lento provoca a decom

ente, se reflete nelas como orlas de belitas (facilm

croscopia). Deste ponto de vista, clínqueres com conteúdo elevado de Fe2  bordas de 

belita redundariam

Ao analisa as simultaneamente, 

stes, 71% (portanto a 

maioria) apresentam . A outra fração (29%) 

diz respeito exclusivamente a clínqueres do forno K2 (II, III), os quais apresentam 

características mineralógicas e químicas bastante diferenciadas, tais como belitas esféricas, 

alitas zoneadas e baixa porosidade (10- 20%). Logo, não há dúvidas sobre o efeito da 

decomposição das alitas na fragilização dos nódulos grosseiros, conforme mostrado na Figura 

6.90. 

A Figura 6.89 mostra o grande efeito da porosidade sobre a resistência ao impacto dos 

nódulos grosseiros (DWT). Dos clínqueres testados, apenas 37% mostraram porosidade maior 

do que 25%, em média. Dentre estes, a maioria (86%) têm resistência moderada a muito baixa 

(A.b = 62-115).  

 

 quase que “fatalmente” em nódulos grosseiros de clínquer bastante frágeis.  

r quais clínqueres possuíam estas duas característic

obteve-se que apenas 37% dos clínqueres satisfaziam esta condição. De

 resistência moderada a muito baixa (Figura 6.88)
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Figura 6.88 - Resumo estatístico׃ efeito simultâneo das belitas na borda das alitas e conteúdo de Fe2O3.  

 

 
Figura 6.89 - Resumo estatístico׃ efeito da porosidade sobre a resistência dos clínqueres. 

 

Os clínqueres com porosidade menor do que 25% têm resistência elevada à quebra por 

impacto (A.b = 31-58). Isto significa que clínqueres com maior qualidade (maior conteúdo de 

alitas e menor porosidade) terão inevitavelmente um maior consumo de energia na moagem 

da primeira câmara. Porém, entre os valores de A.b de 31 a 58 há ainda uma boa margem para 

reduzir o consumo de energia pela adequação das condições de moagem. Tais procedimentos 

referem-se a, por exemplo, readequação da distribuição de tamanho de bolas, mudança do 
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grau de enchimento ou das taxas de alimentação e retorno, e, ainda, redimensionamento das 

câmaras, em função das características dos clínqueres fabricados. 

Anteriormente, ao observar os resultados de MEV/EDS e DRX, havia sido mencionada 

a possibilidade dos cristais de C3A influenciarem na quebra dos nódulos grosseiros dos 

clínqueres. Por esta razão, são apresentados os resultados estatísticos da Figura 6.90.  

 
 Resumo estatístico׃ efeito do conteúdo elevado de C3A sobre a resistência 

Ou seja, era necessário salientar quantos, dos clínqueres testados, possuíam

ior ou igual a 3,5% e como isto se relacionava com sua resistência à qu

o estatístico revela que 31% dos clínqueres possuíam conteúdo m

3A. Dentre estes, a maioria (84%) apresentou resistên

muito baixa (A.b = 58 a 115). Por outro lado, também, se verifica que a grande m

 conteúdo elevado de C3A, tem esta fase cristalizada e porosidade elevada.

Figura 6.90 - dos clínqueres. 

 

 conteúdo de 

C3A ma ebra por 

impacto. O resum édio maior 

ou igual a 3,5% de C cia moderada a 

aioria dos 

clínqueres com  

Logo, o que pode justificar a queda na resistência dos clínqueres, é de fato, novamente, a 

porosidade elevada, no entanto esta parece estar relacionada a um módulo de alumina 

elevado. 

A Figura 6.91 mostra como a morfologia dos cristais de belita influenciou nos 

resultados de DWT. Dos clínqueres testados, 58% apresentavam belitas exclusivamente 

arredondadas. Estes mesmos clínqueres (100%) mostraram resistência moderada a alta (A.b a 

63).  
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ra 6.91 - Efeito das belitas arredondadas sobre a resistência dos clínqueres (DWT). 

Dentre os clínqueres contendo belitas em início de digitação a digitada, foram

observados dois grandes grupos:  

(i) 38% de clínqueres com porosidade baixa (< 25%) e resistência elevada (A.b = 39-49) 

Figu

 

 

e 

(ii) 38% de clínqueres com porosidade elevada (≥ 25%)  e resistência baixa a muito 

baixa (A.b = 73-115). 

 

O restante das amostras com belitas digitadas representam clínqueres de dois fornos, 

especificamente: clínqueres do forno K4 (II) e forno K8 (I).  

Os clínqueres do forno K4 (II) apresentaram resistência altíssima (A.b = 37), de acordo 

com sua porosidade, e, além disso, uma característica mineralogia muito interessante: belitas 

“superdesenvolvidas” (~ 44 µm). Por outro lado, os clínqueres do forno K8 (I) apresentaram 

resistência baixa (A.b=88), quase que exclusivamente devido a sua elevada porosidade (45% 

em média). 

A Figura 6.92 mostra como a morfologia dos cristais de alita  influenciou nos resultados 

de DWT: dos clínqueres testados, 58% apresentavam alitas exclusivamente com faces 

arredondadas (xenomórficas). Estes mesmos clínqueres (100%) mostraram resistência à 

quebra por impacto em DW moderada a alta (A.b= 31 a 63).  
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Figura 6.92 - Efeito da morfologia das alitas (arredondamento das faces) sobre a resistência dos clínqueres. 

 

Dentre os clínqueres contendo alitas idiomórficas a subidiomórficas, foram 

identificados dois grandes grupos:  

(i) 50% de clínqueres com grande quantidade de belitas digitadas e resistência baixa a 

muito baixa (A.b = 72-115) e  

(ii) 38% de clínqueres com conteúdo elevado de belitas arredondadas (≥ 20%)  e 

resistência moderada a alta (A.b = 39-63).  

O restante das amostras representam justamente aquelas do forno K4 (II), com 

resistência altíssima (A.b = 37) e belitas “superdesenvolvidas” (44 µm). 

Assim, as alitas parecem exercer um papel importante na quebra dos nódulos grosseiros 

de clínquer (representando a primeira câmara de moagem), em especial, por ser o silicato 

presente em maior quantidade. No entanto, sua forma tem efeito menor quando comparada a 

dos cristais de belita.  

Isto já era esperado, pois, enquanto as alitas, mesmo “arredondadas”, ainda apresentam 

arestas (guardam a forma tabular da rede), os cristais de belitas são quase esféricos, além de 

serem constituídos por lamelas deformáveis muito resistentes à quebra. 

A Figura 6.93 mostra o efeito simultâneo do tamanho do cristal de alita e da porosidade 

do nódulo sobre a resistência dos clínqueres (DWT). Dos clínqueres testados, 63% 

apresentavam alitas com tamanho médio igual ou maior que 35 µm. Dentre estes, a maioria 

(67%) tem porosidade menor que 25% (resistência alta a moderada). O restante dos clínqueres 
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com alitas grandes ( cia deles à quebra por 

im cil definir o efeito do 

tama is provável que 

a porosidade tenha tido m ente dito. 

≥ 35 µm) tem porosidade elevada. A resistên

pacto variou de baixa a moderada (A.b=62-115). Assim, tornou-se difí

nho da alita sobre a resistência à quebra por impacto em DWT, pois, é ma

aior efeito do que o tamanho das alitas propriam

 
Figura 6.93 - Efeito simultâneo do tamanho do cristal de alita e da porosidade do nódulo sobre a resistência dos 

clínqueres (DWT). 
 

A Figura 6.94 tenta desvendar alguns dos problemas dos efeitos simultâneos, quando 

mostra que 37% dos clínqueres continham: (i) alitas xenomórficas, (ii) tamanho médio maior 

ou igual a 35 µm e (iii) conteúdo de alitas maior ou igual a 60%. Dentre estes, a maioria 

(85%) têm porosidade baixa, conforme esperado, e apresentaram valores de A.b variando 

muito pouco, com média e mediana igual a 55. O restante deles (15%) apresentou uma  

porosidade maior  e valores de A.b em torno de 62. Isto significa que quando clínqueres têm 

elevado conteúdo de alitas, arredondadas e grandes, inclusive, sua porosidade é baixa e sua 

resistência à quebra é elevada. Neste sentido, os dados não revelam nada além do “esperado”, 

porém ajudam, com certeza, na visualização da consistência dos mesmos. 

A Figura 6.95 revela os resultados sobre outro problema de efeitos simultâneos: 

cristalização da matriz e  porosidade, qual o papel de cada um deles na quebra dos clínqueres 

por DWT? Dos clínqueres testados em DWT, a maioria (68%) têm matriz semi-cristalizada, 

restando apenas 32% deles com matriz nitidamente cristalizada (visível em microscopia e 

detectável por DRX e EDS).  
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4 - Distinção entre o efeito das alitas e da porosidade sobre a resistência dos clFigura 6.9 ínqueres. 

 

 
Figura 6.95 - Efeito da cristalização da matriz e da porosidade sobre a resistência dos clínqueres.  

 

Dos clínqueres com matriz cristalizada, a maioria (67%) têm porosidade maior ou igual 

a 25%, resultando em resistências à quebra menores  (A.b=62-115). Estes resultados indicam 

uma relação entre a cristalização de C3A (ou módulo de alumina elevado) e a porosidade. Os 

resultados mostram uma forte coerência, pois clínqueres com maior conteúdo de alumina, 

terão menor conteúdo de silicatos e maior de aluminatos, que, por sua vez, tendem a 

cristalizar-se com ajuda de resfriamento lento, tornando os clínqueres porosos e fáceis de 

quebrar. 
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 resultado 

do “comp

composição quím ente à composição 

quími ” introduzidos 

no co-processam odificando 

a resistência dos cris r DRX, mais difícil 

ainda por microscop

estranhos) estejam

eio de 

MEV/EDS, por exem inados 

“com tência à 

quebra.      

Depois de estimada a concentração (%) destes “compostos estranhos”, em cada fase 

mineral do clínquer, po  valores 

álcalis, me a dos 

valores atribu qual foi utilizado para analisar 

grosseiros em DWT.  

Tabela 6.56-  postos menores. 

As propriedades mineralógicas e físicas (porosidade) dos clínqueres são um

lexo” equilíbrio químico resultante da queima no forno. Ainda, as diferenças de 

ica entre clínqueres não estão relacionadas essencialm

ca principal de seus constituintes, mas também, aos elementos “estranhos

ento. Eles podem, por exemplo, estabilizar polimorfos distintos, m

tais. De qualquer forma, é difícil identificar isto po

ia óptica, embora, seja esperado que estas “pequenas” diferenças (íons 

 refletidas nas características mineralógicas dos clínqueres.  

Ao analisar a composição química das fases minerais dos clínqueres por m

plo, podemos, no entanto, estimar quem são estes aqui denom

postos estranhos” e como atuaram (por meio de análise estatística) sobre a resis

r meio de EDS, procedeu-se à classificação deles, atribuindo

“1” para aqueles que continham, acima de limites específicos, conteúdos “elevados” de 

tais de transição, estrôncio, bário e chumbo, segundo a Tabela 6.56. A som

ídos constituía então o parâmetro químico “S”, o 

o efeito simultâneo da porosidade e da química dos cristais sobre a resistência dos nódulos 

Classificação dos clínqueres segundo parâmetro químico que considera os com
CONCENTRAÇÃO EM UM DOS COMPONENTES: 

(Compostos “estranhos” detectados por MEV/EDS) ATRIBUI VALOR:

DE ÁLCALIS (Na2O + K2O) ≥ 1,0% 1 

DE METAIS DE TRANSIÇÃO (TiO2 + MnO) ≥ 1,0% 1 

DE SrO  ≥ 0,7% 1

DE BaO ≥ 0,7% 1 

DE METAIS PESADOS (PbO) ≥ 0,7% 1 

PARÂMETRO QUÍMICO (S) = SOMA VALORES ATRIBUÍDOS 
MÍNIMO: 0 
MÁXIMO: 5 

Nota:  baseado em resultados de EDS. 

 

A Figura 6.96 mostra o resumo dos resultados estatísticos desta classificação e revela  

que os clínqueres testados se dividiram, em realidade, em dois grandes grupos:  
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(i) 41% - clínqueres com porosidade menor do que 25% com parâmetro químico “S” 

maior ou igual a “4” e resistência à quebra elevada (A.b =31-52) e  

(ii) 37% - clínqueres com porosidade maior que 25% com parâmetro químico “S” 

menor do que “4” e resistência à quebra  baixa (A.b=54-115).  

 

 
Figura 6.96 -  Influência dos compostos “estranhos” concentrados nas fases minerais dos clínqueres (detectados 

por MEV/EDS) e sua relação com a porosidade e resistência dos clínqueres (DWT).  

 

As exceções representam, por sua vez, outros dois grupos menores:  

(i) 11% - clínqueres com resistência alta (A.b=31-52), porosidade baixa (< 20%), mas 

parâmetro químico “S” menor que “4” . Todos estes eram provenientes do forno K4 (II) ou 

K8 (II) com valores de “S” igual a 2 e 3 respectivamente. Foram clínqueres com 

características mineralógicas interessantes, tais como, elevado conteúdo de belitas 

“superdesenvolvidas” (>40 µm) em início de digitação e elevado conteúdo de alitas.  

(ii) 11% -clínqueres com resistência moderada a muito baixa (A.b=54-115), porosidade 

maior ou igual a 25%, mas parâmetro químico “S” igual sempre a “4”. Todos estes eram 

provenientes do forno K3 (II) ou K6 (II).  

 

Este último grupo é formado por clínqueres com características mineralógicas e físicas 

muito diferentes entre si. Os clínqueres do forno K6 têm porosidade maior que a dos 

clínqueres do forno K3 (II). O tamanho das alitas do forno K3 (II) fica em torno de 46 µm 

contra apenas 21 µm das alitas do forno K6, indicando que ocorreu temperatura de 

clinquerização baixa neste último forno. Ainda, podem ser encontradas belitas digitadas nos 

clínqueres do forno K6, mas somente arredondadas no forno K3 (II). Além da porosidade, 

estima-se, portanto, que o menor tamanho das alitas (oriundo de problemas nas condições 
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operacionais) tenha exercido um papel importante na redução da resistência dos clínqueres do 

forno K6. 

 Os efeitos dos mesmos parâmetros analisados anteriormente sobre a resistência dos 

clínqueres em DWT foram observados com relação aos resultados dos ensaios de Bond 

(índice de trabalho ou  WI). Na Figura 6.97, é mostrado o efeito simultâneo do conteúdo 

consum oinho 

me

m do 

elevado de óxido de ferro e segundo resfriamento lento (belitas na borda das alitas) sobre o 

o de energia na moagem fina. Observa-se que 31% dos clínqueres testados em m

de Bond apresentam estas condições. Dentre estes, a maioria (60%) têm índice de trabalho 

nor ou igual a 12 kWh/t. Assim, verifica-se que a decomposição das alitas ajudou na 

redução da resistência à quebra dos nódulos ainda na moagem fina (malha teste 75 µ

ensaio de Bond). 

 
Figura 6.97 -  Efeito do conteúdo elevado de ferro e segundo  resfriamento lento (belitas na borda das alitas). 

 

A Figura 6.98 mostra que o conteúdo de C3A teve efeito negligenciável sobre o 

consumo de energia na moagem fina dos clínqueres, baseando-se nos resultados de DRX e 

ensaios de Bond. Com relação à fase C4AF da matriz, foram obtidos resultados estatísticos 

muito parecidos. 

A Figura 6.99 mostra resultados fora do esperado: dos clínqueres ensaiados de acordo 

com teste de Bond, malha 75 µm, 30% apresentavam grande quantidade de alitas 

microfissuradas, dentre estes nenhum apresentou índice de trabalho menor do que 15,4 kWh/t.   
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Figura 6.98 -  clínqueres . 

 

 

  Efeito do conteúdo de C3A sobre o consumo de energia na moagem fina dos

 
Figura 6.99 - Efeito do microfissuramento das alitas sobre consumo específico de energia na moagem fina. 

 

O fato de 100% dos clínqueres contendo alitas com microfissuramento terem WI 

elevado é um forte indício de que existem outros fatores importantes a serem considerados 

quando analisados os resultados de ensaios de Bond na malha teste 75 µm. Dentre estes, 

foram verificados os fatores zonas de belitas e sua morfologia e, em seguida, fatores 

relacionados à composição química dos cristais.  

As amostras dividiram-se entre 59% com belitas arredondadas e 41% com belitas em 

início de digitação a digitadas. Dentro de cada um destes grupos, 50% dos valores de WI 
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foram ma litas dos clínqueres 

 os resultados de 

mi

clínqueres (W ente: (i) tamanho 

mé

estes descritos em

édio maior que 

200 µm ioria   (71%) continha 

fica (WI=15,4 a 19,3 

kWh/t). A fração restante continha belitas em início de digitação a digitadas e 

consumo de energia específica muito baixa (WI=8,7 e 10,7 kWh/t). 

 µm ou não as 

zonas por nódulo, no 

grupo, um e de belitas em 

I= 10 a 

12 kW po (23%) correspondia a 

clínqueres com dos do forno 

ineralógicas e 

quími nte, tal como a 

tabilização e 

, de acordo com 

resultados de EDS.  Embora as belitas estivessem dispersas nos clínqueres do forno 

K10 (I e II), estes apresentaram consumo específico de energia muito alto (WI=21,4 

kWh/t). 

 

Uma fração pequena (11%) deste último grupo de clínqueres representa somente 

aqueles provenientes do forno K1 (VI), última coleta, em que o conteúdo de belitas foi 

drasticamente reduzido (a quase zero) e seu consumo específico de energia chegou à metade 

do que era antes (WI=9,5 kWh/t).  

iores que 12 kWh/t e 50% menor. Somente a morfologia das be

não pode ser considerada fator dominante, portanto, de acordo com

croscopia óptica e Bond.  

No entanto, verifica-se um efeito muito forte  sobre consumo de energia específico dos 

I) quando considerados os três seguintes  fatores simultaneam

dio de zonas de belitas, (ii) contagem de zonas de belitas por nódulo e (iii) morfologia 

destes cristais. Os resultados desta análise são revelados nos gráficos da Figura 6.99, sendo 

 detalhe a seguir: 

(i) 44% dos clínqueres testados tinham zonas de belitas com tamanho m

 e mais de 17 zonas por nódulo. Destes clínqueres, a ma

belitas arredondadas e consumo elevado de energia especí

(ii)  56% dos clínqueres continham zonas de belita menor do que 200 

continha ou as continha dispersas nos nódulos. A contagem de 

caso destes clínqueres foi sempre menor que 17, quando as continha. Dentro deste 

a fração representativa (55%) continha grande quantidad

início de digitação a digitadas e consumo moderado de energia específica (W

h/t). A segunda fração mais significativa deste gru

 belitas arredondadas e dispersas, mas todos eles oriun

K10 (I e II). Os mesmos clínqueres apresentaram características m

cas bastante interessantes e já comentadas anteriorme

concentração de manganês na matriz fora do comum (3%) e a es

vitrificação de uma única fase mineral intersticial, a fase C10A3F2
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Assim, fica evidente que o número alto de zonas de belitas arredondadas (com tamanho 

> 200 µm)  nos clínqueres eleva sobremaneira seu consumo de energia na moagem fina. Por 

outro lado, zonas grandes de belitas em inicio de digitação facilitam muito na moagem fina, a 

despeito de poderem ser prejudicais à qualidade dos cimentos produzidos a partir deles. O 

conteúdo e a morfologia destes cristais ainda continuam sendo variáveis importantes. A única 

grande exceção à regra, seria representada por uma pequena fração (11%) dos clínqueres, 

sendo estes provenientes de um único forno, o forno K7. Eles possuem todas as características 

mineralógicas possíveis que facilitariam sua moagem fina, no entanto, apresentam consumo 

específico de energia elevado (WI médio de 17 kWh/t). 

 
Figura 6.100 -  Efeito das zonas de belitas sobre o consumo de energia específico (WI) dos clínqueres. 

 

A Figura 6.101 mostra que do grupo dos clínqueres com elevado conteúdo de alitas (≥ 

60%) e com faces arredondadas (xenomórficas), a grande maioria (71%) apresenta um 

consumo específico maior que 15,4 kWh/t.  Outro fato interessante, é que os clínqueres que 

apresentavam estas características sempre tinham zonas grandes e freqüentes de belitas 

arredondadas, com exceção dos clínqueres do forno K10. Assim, é, também, difícil dissociar 

o efeito das zonas de belitas do efeito do arredondamento das alitas e de seu elevado 

conteúdo. De qualquer forma, é muito lógico supor que  estas variáveis têm seus efeitos 

somados, resultando em grande aumento do consumo de energia na moagem fina. 

Uma saída para resolver esta questão seria analisar exclusivamente a composição 

química dos clínqueres e relacionar as diferenças encontradas com os valores de índice de 

trabalho. Para isso foram utilizados os mesmos procedimentos de classificação descritos na 
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Tabela 6.56, representando os clínqueres segundo o parâmetro químico “S”, o qual expressa a 

soma das concentrações mais significativas de “compostos estranhos” encontradas em 

algumas das quatro fases minerais. Os resultados desta classificação correlacionada aos 

resultados de WI são mostrados na Figura 6.102.      

 
Figura 6.101 - ice de trabalho. 

 

 moinho de Bond 

poderiam o de energia 

específico alto até m o de 

energia específico moderado a baixo (WI=12 a 8,0 kWh/t).  

Dentre os clínqueres com consumo elevado de energia, a maioria (88%) têm parâmetro 

químico “S” maior ou igual a 3, ou seja, uma concentração significativa de elementos 

“estranhos”, tais como bário, estrôncio, potássio, sódio,  manganês, titânio e chumbo.  

Dos clínqueres com consumo igual ou menor a 12 kWh/t, 62% ainda representam 

clínqueres com parâmetro químico maior ou  igual a “3”, sendo que neste grupo encontram-se 

os clínqueres com os menores índices de trabalho. Isto levaria a pensar que o efeito dos 

elementos estranhos é contraditório, se não analisado o efeito do óxido de bário 

separadamente dos demais compostos menores: dos clínqueres com WI baixo, quase 100% 

têm conteúdos de bário elevado, ao passo que dos clínqueres com WI elevado (maior que 15,4 

kWh/t) apenas 25% têm conteúdo de bário elevado. Esta última fração (25%) de clínqueres 

com elevado conteúdo de bário e índice de trabalho é representada pelos clínqueres do Forno 

K7 e K6, os quais concentraram quase que exclusivamente o bário na matriz, ao invés, dos 

Efeito simultâneo do conteúdo elevado de alitas e de sua morfologia sobre o índ

A Figura 6.102 mostra, portanto, que os clínqueres testados em

 ser divididos em dois grandes grupos: (i) clínqueres com consum

uito alto (WI=15,4 a 21,5 kWh/t) e (ii) clínqueres com consum
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silicatos. Assim, percebe-se que o óxido de bário tem um efeito oposto e bastante intenso com 

relação aos demais óxidos aqui analisados. 

 
Figura 6.1 ínqueres. 

 

As Tabelas 6.57 e 6.58 mostram um resumo da forma de classificação utilizada para 

correlacionar parâmetros químicos, tais como concentrações de elementos estranhos nas fases 

dos clínqueres, com os parâmetros de quebra (A.b e WI). Por meio dessa classificação foi 

possível verificar a contribuição dos elementos “estranhos” para elevação da resistência dos 

clínqueres, independentemente do tamanho do nódulo. Nessas Tabelas, verifica-se um 

antagonismo entre óxido de bário e os demais analisados, sendo que o primeiro seria um 

facilitador da moagem quando concentrado preferencialmente nas alitas, em detrimento das 

fases da matriz.  

Na Tabela 6.57, foi atribuído o valor “1” para aqueles clínqueres com porosidade menor 

que 25% e o valor “0” para os clínqueres com porosidade maior que 25% na coluna referente 

a este parâmetro. Pode ser percebido então que 90% dos clínqueres com alta resistência à 

quebra por impacto (DWT) possuem porosidade menor do que 25% em média. Se observado 

o grupo de clínqueres com resistência menor ao impacto (A.b>54), é verificado que apenas 

dois clínqueres apresentam porosidade menor que 25%. Estes clínqueres apresentam A.b de 

apenas 54 a 58 e são clínqueres com elevado conteúdo de belitas arredondadas.  

Na Tabela 6.57 pode ser observado nitidamente o efeito dos compostos menores sobre a 

resistência à quebra por impacto dos clínqueres, tal como o efeito intenso do óxido de bário na 

redução da quantidade de resistência.  

02 - Efeito do parâmetro químico dos cristais sobre o índice de trabalho dos cl



 304

 

Tabela 6.57-  Classificação dos clínqueres segundo parâmetros químicos e físicos (porosidade) e sua relação com 
parâmetro de impacto (A.b) 

PARÂMETROS QUÍMICOS (MED/EDS) – VALORES 
ATRIBUÍDOS 

 

 
 

A.b 

 
 

Clínquer  
K2O+Na2O 
< 1,0% = 0 
≥ 1,0% = 1 

MnO+TiO2 

< 1,0% = 0 
≥ 1,0% = 1 

SrO 
< 0,7% = 0 
≥ 0,7% = 1 

BaO 
< 0,7% = 0 
≥ 0,7% = 1 

PbO 
< 0,7% = 0 
≥ 0,7% = 1 

Porosidade 
< 25% = 1 
≥ 25% =0 

 

Parâmetro 
químico 

(S)  
 

31,00 K1 (II) 1 1 1 0 1 1 5 

31,50 K1 (I) 1 1 1 0 1 0 4 

37,00 K4 (II) 0 0 0 1 0 1 2 

39,00 K1 (VI) 1 1 0 0 1 1 4 

40,00 K1 (V) 1 1 1 0 1 1 5 

43,00 K10 (II) 1 1 1 0 0 1 4 

44,00 K2 (II) 0 1 1 1 1 1 5 

48,00 K2 (III) 0 1 1 1 1 1 5 

49,00 K8 (II) 1 0 0 1 0 1 3 

52,00 K10 (I) 1 1 1 0 0 1 4 

SOMA 9 41  7 8 7 4 6 

54,00 K4 (I) 0 0 0 1 0 1 2 

55,00 K3 (I) 0 0 0 0 0 0 0 

58,00 K3 (II) 0 1 1 1 0 1 4 

62,00 K11 1 0 0 0 0 0 1 

63,00 K5 0 0 0 1 0 0 1 

72,00 K7 0 1 0 1 1 0 3 

74,00 K6 1 1 0 1 1 0 4 

88,00 K8 (I) 1 0 0 1 0 0 2 

112,00 K9 1 0 1 1 0 0 3 

SOMA 4 3 2 7 2 2 20 

 

Clínqueres como K7 e K6, os quais concentraram o bário preferencialmente na matriz, 

mostram que os cristais de matriz tem influência na quebra dos nódulos grosseiros. Ainda, a 

Tabela 6.57 mostra que existe forte correlação entre os parâmetros porosidade e compostos 

“estranhos” ou “menores”, o que significa que estes podem ter agido como mineralizadores: 

ou seja, facilitaram de alguma forma o crescimento e estabilização dos silicatos (alitas e 

belitas), reduzindo a porosidade e elevando a resistência à quebra dos nódulos grosseiros, com 

exceção do bário, o qual mostrou ter um “efeito contrário”. Com relação à moagem fina, estes 

compostos menores passaram então a ter efeito mais intenso, em especial, o óxido de bário.  

Tabela 6.58- Classificação dos clínqueres segundo parâmetros químicos e consumo específico de energia (WI) 



 305

 

PARÂMETROS QUÍMICOS (MED/EDS) – VALORES ATRIBUÍDOS 
 

 
 

WI 

 
 

Clínquer  
K2O+Na2O 
< 1,0% = 0 
≥ 1,0% = 1 

MnO+TiO2 
< 1,0% = 0 
≥ 1,0% = 1 

SrO 
< 0,7% = 0 
≥ 0,7% = 1 

BaO 
< 0,7% = 0 
≥ 0,7% = 1 

PbO 
< 0,7% = 0 
≥ 0,7% = 1 

Parâmetro 
químico (S) 

 
8,70 K3 (II) 0 1 1 1 0 3 

9,50 K1 (VI) 1 1 0 0 1 3 

10,00 K8 (II) 1 0 0 1 0 2 

10,70 K4 (II) 0 0 0 1 0 1 

11,00 K6 1 1 0 1 1 4 

11,60 K5 0 0 0 1 0 1 

12,00 K2 (II) 0 1 1 1 1 4 

12,00 K2 (III) 0 1 1 1 1 4 

SOMA 3 5 3 7 4 26 

15,40 K11 1 0 0 0 0 1 

17,00 K7 0 1 0 1 1 3 

18,60 K1 (I) 1 1 1 0 1 4 

19,00 K1 (II) 1 1 1 0 1 4 

19,30 K9 1 0 1 1 0 3 

19,50 K1 (V) 1 1 1 0 1 4 

21,50 K10 (II) 1 1 1 0 1 3 

21,50 K10 (I) 1 1 1 0 1 3 

SOMA 7 6 6 2 6 25 

 

6.4 RESULTADOS DE ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA (EAA) 

 

Por meio dos resultados de MEV/EDS, foi verificado que existe um efeito considerável 

destes elementos “estranhos” (menores) sobre a resistência à quebra dos clínqueres. Inclusive, 

foi verificado, também, um possível antagonismo entre bário e os demais elementos 

analisados, sendo que o primeiro seria um facilitador da moagem quando concentrado 

preferencialmente nas alitas, em detrimento das fases da matriz.  

Para efeitos de validação dos resultados de MEV/EDS foram determinadas  as 

concentrações dos elementos considerados mais significativos por meio de espectrometria de 

absorção atômica (EAA), sem e com extração seletiva das fases minerais de clínquer.  Estes 

resultados foram correlacionados ao parâmetro de impacto (A.b) e índice de trabalho (WI). 

A Figura 6.103  mostra os resultados de EAA dos clínqueres, sem extração seletiva das 

fases minerais, de acordo com a classe de resistência à quebra por impacto em DWT. Nesta 
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Figura, observa-se que dos elementos menores analisados, destacam-se os metais de transição 

(Mn, Ti, Zn) e o Ba.   

Método 1: Sem Extração Seletiva
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Figura 6.103 -  Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao impacto (DWT) - 

Método 1׃ sem extração seletiva. 
 

Ainda na Figura 6.103, observa-se que o primeiro grupo de clínqueres testados, 

pertencente à classe de alta resistência ao impacto, têm índice de trabalho médio de 15,4 

kWh/t (WI) e conteúdo elevado de metais de transição (Mn, Ti, Zn) e de bário. O segundo 

grupo, com moderada resistência à quebra por impacto, apresentou índice de trabalho médio 

de 13,2 kWh/t (WI). Este grupo de clínqueres tem conteúdo elevado de metais de transição e 

de bário, mas, em média, a concentração deles é menor que no grupo anterior. Os dois últimos 

grupos de clínqueres testados, com baixa resistência à quebra por impacto, têm conteúdo total 

de elementos “estranhos” reduzido, especialmente, se comparados aos clínqueres de alta 

resistência. Dentre estes, o último grupo, com  resistência à quebra por impacto muito baixa, 

mas WI elevado, representa exclusivamente os clínqueres do forno K9.  

Ainda, foi possível observar por meio dos resultados de EAA (Figura 6.103) que o 

conteúdo total de metais de transição com relação ao bário é bem menor nos clínqueres do 

forno K9, porém seu consumo médio de energia específico foi elevado (19,3 kWh/t), a 

despeito, inclusive, de outras características mineralógicas que deveriam, a priori,  aumentar a 

sua moabilidade.  
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A Figura 6.104 mostra os resultados de EAA, após utilizar a metodologia de extração 

seletiva das fases minerais, considerando apenas os cinco elementos “estranhos” mais 

DRX.  

significativos (Mn, Ti, Zn, Ba e Pb) e calculando o conteúdo total com base nos resultados de 
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Figura 6.104 - Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao impacto (DWT) – 

Método 2׃ após extração seletiva. 
 

Os resultados da Figura 6.104 mostram ainda mais claramente que existe uma estreita 

relação entre o conteúdo total destes elementos “estranhos” e a resistência à quebra por 

impacto. Clínqueres com conteúdo total de elementos “estranhos” elevado (2800-3300 ppm) 

foram os mais resistentes à quebra por impacto. Os clínqueres do forno K9 com reduzido 

conteúdo destes mesmos elementos apresentaram baixíssima resistência à quebra por impacto 

em DWT. Ainda, o conteúdo total de bário dos clínqueres do forno K9 é elevado quando 

comparado ao dos clínqueres mais resistentes e a proporção entre metais de transição e bário é 

bem menor. 

As Figuras 6.105 e 6.106 mostram os mesmos resultados anteriores, no entanto, os 

reorganiza, de tal forma que mostra o conteúdo total de metais, o conteúdo total de metais de 

transição e, por último, apenas a soma dos metais Zn, Ti e Mn. A reorganização dos dados nos 

mostra que existe forte efeito dos metais de transição Zn, Ti e Mn sobre a resistência à quebra 

por impacto. Como a resistência à quebra por impacto dos nódulos grosseiros de clínquer é 
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influenciada fortemente pela porosidade deles, pode-se concluir que estes elementos, também, 

têm relação com a porosidade.  
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ra 6.105 - Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao impacto (DWT) - 

Método 1׃ sem extração seletiva. 
Figu
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Figura 6.106 - Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao impacto (DWT) – 

Método 2׃ após extração seletiva. 
A Figura 6.107 mostra os resultados de EAA para as fases silicáticas (mais fases 

menores, tais como sulfatos, cal livre e periclásio), após utilizar a metodologia de extração 

seletiva das fases minerais (considerando novamente apenas os cinco elementos “estranhos” 

mais significativos: Mn, Ti, Zn, Ba e Pb). Os resultados mostram que quão maior for a 

concentração destes elementos nas fases silicáticas maior será a resistência do clínquer à 

quebra seja na moagem grosseira ou na fina. A exceção está nos clínqueres do forno K6, os 
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quais mostraram a estabilização de uma fase “incomum” (desconhecida) dos clínqueres co-

processados com teores de Fe e K variando de 7,0 a 8,0%, além de zinco (2,5%), Cl, F e Ni, 

conforme resultados de MEV/EDS. 
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Figura 6.107 pacto (DWT) - 

Método 2׃ os, periclásio). 
 

triz, após utilizar a 

me nte apenas os cinco 

elementos “estranho ostram que, 

a princípi aior será a 

 

clínqueres do ) e Zn 

 à quebra dos 

seus nódulos grosseiros, mas prejudicaram sua moagem fina: pouco bário restou nos silicatos, 

e, como ele é um “facilitador” no processo de moagem,  isto elevou seu índice de trabalho. 

- Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao im
 após extração seletiva das fases silicáticas e fases menores (cal livre, sulfat

A Figura 6.108 mostra os resultados de EAA para as fases da ma

todologia de extração seletiva das fases minerais (considerando novame

s” mais significativos: Mn, Ti, Zn, Ba e Pb). Os resultados m

o, quão maior for a concentração destes elementos nas fases matriz m

resistência do clínquer à quebra seja na moagem grosseira ou na fina. Por outro lado, os

 forno K9 mostram  que  uma concentração incomum de Ba (3479 ppm

(701,7), concentrados quase que exclusivamente nas fases da matriz, facilitaram
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ra 6.108 - Concentração (ppm) de metais nos clínqueres por classe de resistência ao impacto (DWT) - 

Método 2׃ após extração seletiva das fases da matriz (aluminatos e ferrita). 

As Figuras 6.109 e 6.110 mostram como ocorreu a distribuição dos elem

Figu

 

entos 

“estranhos” nas fases dos clínqueres com alto consumo específico de energia na moagem (alto 

WI). O elemento bário concentrou-se exclusivamente nas fases da matriz. Os metais Mn, Ti, 

Zn e Pb mostram uma certa preferência pelas fases da matriz, mas os dois últimos elementos 

têm concentrações significativas nas fases silicáticas, em especial nos clínqueres dos fornos 

K10.  

Amostras do forno K1 (I a V): WI =  19,0 kWh/t
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Amostras do forno K7: WI = 17,0 kWh/t
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Figura 6.109 -  Distribuição dos elementos “estranhos” nos clínqueres com WI elevado. 
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Amostras do forno K9: WI = 19,3 kWh/t
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Figura 6.110 -  Distribuição dos elementos “estranhos” nos clínqueres com WI elevado. 

 

A Figura 6.111 mostra como ocorreu a distribuição dos elementos “estranhos” nas fases 

dos clínqueres com moderado a baixo consumo específico de energia na moagem (baixo WI). 

O elemento bário está presente, também, em fases silicáticas, embora em concentrações 

menores. Os metais Mn, Ti, Zn e Pb concentram-se preferencialmente nas fases da matriz, 

mas os dois últimos elementos têm concentrações significativas nas fases silicáticas, em 

especial nos clínqueres dos fornos K8 (II).  

Ainda, a Figura 6.111 mostra: 

(i) que é encontrado com mais freqüência bário nos silicatos dos clínqueres com 

moderado a baixo WI do que em clínqueres com elevado WI.  

(ii) os clínqueres do forno K6 mostraram uma composição atípica: Mn, Ti e Ba 

concentrados quase que exclusivamente nas fases silicáticas. As análises de MEV/EDS 

revelaram a estabilização de uma fase “incomum” (desconhecida), com teores de Fe e K 

variando de 7,0 a 8,0%, além de zinco (2,5%),Cl, F e Ni.  

 

É muito difícil encontrar clínqueres com teores de Ti e Mn maiores nas fases silicáticas 

em relação às fases da matriz. Os resultados de EAA, portanto, estariam confirmando a 

estabilização de uma fase “estranha” (desconhecida) nestes clínqueres do forno K6, uma vez 

que esta fase (de acordo com resultados de MEV/EDS) é rica em ferro, elemento com raio 

atômico similar aos elementos manganês e titânio. 
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Amostras do forno K2 (II a III): WI = 12,0 kWh/t
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Amostras do forno K8 (II): WI = 10,0 kWh/t
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Amostras do forno K4 (II): WI = 10,7 kWh/t
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Amostras do forno K3 (II): WI = 8,7 kWh/t
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Amostras do forno K5: WI = 11,6 kWh/t
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Figura 6.111 - Distribuição dos elementos “estranhos” nos clínqueres com WI moderado a baixo. 

 

6.4.1  Origem e possíveis efeitos dos elementos “menores” dos clínqueres   
 

Existe um estudo bastante interessante sobre a distribuição dos elementos menores no 

processo de fabricação de clínquer e sua origem, realizado por Sato (2004). Este autor 

compila muitas informações (de autores diversos) a respeito dos efeitos provocados por 

elementos menores sobre a qualidade do clínquer e dos cimentos. A seguir, são transcritas 

algumas destas informações, referentes aos mesmos elementos investigados por EAA neste 

trabalho. Abaixo de cada transcrição, revelam-se os resultados de EAA do presente trabalho, 

com intuito de contribuir com a literatura vigente. Estes resultados podem ser verificados 

observando os dados das Tabelas 6.59 a 6.66, as quais resumem as concentrações dos 



 

 

313

elementos “estranhos” analisados por EAA (com e sem a técnica de extração seletiva) das 

fases minerais dos clínqueres apresentadas no fim deste capítulo. Os gráficos anteriores foram 

baseados nestes mesmos valores. 

 

• Bário 

Sato (2004): “O bário está presente em resíduos de óleo lubrificante e em derivados de 

combustível (Bhatty, 1993), mas também é muito comum ocorrer em quantidades variadas 

nos calcários como barita (BaSOB4 B) e em sedimentos argilosos. Existem estudos que relatam 

redução da temperatura de clinquerização de 1450 ºC para  1400 ºC e aumento no taxa de 

produção do clínquer de 8,2 para 9,0 t/h, quando há utilização de matérias-primas com 

maiores quantidades de bário (Timashev et al., 1974). Ainda, de acordo com outros estudos 

(Kurdowski, 1974; Butt & Timashev, 1968; Kurdowski & Szummzr, 1968; kravchenko, 

1970; Peukert, 1974) o bário também parece ser um ativador efetivo da hidraulicidade e 

resistência do cimento”.    

UContribuição- resultados:  

Foram detectadas por MEV/EDS concentrações acima de 0,7% de BaO nas fases da 

matriz dos clínqueres dos fornos: K2, K3, K4, K5, K6, K7 e K8, totalizando cerca de 64% dos 

clínqueres estudados.  

Os resultados de EAA revelaram que os clínqueres possuem cerca de 200-260 ppm de 

Ba com concentrações de até 17 vezes maior nas fases da matriz. As concentrações de bário 

variaram de 15 a 654 ppm e dependeram muito, em valores absolutos para cada clínquer, da 

técnica utilizada (com ou sem extração seletiva).  

De acordo com resultados de MEV/EDS e EAA, se o bário é concentrado nas fases 

silicáticas, em proporções consideráveis em relação às fases da matriz e ao conteúdo total do 

clínquer, isto ajuda a aumentar a moabilidade dos clínqueres (tanto na primeira quanto 

segunda câmara de moagem). Se, por outro lado, o clínquer tiver alto conteúdo de bário, mas 

este vier a se concentrar praticamente todo na matriz, então este clínquer poderá ter reduzido 

consumo de energia somente na primeira câmara de moagem e tenderá a ser mais poroso. 

O efeito do bário, quando concentrado nas alitas, é muito positivo para a moabilidade 

dos clínqueres, independente das características mineralógicas do mesmo, pois ajuda a 

contrapor o efeito “negativo” dos metais de transição adicionados pelo uso de resíduos no co-

processamento. Um ótimo exemplo disso são os clínqueres do forno K2, os quais têm todas as 
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características possíveis mineralógicas para ter baixa moabilidade, mas têm WI de apenas 12 

kWh/t. 

Suas caracterísitcas mineralógicas favoráveis a um alto consumo de energia na moagem 

fina eram: 

-altíssimo conteúdo de silicatos com morfologia arredondada 

- cristais de alita e belitas grandes (> 30 µm) 

- presença de zonas de belitas em grande número e maior, em média, do que 200 µm. 

 

Quando analisados estes clínqueres por EAA, são observadas concentrações anômalas 

de segunda ordem para Mn, Ti e Zn (maior que a média mais duas vezes o desvio de todas as 

amostras estudadas), em relação ao seu conteúdo total e, também, com relação à concentração 

quer nas fases da matriz quer nas fases silicáticas. Por outro lado, foram os únicos clínqueres 

a apresentar concentração anômala de primeira ordem de Ba nas fases silicáticas (maior que a 

média mais 3 vezes o desvio de todas as amostras estudadas). 

 

• Chumbo 

Sato (2004): “O chumbo pode estar presente em quantidades traço nas matérias-primas, 

principalmente em argila e folhelhos. Ele pode ser encontrado em concentrações significativas 

no carvão, óleos lubrificantes e tiras de pneus. Em cinzas volantes, o chumbo tende a se 

concentrar nas frações finas (Coles et al., 1979). Componentes de chumbo tendem a ser 

voláteis vaporizando no forno e saindo na forma de finos, sendo coletados no pó do 

eletrofiltro. Há também a evidência de que apesar do particionamento do chumbo dentro do 

pó de eletrofiltro, parte do chumbo pode ainda permanecer retido no clínquer, segundo 

Davison et al. (1974) e Berry et al. (1975). Entretanto, o chumbo não tem efeitos adversos nas 

propriedades do clínquer se o nível de concentração é abaixo de 70 ppm. O feito de níveis 

mais altos de chumbo em comparação aos níveis normais é incerto (Sprung & Rechemberg, 

1978). Uma pesquisa de Bhatty & West (1993) afirma que adições tanto como compostos 

solúveis quanto óxidos insolúveis substancialmente retarda a hidratação das pastas. O PbO 

concentra-se preferencialmente nas alitas (Andrade et al., 2003)”.  
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UContribuição- resultados:  

Foram detectadas por MEV/EDS concentrações acima de 0,7% de PbO nas fases da 

matriz dos clínqueres do forno K1 (1,8% em CB10 BAB2 BFB3 B) e do forno K2. Concentrações acima de 

0,6% foram encontradas  nas alitas do forno K2, K6 e K7, totalizando cerca de 45% dos 

clínqueres estudados.  

Os resultados de EAA revelaram que os clínqueres possuem em média 51 a 82 ppm de 

Pb, dependendo muito do método utilizado (sem e com extração seletiva respectivamente). A 

despeito de existirem grandes diferenças nos valores absolutos de EAA, comparando os dois 

métodos utilizados, os clínqueres não apresentaram concentrações totais de Pb maiores que 

142 ppm. Pelo primeiro método (sem extração seletiva) foram verificados valores anômalos 

de segunda e terceira ordem para o chumbo nos clínqueres dos fornos K1, K9, K3 e K7. No 

entanto, não foram encontradas concentrações anômalas de Pb em nenhuma fase mineral, com 

exceção dos clínqueres do forno K4 (II) com 279 ppm de Pb nas fases da matriz. Os mesmos 

clínqueres possuem concentrações muito baixas de Pb nas fases silicáticas (abaixo do limite 

de detecção do método utilizado). Isto está de acordo com o que foi afirmado até o momento: 

que o chumbo ajudaria a aumentar a resistência à quebra das fases em que se concentra, em 

especial das belitas, pois os clínqueres do forno K4 têm altíssima resistência à quebra por 

impacto (DWT), mas baixo consumo de energia na moagem fina (ensaios de Bond). 

Ainda, estes resultados mostraram que concentração de Pb na matriz é, em média, 

apenas cerca de 1,4 vezes maior que nas fases silicáticas, ratificando os resultados de EDS.  

De acordo com resultados de MEV/EDS e EAA, o conteúdo elevado de chumbo, quer 

concentrado nas fases da matriz ou silicáticas, tende a reduzir, portanto, a moabilidade dos 

clínqueres. 

 

• Manganês  

Sato (2004) e Bhatty & West (1993): “A fonte deste elemento são as matérias-primas 

(minério de ferro, argila, folhelhos) e os materiais aditivos, tais como bauxita, escória, cinzas 

volantes, resíduo derivado de combustível (RDC)  e tiras de pneus¨”. 

Sato (2004): “O polimorfismo dos silicatos no clínquer é afetado pela presença de 

óxidos de manganês nas matérias-primas. De acordo com Knöfel & Gies (1983) o conteúdo 

de alita contida no clínquer aumenta com a adição de manganês, sendo que o ponto máximo 

para a formação da alita é entre 0,5% de MnO e 1% de MnB2 BOB3 B. Altas concentrações de 
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manganês promovem a formação de belita nas fases silicáticas, mas preferencialmente são 

incorporados nas fases ferrita, através da formação de “alumino-manganita”. Isto reduz o 

conteúdo de CB3 BA e aumenta a cal livre. Manganês é considerado refratário, pois o ponto de 

fusão é de 1960 ºC.”    

UContribuição- resultados:  

Foram detectadas por MEV/EDS concentrações maiores ou iguais a 1,0% de MnO nas 

fases da matriz dos clínqueres dos fornos K2, K1 (2,3% na fase CB6 BAFB2 B), K3, K4, K6 e K10 

(3%).  

Os resultados de EAA revelaram que os clínqueres possuem em média 482 a 542 ppm 

de Mn, dependendo do método utilizado (sem e com extração seletiva respectivamente). A 

despeito de existirem grandes diferenças nos valores absolutos de EAA, comparando os dois 

métodos utilizados, os clínqueres não apresentaram concentrações totais de Mn maiores que 

1200 ppm em média, com exceção dos clínqueres do forno K10.   

Pelo primeiro método (sem extração seletiva) foi verificado que as concentrações mais 

elevadas de Mn estão nos clínqueres dos fornos K2 e K10 (1855 e 4200 respectivamente).  

Ainda, os clínqueres do forno K10 apresentaram, inclusive, concentração de Mn na 

matriz muito acima do limite de quantificação das técnicas utilizadas, tornando inviável o 

cálculo do conteúdo total de Mn no clínquer (ponderado por DRX), ao utilizar o segundo 

método (por extração seletiva). 

 De acordo com análises de EDS, a única fase da matriz estabilizada (CB10BAB3 BFB2 B) dos 

clínqueres do forno K10 apresenta cerca de 3,0% de Mn em sua composição. Os autores 

supracitados referem-se a uma fase da matriz de clínquer denominada “alumino-manganita”, a 

qual seria estabilizada pela introdução de Mn no sistema. No entanto, não definem sua exata 

composição química. De acordo com dados de MEV/EDS, a fase encontrada nos clínqueres 

da K10, contendo alto conteúdo de Mn (3%), denominada aqui por CB10BAB3 BFB2 B, está composta, 

em média,  por 1,7% de sódio,  4,7% de Mg dissolvido, 19% de AlB2BOB3 B, 9,6% de SiOB2 B,  1,0% 

de KB2 BO, 44,4% de CaO, 12,4% de FeB2 BOB3 B e 4% de SrO. 

Dentre todos os clínqueres testados, os dos fornos K2 e K10 foram aqueles que 

apresentaram a maior similaridade mineralógica possível: (i) conteúdo elevado de silicatos, 

(ii) cristais de silicatos bastante desenvolvidos (tamanho médio de cristal acima do comum) e 

(iii) cristais de alita arredondados e belitas quase esféricas. Além da similaridade 
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mineralógica, ambos clínqueres apresentaram: (i) concentrações anômalas de Mn, (ii) 

porosidade baixa e isolada e (iii) alta resistência à quebra por impacto (DWT). 

 Tantas similaridades não devem ocorrer por acaso, ou seja, é muito provável, que isto 

ocorra de forma interligada, sendo o manganês, tal qual Knöfel et al. (1983) afirmara 

anteriormente, o agente principal ou “mineralizador” do clínquer, ao ajudar no crescimento 

dos silicatos e na estabilização dos mesmos. É possível, também,  que este elemento tenha 

afetado o polimorfismo das alitas, pois cristais zoneados bem desenvolvidos, forte indício de 

estabilização de M1 e M3, aparecem em grande quantidade somente nestes mesmos 

clínqueres (Figura 6.112). Estudos de Ichikawa & Kanaya (1997) indicaram resultados 

similares com respeito aos álcalis e ao fósforo, sendo que este elemento, o fósforo, também, 

está presente nos clínqueres do forno K2 (média 1,6%) de acordo com resultados de FRX .  

    
(a) Alitas– K2 (b) Belitas – K2 (c) Alitas– K10 (d) Belitas– K10 

Figura 6.112 - Alitas e belitas zoneadas: efeito dos elementos menores sobre estabilização dos polimorfos. 

 

Quanto ao efeito do Mn sobre a redução do conteúdo de CB3 BA e aumento da cal livre, 

nada foi comprovado: os clínqueres possuem conteúdos de cal livre muito diferentes, mas  de 

CB3 BA parecidos com a média do restante dos clínqueres. Ainda, o conteúdo de cal livre parece 

ter tido maior relação com o fator de saturação em cal (FSC), o qual é bem maior nos 

clínqueres da K2. Um maior FSC deve ter contribuído, inclusive, com seu maior conteúdo de 

bário (barita de calcários).  

 O que diferencia basicamente os clínqueres do forno K2 daqueles provenientes do 

forno K10 é o conteúdo total de elemento bário, o qual é muito elevado (anômalo de primeira 

ordem) nos clínqueres do forno K2. Ainda, nos clínqueres do forno K2, o bário está 

concentrado atipicamente nas fases silicáticas (442 ppm de Ba nos silicatos dos clínqueres 

K2, enquanto os demais estudados têm Ba abaixo do limite de detecção). 

 O último resultado e não menos surpreendente dos obtidos neste trabalho foi o WI dos 

clínqueres do forno K2, o qual ficou em torno de apenas 12 kWh/t, quando era esperado que 
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tivesse um consumo energético bem superior aos outros clínqueres, algo parecido ao dos 

clínqueres do forno K10 (WI = 21,5 kWh/t).  

Outro fato interessante é que nos clínqueres do forno K10 não foi detectado bário por 

MEV/EDS, porém, concentrações elevadas de estrôncio, inclusive, maior que 3% em todas 

fases minerais. O elemento Sr tem raio atômico similar ao do bário e do cálcio. Pode ser 

presumido então que o cálcio deu lugar ao estrôncio preferencialmente, na falta de maiores 

conteúdos de bário na matéria-prima.   

Portanto, os maiores conteúdos de álcalis e manganês deste clínqueres, somado aos 

demais fatores químicos (bário, estrôncio e fósforo), devem ter sido os responsáveis: 

(i)  pela estabilização de uma nova fase da matriz nos clínqueres do forno K10 

(identificada a priori neste trabalho como CB10 BAB3 BFB2 B) 

(ii) pela estabilização de distintos polimorfos de alitas e belitas, as quais aparecem 

com aspecto “zoneado” nas fotos de microscopia óptica (Figura 6.113) e 

(iii)  pelo “assombroso” desenvolvimento dos cristais de silicatos (em tamanho e 

quantidade).   

 

• Titânio 

As fontes deste elemento são praticamente as mesmas do manganês. 

UContribuição- resultados:  

Foram detectadas por MEV/EDS concentrações maiores ou iguais a 0,7% de Ti B2BO nas 

fases da matriz dos clínqueres dos fornos K2 (2,0% na fase CB10 BAFB4 B), K1 (1,4% na fase 

CB6 BAFB2 B), K3, K5, K6 (1,0% na fase CB4 BAF) e K9 (1,6% na fase CB4 BAF).  

Por EAA foram detectadas concentrações anômalas de Ti nos clínqueres dos fornos K2 

(1855 ppm), K5 (1798 ppm) e K8-II (1695 ppm) de acordo com a primeira técnica utilizada 

(sem extração seletiva). Na segunda técnica utilizada (extração seletiva das fases), puderam 

ser detectadas concentrações anômalas de Ti nos silicatos dos clínqueres K2, K5 e K8-II 

(1358, 1170 e 1223 ppm respectivamente). Os mesmos clínqueres apresentaram 

concentrações bastante elevadas nas fases da matriz (4168, 5398 e 5055 ppm, 

respectivamente).  

Todos estes clínqueres (K2, K5 e K8-II) apresentam consumo específico de energia (12 

kWh/t, 11,6 kWh/t e 10 kWh/t respectivamente) moderado e elevada resistência à quebra por 
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impacto, com exceção dos clínqueres da K5, os quais são um pouco mais frágeis (A.b = 46, 

63 e 49, respectivamente).  

Dentre estes três clínqueres, pode ser verificada uma perfeita correlação entre o 

conteúdo de metais de transição nos silicatos (considerando Mn, Ti e Zn) e o índice de 

trabalho, tal que os clínqueres da K2 têm conteúdo bem superior e maior índice de trabalho. 

Também pode ser verificada perfeita correlação entre o conteúdo destes metais nas fases da 

matriz e o parâmetro de impacto, tal que os clínqueres da K5 têm eles em quantidade bem 

inferior as dos fornos K2 e K8 (II) e menor resistência ao impacto em DWT.   

  

• Zinco 

Sato (2004): “O zinco ocorre como elemento traço nas matérias-primas, sendo que em 

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

entre 16 e 220 ppm. Entretanto, pode estar presente em quantidades superiores à 3.000 ppm 

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

distribuída nos silicatos com preferência pela  alita. A outra metade é distribuída na matriz do 

clínquer, com preferência pela fase ferrita. (Knöfel, 1978; Tsiboi et al., 1972). A adição de 

ZnO acelera a formação do clínquer. Em quantidades superiores a 1% de ZnO na matéria-

prima, há uma diminuição considerável de cal livre (CaO), retarda a hidratação e diminui a 

resistência em idades menores e aumenta em idades maiores (Odler et al., 1980).”   

UContribuição- resultados:  

Não foram detectadas por MEV/EDS concentrações maiores ou iguais a 0,7% de ZnO 

nos clínqueres testados.  Por EAA foram detectadas concentrações anômalas de Zn nos 

clínqueres dos fornos K2 (342 ppm) e K3 (370 ppm) de acordo com a primeira técnica 

utilizada (sem extração seletiva). Na segunda técnica utilizada (extração seletiva das fases), 

puderam ser detectadas concentrações anômalas de Zn nos silicatos dos clínqueres K2 (443 

ppm) e nas fases da matriz dos clínqueres K3 (1147 ppm).  

A concentração média de zinco nos clínqueres estudados variou muito em função da 

técnica utilizada, apresentando valores de 169 a 230 ppm, sem e com extração seletiva das 

fases minerais respectivamente. Considerando as duas técnicas, não foram detectadas 

concentrações acima de 480 ppm, o que revela: (i) coerência com os resultados de EDS e (ii) 

que não houve grande adição deste elemento via co-processamento de resíduos.  
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Nos resultados de EAA e MEV/EDS, foi verificado que o zinco tem efeito 

complementar aquele exercido pelos demais metais de transição, elevando o consumo 

específico de energia na moagem grosseira e fina, segundo resultados de DWT e Bond. 

Talvez, ele não tenha tido efeito maior, porque, justamente, está presente em quantidades bem 

menores com relação aos demais metais de transição, tais como o manganês e  o titânio. 

 

• Arsênio 

Sato (2004): “O arsênio ocorre em pequenas quantidades em carvão e óleos usados,e, 

aparentemente, não influencia na fabricação do cimento. Embora o óxido de As B2BOB3 B seja 

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

no eletrofiltro, mas Weisweiller et al. (1989) observou que uma  quantidade substancial de 

arsênio é incorporada nos clínqueres, e somente uma pequena  quantidade insignificante é 

incorporada no pó do eletrofiltro. A causa da retenção do arsênio no clínquer é atribuída ao 

excesso de CaO, condições oxidantes e alta temperatura do forno. Sob condições de oxidação, 

o As é primeiramente oxidado a AsB2 BOB5 B e forma uma série de arsenatos de baixa volatilidade, 

entre os quais Ca(AsOB4 B) P

2
P é mais estável a 1300ºC.” 

UContribuição- resultados:  

Foram detectadas concentrações de As B2 BOB3 B em torno de 1% apenas nos clínqueres do 

forno K11. De qualquer forma, é surpreendente que ele esteja presente nestas concentrações 

em quase todas as fases minerais do clínquer, pois o elemento As tem raio atômico similar ao 

do ferro, o que estabelece, a priori, uma preferência pela matriz (ferrita). 

As belitas dos clínqueres do forno K11 apresentaram dois aspectos diferenciados, os 

quais podem ter relação com este elemento: (i) as bordas deles concentram quantidades 

incomuns de As B2 BOB3 B (1,5%) e (ii) os cristais eram “arrancados” inteiros com facilidade durante 

a preparação das seções polidas, deixando “buracos” quase esféricos observados em MEV.  

A Figura 6.113 ilustra os aspectos incomuns da cal livre e das belitas do clínquer K11: 

(a) e (b) “buracos” deixados pelas belitas em amostra do clínquer K11, (c) aspecto mais 

comum da cal livre nos clínqueres, similar a uma “couve-flor”- amostra do clínquer K5 e (d) 

aspecto da cal livre de amostra do clínquer K11 - aparência similar a das belitas de outros 

clínqueres, porém as “verdadeiras” belitas do clínquer K11 são quase esféricas e encontram-se 

agrupadas em zonas extensas, muitas vezes, aparecem zonas de  “buracos”  durante a 

preparação das seções polidas. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 6.113 - Aspecto diferenciado de belitas e cristais de cal livre de amostras do clínquer K11. 

 

Quanto ao conteúdo de cal livre, realmente, foram encontradas quantidades 

consideráveis de cal livre nestas amostras (K11) e muitas vezes elas têm aparência similar a 

uma belita, porém resultados de análises de EDS revelam, além de CaO (> 85%), 

estranhamente, elevadas concentrações de ferro.  

 

TABELAS –RESUMO – RESULTADOS DE EAA 
 

Tabela 6.59- Concentração média de elementos menores por clínquer  (EAA (µg/g) – Sem extração seletiva). 

  
K1  

(I aVI) 
K2 

(II,III) 
K3  

(II, III) 
K4 
(II) 

K5 
 

K6 
 

K7 
 

K8 
 (II) 

K9 
 

K10  
(I, II) 

K11 
 

Ba 295,0 553,0 274,0 207,3 152,0 188,0 178,0 83,2 514,0 15,0 125,9 
Pb 126,0 8,9 88,8 6,4 6,6 7,0 88,3 N.D. 122,0 23,8 83,9 
Mn 783,0 1110,0 348,0 854,0 82,8 114,0 323,0 573,0 243,0 4200 384,0 
Ti 768,0 1855,0 1626,0 900,0 1798,0 656,0 1025,0 1695,0 1015,0 50,2 770,8 
Zn 57,1 342,0 370,0 196,0 237,0 92,7 37,5 102,0 73,5 251,8 99,6 
Co 11,4 25,7 14,4 10,2 4,1 17,8 9,3 15,6 9,9 60,3 28,9 
Cu 15,5 36,7 45,6 26,9 9,6 111,0 22,2 41,9 28,8 34,2 78,6 
Cr 16,2 26,2 26,9 26,5 15,0 7,9 20,6 17,8 7,4 22,0 15,9 
Mo N.D. N.D. 12,5 27,5 10,1 44,5 N.D. 11,8 10,2 N.D. 21,0 
Ni 31,6 25,0 46,1 34,8 23,7 21,4 37,1 47,8 49,8 N.D. 52,3 

Total 2103,8 3982,5 2852,3 2289,6 2338,9 1260,3 1741,0 2588,1 2073,6 4657,3 1660,9
Nota: L.Q.= limite de quantificação e N.D. = abaixo do limite de detecção 
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TABELAS –RESUMO – RESULTADOS DE EAA 
 

 

Tabela 6.60-  Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA (µg/g) 
(Sem extração seletiva) 

 Média  Limite de Detecção Mediana Desvio Padrão M+3.D.P M+2.D.P M+1.D.P 
 (M) (L.D.) (Med) (D.P). Ordem 01 Ordem 02 Ordem 03 

Ba 235,0 23,8 188,0 167,5 737,5 570,0 402,5 
Pb 51,1 5,0 23,8 50,6 202,8 152,2 101,6 
Mn 819,5 0,7 384,0 1166,5 4319,0 3152,5 1986,0 
Ti 1105,4 60,0 1015,0 570,8 2817,8 2247,0 1676,2 
Zn 169,0 0,5 102,0 116,9 519,6 402,8 285,9 
Co 18,9 3,0 14,4 15,5 65,5 50,0 34,4 
Cu 41,0 0,6 34,2 29,6 129,7 100,1 70,6 
Cr 18,4 2,0 17,8 6,9 39,0 32,1 25,3 
Mo 12,5 10,0 10,2 14,0 54,5 40,5 26,5 
Ni 33,6 2,0 34,8 15,6 80,4 64,8 49,2 

Total 2504,4  2289,6 1010,4 5535,7 4525,2 3514,8 
 

Tabela 6.61- Concentração média de elementos menores por clínquer 
(EAA (µg/g) – Após extração seletiva, ponderado por resultados de DRX). 

  
K1  

(I aVI) 
K2 

 (II,III) 
K3  

(II, III) 
K4 
(II) 

K5 
 

K6 
 

K7 
 

K8 
 (II) 

K9 
 

K10  
(I, II) 

K11 
 

Ba 103,21 635,97 251,36 156,18 179,52 121,89 106,26 172,46 438,35 13,8 110,66
Pb 83,36 121,22 114,53 141,24 95,57 5,45 113,34 82,63 107,58 23,70 14,96 
Mn 690,03 1042,96 425,56 1053,88 84,41 593,83 402,66 371,88 328,20 --- 427,84
Ti 734,27 1835,42 1402,78 862,99 1382,49 437,52 783,83 1682,79 629,37 47,07 549,36
Zn 94,56 478,86 317,07 208,60 271,89 274,87 86,76 149,89 158,68 249,34 236,68
Total 1705,4 4114,4 2511,3 2422,9 2013,9 1433,6 1492,8 2459,7 1662,2 4533,9 1339,5

Nota: L.Q.= limite de quantificação e N.D. = abaixo do limite de detecção 
 
 
 

Tabela 6.62-  Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA (µg/g) 
(Após extração seletiva, ponderado por resultados de DRX) 

  Média Limite de Detecção Mediana Desvio Padrão M+3.D.P M+2.D.P M+1.D.P 
 (M) (L.D.) (Med) (D.P). Ordem 01 Ordem 02 Ordem 03 
Ba 208,1 0,12 156,2 178,6 743,8 565,3 386,7 
Pb 82,1 0,05 95,6 46,6 221,8 175,3 128,7 
Mn 542,1 0,01 426,7 310,5 1473,6 1163,1 852,6 
Ti 940,7 0,30 783,8 559,9 2620,5 2060,5 1500,6 
Zn 229,7 0,005 236,7 111,6 564,5 452,9 341,3 
Total 2335,4  2013,9 1073,3 5555,4 4482,1 3408,8 
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TABELAS –RESUMO – RESULTADOS DE EAA 
 
 

Tabela 6.63- Concentração de elementos menores em silicatos e  fases menores  
(EAA (µg/g) – Após extração seletiva) 

  K1 
(I aVI) 

K2 
(II,III) 

K3 
(II, III) 

K4 
 (II) 

K5 
 

K6 
 

K7 
 

K8 
(II) 

K9 
 

K10 
(I, II) 

K11 
 

Ba N.D. 423,1 122,6 N.D. N.D. 140,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 32,3 
Pb 80,8 123,7 103,2 122,4 77,0 N.D. 110,7 93,9 92,2 22,3 10,6 
Mn 458,8 543,7 213,0 601,0 59,0 665,0 288,4 206,5 173,8 745,0 458,8 
Ti 568,2 1357,5 752,4 581,6 1170,0 502,9 535,7 1223,0 465,7 12,6 568,2 
Zn 71,6 443,4 182,0 141,8 223,3 258,1 67,9 128,6 80,4 228,0 212,4 

Total 1179,4 2891,4 1373,2 1446,8 1529,3 1566,1 1002,7 1652,0 812,1 1007,9 1282,3 
Nota: L.Q.= limite de quantificação e N.D. = abaixo do limite de detecção 
 

Tabela 6.64-  Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA (µg/g) 
(silicatos e  fases menores) 

  Média Limite de Detecção Mediana Desvio Padrão M+3.D.P M+2.D.P M+1.D.P 
 (M) (L.D.) (Med) (D.P). Ordem 01 Ordem 02 Ordem 03 

Ba 65,3 0,12 0,0 129,6 453,9 324,4 194,8 
Pb 76,1 0,05 92,2 44,6 210,0 165,3 120,7 
Mn 401,2 0,01 458,8 225,7 1078,4 852,6 626,9 
Ti 703,4 0,30 568,2 396,4 1892,7 1496,2 1099,8 
Zn 185,2 0,005 182,0 109,0 512,1 403,2 294,2 

Total 1431,0  1373,0 551,7 3086,4 2534,7 1982,9 
 
 

Tabela 6.65- Concentração de elementos menores em fases da matriz.  
(EAA (µg/g) – Após extração seletiva) 

  K1  
(I aVI) 

K2 
(II,III) 

K3  
(II, III) K4 (II)

K5 
 

K6 
 

K7 
 

K8 
 (II) 

K9 
 

K10  
(I, II) 

K11 
 

Ba 1032,1 1675,3 1042,3 1301,5 1196,8 N.D. 664,1 1437,2 3479,0 125,0. 424,0 
Pb 106,4 109,1 184,1 279,4 200,8 41,9 127,2 N.D. 214,3 35,0 32,4 
Mn 2771,1 3480,5 1731,3 4375,0 228,4 117,5 1002,5 1584,7 1399,2 > L.Q. 304,0 
Ti 2228,9 4168,8 5398,0 2926,5 2586,6 N.D. 2086,5 5054,6 1764,7 326,0 474,0 
Zn 301,2 652,0 1146,8 698,5 547,2 387,1 185,8 306,0 701,7 422,0 334,0 

Total 6439,7 10085,7 9502,5 9580,9 4759,8 546,5 4066,1 8382,5 7558,9 >1% 1568,4 
Nota: L.Q.= limite de quantificação e N.D. = abaixo do limite de detecção 
 
 

Tabela 6.66-  Limite de detecção da técnica e resumo estatístico dos resultados de EAA (µg/g) 
(fases da matriz) 

  Média Limite de Detecção Mediana Desvio Padrão M+3.D.P M+2.D.P M+1.D.P 
 (M) (L.D.) (Med) (D.P). Ordem 01 Ordem 02 Ordem 03 

Ba 1125,2 0,12 1042,3 946,7 3965,4 3018,7 2071,9 
Pb 121,0 0,05 109,1 89,8 390,4 300,6 210,8 
Mn 1699,4 0,01 1492,0 1440,8 6021,8 4581,0 3140,2 
Ti 2455,9 0,30 2228,9 1836,9 7966,7 6129,7 4292,8 
Zn 516,6 0,005 422,0 272,6 1334,3 1061,7 789,2 

Total 8490,8  7558,9 8105,0 32805,7 24700,7 16595,8 
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7  TERCEIRA ETAPA EXPERIMENTAL  
 

Os ensaios de microdureza Vickers forneceram a resistência à deformação plástica dos 

componentes do clínquer e revelaram que existem grandes diferenças entre eles quanto a seu 

comportamento na fratura.  

A Figura 7.1 mostra uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de uma 

indentação sobre cristal de belita. É possível observar nela que o tipo de fratura é reta e radial 

estrelada, semelhante ao que foi observado nos silicatos por Young & Milmann (1964).  

 
Figura 7.1 -  Imagem em MEV do cristal de belita indentado (teste de microdureza Vickers). 

 

7.1 RESULTADOS DE MICRODUREZA VICKERS 

 

Os resultados dos ensaios de microdureza Vickers são apresentados na Tabela 7.1 por 

meio dos valores médios finais obtidos para os clínqueres estudados. Cabe aqui observar que 

as amostras correspondentes aos clínqueres K1(VI), K3 (I), K4(I) e K8 (I) não foram 

ensaiadas.  

Como os resultados de microindentação são afetados por muitos fatores, tendo ocorrido 

desvios em média de 10%, mas podendo chegar até 20%, não podem ser estabelecidas 

relações diretas (lineares) com os parâmetros de quebra (A.b ou WI), especialmente, sem 

considerar os outros fatores químicos e mineralógicos.  
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No entanto, os ensaios de microdureza determinaram com sucesso a potencialidade dos 

minerais com relação a sua resistência à fratura.  

Ainda, eles ajudaram a comprovar hipóteses importantes, tais como: 

(i) que os cristais da matriz (fase intersticial indiscriminada) são menos resistentes à 

fratura, apresentando microdureza média superior e 

(ii) que ambos silicatos, belita e alitas, são capazes de se deformar plasticamente com 

quantidades de resistência similares.   

Tabela 7.1- Resultados do ensaio de microdureza Vickers, HV25gf  (GPa) de clínqueres 
  Média Desvio (%) Média Ponderada por DRX
Símbolo C3S C2S F.I. C3S C2S F.I. MP*

K1 (I, II, III, IV e V) 5,90 5,10 8,96 17,21 2,69 7,88 5,80 
K2 (I, II) 8,30 5,0 13,13 2,09 3,15 4,49 7,20 
K3 (II)  9,27 6,91 9,83 3,17 5,23 15,65 8,73 
K4 (II)  7,00 7,00 8,85 3,00 2,50 6,89 7,00 
K5 8,41 5,72 7,65 12,87 16,36 2,17 6,65 
K6 7,81 7,20 11,33 2,50 7,44 5,28 7,66 
K7 5,39 3,23 6,98 16,87 18,14 13,98 5,01 
K8 (II)  9,79 7,59 12,86 3,63 10,18 6,18 9,33 
K9 5,50 3,09 7,02 5,00 4,08 12,25 4,94 
K10 5,25 3,95 7,59 13,29 20,27 11,72 5,31 
K11 5,45 6,35 7,44 18,11 9,92 19,70 5,78 
Média 7,01 5,87 9,24 8,89 9,09 9,65 6,70 
Desvio 1,65 1,68 2,17 6,40 6,21 5,15 1,51 

Nota*: MP é a microdureza média ponderada por DRX (quantitativo com refinamento Rietveld); MPS é a média 
ponderada dos silicatos; MPM é a média ponderada da matriz ou fase intersticial; F.I.corresponde às medidas 
realizadas sobre a fase intersticial indiscriminada (C3A+C4AF). 

 

 Os valores para os desvios (Tabela 7.1), segundo a NBR 6672, são altos, mas isto pode 

ser devido a muitos fatores: 

- presença de microfissuras nos cristais; 

-presença de elementos traços diferentes na mesma fase mineral; 

-proximidade da indentação com a borda dos cristais; 

-orientação dos cristais; 

-influência de poros ou zonas de cristais de periclásio e cal livre; 

-tamanho dos cristais e 

-especialmente o desmembramento dos cristais de belita. 
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Raramente medições de dureza Vickers na matriz apresentarão desvios pequenos, pois, 

em geral, ela está semi-cristalizada e seus componentes são de reduzidíssimo tamanho. Não 

podem ser distinguidas indentações realizadas sobre aluminatos de ferroaluminatos facilmente 

neste tipo de ensaio. Inclusive, a amostra K5 foi a que apresentou  o menor desvio de dureza 

para fase intersticial (2,2%), devido à grande quantidade de cristais de aluminato cúbico que 

tornou possível distinguí-los da ferrita. Assim, o valor médio de dureza Vickers da matriz dos 

clínqueres do forno K5 corresponde quase que essencialmente à dureza do aluminato cúbico.  

Nas Tabelas 7.1 e 7.2, foi observado uma variação significativa de dureza entre os 

componentes dos clínqueres estudados. Ainda, com base nos resultados anteriores de EDS e 

EAA, foi verificado que o valor médio de dureza se correlaciona com a concentração dos 

elementos estranhos (menores) estudados anteriormente, de tal forma que pôde ser 

estabelecida a seguinte relação: 

[ ]
[ ] (%)A C

1
(ppm) MT
(ppm) Ba  α HV

3
matriz ⋅  

onde a dureza Vickers (HV) da matriz dos clínqueres é diretamente proporcional à 

concentração de Ba (ppm), mas inversamente proporcional à concentração (ppm) dos metais 

Pb, Zn, Mn e Ti e ao conteúdo de aluminato (C3A). Assim, em geral, para clínqueres com 

conteúdo de C3A menor que 5,0% , quão maior a concentração de bário na matriz, maior será 

a sua dureza. Estes mesmos clínqueres podem ter, por outro lado, devido ao co-processamento, 

maior concentração de metais, tais como Pb, Zn, Mn ou Ti; isto pode reduzir a dureza das 

fases da matriz, tornando-a mais resistente à quebra.  

Tabela 7.2-  Efeito da incorporação dos elementos “estranhos” na dureza Vickers da matriz (F.I.) dos clínqueres 
 K2 

(II, III) 
K8 
(II) 

K6 K3 
(II) 

K1 
(I-V) 

K4 
(II) 

K5 K10 
(I,II) 

K11 K7 K9 

HV25gf(GPa) 13 13 11 10 9 9 7,6 7,6 7,44 7 7 
 C3A (%) 2,4 1,0 3,6 2,5 2,8 6,1 11,7 2,5 8,0 4,7 4,8 
 C4AF (%) 15,3 12,5 9,2 12,0 8,0 8,0 3,3 9,0 12,0 11,0 7,6 
Ba (ppm) 1.675 1.437 N.D. 1.042 1.032 1.302 1.196 125 424 664 3.479 
Pb (ppm) 109 N.D 42 184 106 279 201 35 32,4 127 214 
Mn (ppm) 3.481 1.585 117,5 1.731 2.771 4.375 228 >1% 304 1.003 1.399 
Ti (ppm) 4.169 5.055 N.D. 5.398 2.229 5.398 2.587 326 474 2.087 1.764 
Zn (ppm) 652 306 387 1.147 301 1.147 547 422 334 186 702 
Total (ppm) 10.086 8.383 546,5 9.502,5 6.440 9.581 4.760 >1% 1.568 4.066 7.559 

Nota 1: N.D.= não detectado; Nota 2: Total = (Ba+Pb+Mn+Ti+Zn). 
 

Clínqueres com conteúdo elevado de aluminato (> 3,5%) em geral apresentam matriz 

com menor dureza. Se o aluminato estiver cristalizado (resfriamento lento) eles podem tornar-

se mais frágeis, conforme visto anteriormente. Clínqueres, por exemplo, como K11 e K5 
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(conteúdo de C3A maior que 6%) têm matriz com dureza muito baixa, mas não são muito 

resistentes à quebra por impacto (DWT).  

Nas Tabelas 7.1 e 7.3, pode ser observado que o valor médio de dureza dos silicatos,  

também, se correlaciona com as impurezas presentes, isto inclui o bário, os álcalis e os metais 

estudados, assim como os óxidos de alumínio e ferro, de tal forma que: 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ](%) ONaOK

1
(%) OAl
(%) OFe

(ppm) MT
(ppm) Ba α HV

2232

32
belitaou  alita +

⋅⋅  

onde a dureza Vickers (HV) da alita ou belita é diretamente proporcional à concentração de Ba 

(ppm) e ao conteúdo de óxido de ferro; por outro lado, é inversamente proporcional à 

concentração (ppm) dos metais Pb, Zn, Mn e Ti, ao conteúdo de alumínio (Al2O3) e à 

concentração dos óxidos de potássio e sódio (álcalis).  

Clínqueres cujos silicatos possuem majoritariamente alumínio ou álcalis como 

impurezas têm moabilidade ruim, por outro lado, clínqueres com mais óxido de ferro e bário 

têm silicatos com dureza elevada e são menos resistentes à quebra. Os efeitos das impurezas 

nos silicatos refletem, portanto, na moagem fina através do índice de trabalho (kWh/t).  

Tabela 7.3- Efeito da incorporação dos elementos “estranhos” na dureza Vickers dos silicatos dos clínqueres 
 K8 

(II) 
K3 
(II) 

K2 
(II, III) 

K5 K6 K7 K1 
(I-V) 

K4 
(II) 

K11 K9 K10 
(I,II) 

HV25gf  (GPa) Alita 9,8 9,3 8,3 8,4 7,8 5,4 5,9 7,0 5,4 5,5 5,2
HV25gf  (GPa) Belita 7,6 7,0 5,0 5,7 7,2 3,2 5,1 7,0 6,4 3,1 4,0
Média ponderada 8,9 8,6 7,2 7,6 7,7 5,0 5,8 7,0 5,6 5,2 5,0

EAA nos silicatos 
Ba (ppm) N.D. 123 423 N.D. 140 N.D. N.D. N.D. 32 N.D. N.D. 
Pb (ppm) 94 103 124 77 N.D. 111 81 122 11 92 23 
Mn (ppm) 206 213 544 59 665 288 459 601 459 174 745 
Ti (ppm) 1223 752 1.358 1.170 503 534 568 582 568 466 13 
Zn (ppm) 129 182 443 223 258 68 72 142 212 80 228 
Total (ppm) 1.652 1.373 2.891 1.529 1.566 1.003 1.179 1.447 1.282 812 1.008 

EDS nas Alitas 
Al2O3/Fe2O3 0,68 0,85 0,69 1,42 0,79 1,20 2,14 0,72 2,21 4,22 1,53
K2O+Na2O3 0,57 0,18 0,21 0,30 0,65 0,31 0,85 0,27 1,27 1,81 1,58

EDS nas Belitas 
Al2O3/Fe2O3 0,60 0,60 1,65 --- 0,54 0,92 0,34 0,70 2,54 1,82 1,11
K2O+Na2O3 1,50 0,46 0,49 --- 0,97 0,66 0,78 1,03 1,58 1,63 0,73
Nota 1: N.D.= não detectado; Nota 2: Total = (Ba+Pb+Mn+Ti+Zn). 
 

 

Por exemplo, os clínqueres do forno K9 foram os que apresentaram o conteúdo total de 

bário mais elevado (depois dos clínqueres K2). No entanto, o bário está concentrado 

exclusivamente na matriz destes clínqueres. O elevado conteúdo de C3A destes clínqueres 

refletiu como uma dureza de matriz bem abaixo da média, anulando o efeito do bário. O 
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alumínio entrou, também, em grande quantidade, por difusão, juntamente com os álcalis, nas 

alitas e nas belitas, tornando-se suas principais impurezas. Isto impediu a entrada de outros 

elementos estranhos, tais como os metais de transição, Mn e Ti. Seu conteúdo total de 

elementos estranhos é o menor de todos os clínqueres estudados. A dureza da matriz e dos 

silicatos dos clínqueres do forno K9, também, foi a menor de todos os clínqueres estudados. 

Os clínqueres dos fornos K7, K10, K1 e K11 apresentam elevado índice de trabalho e elevada 

quantidade de impurezas de alumínio e/ou de álcalis.  

Por outro lado, clínqueres, tais como os do forno K8, K3 e K2, com maior conteúdo de 

ferro têm dureza bastante elevada. O índice de trabalho deles foi baixo, a despeito de suas 

características mineralógicas (quantidade e forma dos silicatos). Estas observações confirmam 

novamente que as impurezas dos silicatos exercem forte efeito sobre a moagem fina.    

Na Figura 7.2, é mostrado que existe uma boa correlação entre a dureza dos 

componentes do clínquer e o seu índice de trabalho, porém, esta não é linear: quão maior a 

dureza Vickers dos silicatos (HV), menor o consumo de energia na moagem fina (WI), de tal 

forma que: 

WI~179.(HV25gf)-1,37
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Figura 7.2 - Correlação entre índice de trabalho e dureza Vickers dos clínqueres. 

 

 É sugerido, no entanto, que não seja utilizada a equação descrita acima para qualquer 

clínquer com vistas à previsão de seu índice de trabalho, pois esta equação mostra a correlação 

entre clínqueres com características químicas e mineralógicas muito distintas. Ela serve apenas 
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para mostrar que quanto maior foi a dureza vickers dos componentes do clínquer menor foi 

seu consumo de energia na moagem fina. 

Para prever a moabilidade de um clínquer, sugere-se que seja construída uma curva de 

calibração WI x HV, a qual represente com fidelidade clínqueres com pouca variação em suas 

características químicas e mineralógicas e que são destinados a um moinho específico. Isto é 

feito refinando o modelo proposto, isto é, validando os resultados com um número 

representativo de amostras. Depois de validado modelo específico, este poderá ser utilizado 

com confiança para prever consumo de energia na moagem fina, otimizar e/ou dimensionar 

novos moinhos, com base somente em testes de microdureza Vickers.  

7.2 TESTES INSTRUMENTADOS DE DUREZA (TID)  

 

Durante a execução dos testes, foi possível notar alguma influência das inclusões nos 

silicatos sobre os seus valores de dureza. Para examinar isto com mais cuidado e obter valores 

mais precisos de dureza Vickers foram realizados testes instrumentados de dureza (TID).  

Conforme visto anteriormente, a grande vantagem deste tipo de teste é poder registrar a 

carga e a profundidade durante o teste de dureza. Isto ajuda muito quando o tamanho da 

indentação precisa ser muito reduzido e os aumentos fornecidos pelo microscópio óptico 

acoplado não são suficientes.  A dureza Vickers é inferida a partir disto, evitando os erros de 

medida da diagonal da indentação em aumentos pequeno. 

 

7.2.1 Características químicas e mineralógicas dos clínqueres ensaiados 

 

Antes da apresentação dos resultados, serão descritas, de forma resumida, as amostras 

selecionadas para os testes de nanoindentação: clínqueres do forno K10, K9  e K1. 

As amostras do clínquer K10 mostram cristais de alita sub a anédricos (com faces 

abauloadas) de 60 µm (variando de 15 a 120 µm), fortemente zoneados, sem microfissuras e 

com inclusões abundantes de belitas arredondadas. Os cristais de belita mostram uma grande 

variação de tamanho, 8 a 63 µm, com média em 22 µm. Eles são arredondados, mostram-se às 

vezes agrupados em zonas com tamanho médio de 200 µm, mas muitos deles estão dispersos. 

As amostras têm fase intersticial vítrea a semi-cristalizada e porosidade de cerca de 23% 

(poros regulares e isolados). 
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As amostras do clínquer K9, têm cristais de alita subédricos microfissurados, com 

tamanho médio de 29 µm (variando de 11 a 77 µm) e com inclusões abundantes de belitas. 

Existem diversos tipos de belitas nesta amostra: algumas em início de digitação e outras com 

núcleo totalmente desorganizado, digitadas, as quais foram denominados de belitas tipos I. 

Também, são encontradas belitas mais grosseiras e arredondadas (denominadas de belitas tipo 

II). Ambos tipos de belitas apresentam coloração do núcleo distinta da borda, mas as belitas do 

tipo II estão presentes em menor quantidade. A fase intersticial compreende cristais semi a 

cristalizados, bem como cristais de periclásio desenvolvidos na matriz (trata-se de clínquer 

com conteúdo elevado de MgO). As amostras possuem porosidade 40% em média (poros 

irregulares e interconectados) e suas características de queima são típicas de clínqueres com 

primeiro resfriamento lento, com tempo e temperatura de clinquerização um pouco acima da 

faixa recomendada. 

As amostras do clínquer K1 mostram cristais de alita subédricas de 24 µm (variando de 

3 a 54 µm), agrupadas (“canibalismo”), com inclusões de matriz e periclásio abundantes 

(clínquer com conteúdo mais elevado de MgO). Os cristais de belita são arredondados e 

encontram-se agrupados em zonas (com poro central ou não), alguns apresentam aspecto 

“amebóide” e estão dispersos na matriz. As amostras mostram fase intersticial semi-

cristalizada e porosidade em média normal (28%). 

Conforme mostra a Tabela 7.4, o clínquer K1 contêm grandes zonas de belita (300 µm 

em média), porém, muitas vezes, elas são menos extensas e freqüentes que as do clínquer K9. 

As amostras do clínquer K10 têm poucas zonas de belitas por nódulo, pois a maioria está 

dispersa e seus cristais são arredondados. 

Tabela 7.4-  Descrição das zonas de belitas dos clínqueres submetidos a TID 
Parâmetros observados / Clínquer K10  K9 K1 

Zonas regulares 15 (A) 55 (ID );  
15 (A) 

80 (A) 

Zonas 
irregulares 

25 (A) 28 (ID) 15 (A) 

 
Distribuição (em percentagem) 
e forma  (entre parênteses) dos 
cristais de belita: arredondada 
(A)  e início de digitação (ID) 

Cristais 
dispersos 

60 (A) 2 (ID) 5 (A) 

Tamanho médio de zonas de belitas  (µm) 170 262 300 
Variação do tamanho  das zonas de belitas (µm) 50-400 159-919 130-578 
Contagem média das zonas de belitas por nódulos 13 36 20 
Tamanho médio dos cristais de belitas (µm) 25 20 22 
Variação do tamanho dos cristais de belita (µm) 3-53 8-72 8-63 
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Os três clínqueres, embora contenham grandes (>150 µm) zonas de belitas, produziram 

cimentos compostos (tipo CP IV) de acordo com as exigências físicas e mecânicas descritas na 

norma NBR 5736 (1991), segundo informações dos fabricantes, em especial, se observadas as 

datas e horários de coleta destas amostras. 

Na Tabela 7.5, são apresentados os valores médios finais dos resultados de difração de 

raios-X quantitativos das amostras testadas,  obtidos pelo método de refinamento Rietveld. Na 

mesma tabela pode ser visto que as amostras do clínquer K10 apresentam elevado conteúdo de 

silicatos (83,5%) e de sulfatos.  

Tabela 7.5-  Resultados de difração de raios-X dos clínqueres testados por HIT (% em massa) 
Fase/clínquer K10 K9 K1 

C3S 70,2 66,6 66,9 
C2S 13,3 12,3 7,9 
C3A-cúbico 2,6 3,0 1,3 
C3A-ortorrômbico --- 1,9 1,6 
C4AF 10,1 7,6 8,2 
Periclásio 0,6 6,4 11,2 
Cal livre 0,2 1,7 0,8 
K2SO4* 1,7 0,5 2,1 
K2Ca2(SO4)3** 1,3 --- --- 
Total 100,0 100,0 100,0 

Relações 
C3S+C2S 83,5 78,9 74,8 
C3A+C4AF 12,7 12,5 11,1 
C3S/C2S 5,28 5,41 8,47 
Nota: Arcanita  ** Langbeinita cálcica 

 

A Tabela 7.5 mostra, também: (i) que o conteúdo de belita das amostras do clínquer K1 

é  significativamente menor; (ii) que as amostras do clínquer K10 são mais ricas em ferrita. Os 

álcalis das amostras do clínquer K10 aparecem combinadas com enxofre, sob forma de 

langbeinita cálcica e arcanita. O menor conteúdo de enxofre das amostras dos clínqueres K9 e 

K1 pode ter contribuído no reporte dos álcalis para os aluminatos, estabilizando o aluminato 

ortorrômbico (Gobbo, 2004). As amostras do clínquer K9 apresentaram o maior conteúdo de 

cal livre e o menor de sulfatos dos três clínqueres.  

A Tabela 7.6 mostra a composição química média determinada por FRX das amostras 

estudadas. Conforme estes resultados, a quantidade de periclásio das amostras do clínquer K9 

e, particularmente, do clínquer K1 é enorme, excedendo inclusive a maioria das normas 

internacionais que limitam em média a 5 ou 6% no máximo de MgO no clínquer (ver ). 

Convém lembrar que as normas nacionais não limitam o teor de MgO no clínquer, mas sim no 

cimento. No caso destes clínqueres destinados à fabricação de cimentos compostos, a norma 

reguladora é a  NBR 11578 que limita o teor de MgO em 6,5% no cimento. 
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Os módulos químicos  foram estimados com base nos óxidos, quantificados por FRX da 

Tabela 7.6. A cal livre foi quantificada por etileno glicol, de acordo com a norma NBRNM13 

(2004). Foi observado que as amostras do clínquer K10 apresentam Fator de Saturação em Cal 

(FSC) mais elevado, mas seu Módulo de Sílica (MS) é mais baixo.  

Tabela 7.6-  Composição química dos clínqueres testados em TID (FRX-% em massa) 
 K10 K9 K1 

SiO2 21,50 20,87 19,85 
Al2O3 4,70 4,05 3,75 
Fe2O3 3,10 2,58 2,56 
CaO 64,85 61,58 57,65 
MgO 1,50 7,48 12,01 
Na2O 0,10 0,40 0,12 
K2O 1,10 1,10 1,36 
TiO2 0,25 0,12 0,12 
SO3 2,20 0,28 0,97 
Mn2O3 0,10 0,05 --- 
FSC 95,70 94,90 93,48 
MS 2,76 3,15 3,15 
MA 1,52 1,57 1,46 
Cal livre** 0,50 1,01 1,21 
Álcalis equivalente 0,82 1,12 1,01 
*Ignorando SO3 **Determinado por etileno glicol. 

 

A Figura 7.3 mostra a resistência à quebra dos clínqueres escolhidos para testes de 

nanoindentação. Clínqueres K10 e K1 têm elevada resistência à quebra por impacto, enquanto  

o clínquer K9 possui resistência muito baixa ao impacto. 

 
Figura 7.3 - Resistência à quebra por impacto dos clínqueres escolhidos para testes de nanoindentação. 
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A Tabela 7.7 mostra os resultados de ensaio de Bond para os clínqueres escolhidos: 

clínquer K10 tem o maior consumo específico de energia, mas os três clínqueres podem  ser 

classificados, segundo o JKTech1, como sendo materiais de difícil moabilidade (hard 

grindability). 

Tabela 7.7-  Resultados de Moabilidade de Bond 
 WI (kWh/t) Classificação JKTech 
K10 21,5 Hard grindability 
K9 20,0 Hard grindability 
K1 18,5 Hard grindability 

 

7.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES DE NANODUREZA 

 

Os valores médios de dureza Vickers e de módulo de elasticidade dos clínqueres 

testados são apresentados nas Tabelas 7.8 e 7.9 respectivamente. Como eram raras as 

inclusões de aluminato ou ferrita em alitas das amostras do clínquer K10, o número de 

indentações ficou reduzido a apenas cinco medidas. O restante dos valores das Tabelas 7.8 e 

7.9 corresponde à média de 20 indentações por componente analisado.  

As fases com dureza mais alta foram a ferrita (C4AF) e a belita tipo II, seguida pelo 

aluminato (C3A), alita (C3S) e belita, tipo I. Portanto, a belita tipo I mostrou a menor 

resistência à deformação plástica (menor valor de dureza Vickers). 

Diversos fatores influenciam nas medidas por HIT, mas foi observado com mais cuidado 

neste estudo como a dureza Vickers variou quando a indentação era realizada dentro e fora das 

inclusões nas alitas. As inclusões minerais de ferritas dentro das alitas, por exemplo, 

mostraram um valor de dureza intermediário entre aquele obtido para os silicatos a aquele 

obtido para as fases da matriz. 

Tabela 7.8- Valores médios de dureza Vickers (GPa) por clínquer testado 
 Média Desvio Padrão 
 C3S C2S C3A C4AF Inc.* C3S C2S C3A C4AF Inc.*

K10  5,61 5,45 7,85 12,75 7,69 11,30 7,91 5,92 3,63 6,63 
K9 5,86 5,85 (Tipo I) 

12,60 (Tipo II) 
8,10 10,04 6,51 5,56 10,38 (Tipo I) 

19,58 (Tipo II) 
5,00 5,00 5,72 

K1 5,36 4,80 9,16 10,65 7,44 5,24 7,91 8,74 8,13 7,52 
Média  5,61 7,20 8,38 11,13 7,20 7,37 11,50 6,59 5,54 6,60 

Nota: Inc.* inclusão de C3A or C4AF em alitas. D.P. (desvio padrão) 

                                                 
1 JKTech é uma companhia por meio da qual ocorre a transferência da tecnologia desenvolvida pelos 

centros de pesquisa The Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) e outros centros (Centres of the 

Sustainable Minerals Institute, SMI) para a indústria. 

http://www.jkmrc.com.au/
http://smi.uq.edu.au/index.html
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Os valores médios de módulo de elasticidade para alitas e belitas tipo I variaram de 125 

a 122 GPa respectivamente (Tabela 7.9). 

Tabela 7.9- Valores médios de módulo de elasticidade (GPa) por clínquer testado 
 Média Desvio Padrão 
 C3S C2S C3A C4AF Inc.* C3S C2S C3A C4AF Inc.*

K10  112,79 117,48 124,39 135,92 124,19 10,06 11,33 2,47 2,41 2,80 
K9 138,75 122,23 (Tipo I) 

161,89 (Tipo II) 
138,50 127,46 143,16 2,66  8,09 (Tipo I) 

13,99 (Tipo II) 
5,45 4,39 2,65 

K1 129,32 117,27 149,11 165,13 130,56 4,86 9,02 4,31 7,73 4,55 
Média  126,95 129,71 137,34 142,84 132,67 5,84 10,58 4,07 4,83 3,33 

Nota: Inc.* inclusão de C3A or C4AF em alitas.  

 

Os desvios das medidas de dureza e módulo de elasticidade provêm de diversos fatores, 

tais como orientação cristalina, composição química, substrato e problemas de paralelismo das 

amostras. Inclusões, poros, grãos de periclásio ou de cal livre e cristais de sulfatos nas 

vizinhanças das indentações podem interferir. 

O desvio padrão dos valores de dureza Vickers foram altos para os dois tipos de belitas 

encontradas nas amostras do clínquer K9 (cerca de 10% para belita tipo I e 18% para belitas 

tipo II). 

O módulo de elasticidade das alitas de amostras do clínquer K10  é, em média, baixo. 

Isto pode explicar o índice de trabalho elevado deste clínquer (21,5 kWh/t). O módulo de 

elasticidade dos aluminatos e das ferritas do clínquer K10, também, é baixo, se comparado ao 

das amostras do clínquer K1.  

A grande diferença nos módulos de elasticidade das fases da matriz dos clínqueres 

estudados pode explicar a sua quantidade de resistência à quebra por impacto (DWT). 

Componentes da matriz do clínquer K1, por exemplo, com maior módulo de elasticidade, 

poderiam ter contribuído com sua elevada resistência à quebra.  

As belitas tipo II apresentaram módulo de elasticidade maior do que as belitas do tipo I. 

Isto indicaria que as belitas tipo-II têm quantidade de resistência à fratura menor.  

As Figuras 7.4 a 7.7 mostram o comportamento mecânico dos componentes dos 

clínqueres testados por meio das curvas de carga-deslocamento. Todas seus componentes  

anidros exibem um comportamento elasto-plástico. 

 Os componentes da matriz mostram, no entanto, um comportamento mais próximo do 

elástico (como uma indentação realizada no ar), enquanto, as componentes silicáticos 

mostram, geralmente, um comportamento mais próximo do plástico. Estas curvas de carga-
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deslocamento das Figuras 7.4 a 7.7 representam as curvas médias das 20 indentações 

realizadas sobre cada um dos componentes das amostras de clínqueres testados. 
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Figura 7.4 - Curva média carga-deslocamento dos componentes do clínquer K10. 
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Figura 7.5 - Curva média carga-deslocamento dos componentes do clínquer K1. 

 

Ainda, as Figuras 7.4 e 7.5 mostram que as indentações realizadas dentro de inclusões de 

alitas resultam em curvas de carga-deslocamento diferentes daquelas obtidas para este 

componente. Por exemplo, quando a indentação é feita sobre uma inclusão de menor dureza, 
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tal como uma inclusão de belita (I-C2S), a curva é deslocada para a direita da curva média de 

carga deslocamento da alita, correspondente à média das medidas realizadas fora das inclusões 

(Figura 7.4).  

Por outro lado, quando a indentação é feita sobre inclusão de dureza mais alta, tal como 

uma inclusão de aluminato ou ferrita (I-Fase), a curva é deslocada para a esquerda da curva 

média da alita (Figura 7.5). A inclusão de MgO em alita (I-MgO) na Figura 7.4 mostrou-se 

com dureza baixa: a curva carga-deslocamento da inclusão de periclásio se encontra bem à 

direita da curva média da alita. 

Na Figura 7.6, as diferenças no comportamento mecânico dos dois tipos de belitas (I e 

II) nas amostras do clínquer K9 podem ser observadas. As belitas do tipo I são mais plásticas 

do que as do tipo II, sendo que a última apresenta uma dureza bastante elevada. Diferenças 

morfológicas entre estes dois tipos de belitas foram descritas anteriormente. 
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Figura 7.6 - Curva média carga-deslocamento das belitas (tipos I e II) do clínquer K9. 

 

Na Figura 7.7, a ferrita do clínquer K9 mostra uma curva de descarregamento fechada 

(próxima à recuperação elástica de uma indentação feita no ar), enquanto os outros 

componentes apresentaram um comportamento plástico. 
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Figura 7.7 - Curva média carga-deslocamento dos componentes do clínquer K9. 

 

7.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE NANODUREZA (TID) 

 

A forma e o tamanho dos cristais, bem como o “canibalismo” (união dos cristais), 

observados nas alitas e belitas do clínquer K10, são reflexos  das condições de sua formação, e 

podem ser explicados por Ostwald Ripening (Best, 2003): cristais menores tendem a ser 

consumidos às expensas de formarem grãos maiores e mais estáveis. O resultado deste 

equilíbrio (“ripening”) é um aumento do tamanho médio global dos cristais do sistema. O 

clínquer K10, com seus cristais arredondados, bem desenvolvidos, é um perfeito exemplo 

disso, conforme visto anteriormente. 

O Clínquer K1 mostra algumas similaridades com o clínquer K10, devido à presença de 

alguns cristais de belita amebóides e ao canibalismo presente nas alitas. Ambos clínqueres, de 

fato, foram submetidos a temperaturas mais altas de queima.  

De acordo com Hills (1999), clínqueres com estas características apresentam baixa 

moabilidade. Observações sobre a prática industrial, e demais resultados apresentados neste 

trabalho, levam o autor a acreditar que clínqueres submetidos a tempos longos de queima, em 

temperaturas mais altas do que aquelas necessárias para formação dos cristais de alita, são 

realmente  mais difíceis de moer. Além disso o elevado conteúdo de belitas arredondadas e 

alitas anédricas (com faces abauloadas) ajuda muito na elevação do consumo de energia na 

moagem fina.  
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Por outro lado, esta teoria explica o comportamento dos clínqueres K10 e K1 frente à 

fratura, mas não o  comportamento do clínquer K9. Para isso, torna-se necessário recordar 

novamente  que:  

(i) para testes de moabilidade de Bond, o material tem de ser previamente britado 

em 3,0 mm e  

(ii) valores de WI obtidos a partir de malhas menores de fechamento podem 

aumentar, quando inclusões de belitas em alitas começarem a fraturar. 

 

 As zonas de belita com dureza elevada (tipo II) do clínquer K9 e as alitas 

microfissuradas têm maior probabilidade de fraturar do que as zonas de belitas em início de 

digitação (tipo I), com menor dureza, antes da execução dos ensaios de Bond, ainda durante a 

preparação das amostras. Os cristais de belita tipo I com menor dureza podem permanecer por 

mais tempo no moinho até que se fraturem no ensaio de Bond, podendo elevar o consumo de 

energia com a redução da malha teste do ensaio. Belitas com durezas tão diferentes  podem 

explicar, portanto, o alto consumo de energia na moagem fina do clínquer K9.  

De qualquer forma, o clínquer K9 mostra consumo específico de energia quase tão alto 

quanto os dos clínqueres K1 e K10. Ou seja, a britagem prévia da preparação da amostra, 

funcionou como uma câmara primária de um moinho de clínquer de cimento industrial. 

Um clínquer, tal como K9, com porosidade elevada e com muitas alitas microfissuradas 

terá resistência baixa à quebra por impacto em DWT. Os testes de nanoindentação serviram 

apenas para fortalecer a idéia de que um clínquer com grande quantidade de alitas 

microfissuradas pode ter consumo elevado, pois a moagem fina requer que estes cristais sejam 

quebrados bem abaixo do seu tamanho médio (supondo tamanho médio das partículas de 

cimento próximo a 15 µm: os clínqueres testados possuem uma percentagem significativa de 

alitas com tamanho acima de 30 µm).  

Os três clínqueres têm consumo elevado na moagem fina, porque têm silicatos com 

propriedades mecânicas similares: suas alitas têm praticamente a mesma dureza Vickers e 

módulo de elasticidade. A diferença maior está nas belitas tipo II do clínquer K9, indicando 

que estes cristais ajudaram na redução de sua resistência à quebra por impacto. Os valores de 

dureza dos silicatos destes clínqueres, comparados aos da literatura (Velez et al., 2001), são 

muito baixos, o que significa que todos eles são cristais com alta capacidade de se deformar e 

resistir à fratura. 
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A presença de elementos “estranhos” na rede cristalina dos componentes dos clínqueres 

deve ter sido essencialmente a causa disso. De acordo Opczky (2004), por exemplo, a 

incorporação de elementos traços tem influência na resistência à fratura dos cristais, bem 

como sobre a moabilidade dos clínqueres, devido às alterações nas relações eletrostáticas das 

estruturas dos seus componentes, à própria natureza das ligações entre os íons e à coordenação 

destes e, por conseguinte, às propriedades físicas e mecânicas (dureza, rigidez) dos cristais. A 

modificação da moabilidade dos clínqueres é uma manifestação macroscópica destes efeitos. 

De fato, de acordo com todos resultados obtidos neste trabalho, as impurezas do clínquer 

desempenham papel fundamental na sua moabilidade, em especial, na quebra de partículas 

menores que 300 µm.  

Ainda, o conteúdo de MgO teve um efeito negligenciável sobre a resistência ao impacto 

dos clínqueres em DWT. O clínquer K10 com apenas 1,5% de MgO e o clínquer K1 com 12% 

de MgO tiveram praticamente a mesma quantidade de resistência ao impacto. O clínquer K1, o 

qual mostrou índice de trabalho 14% menor, pode ter tido maior moabilidade devido a um 

menor conteúdo de silicatos ou até mesmo devido a um elevado conteúdo de MgO e cal livre, 

a despeito de possuir com freqüência zonas de belita de tamanho considerável (em média 300 

µm). 

 

7.5  CONCLUSÕES SOBRE OS RESULTADOS DE NANODUREZA (TID) 

 

Dentre os principais resultados dos testes de nanodureza (TID) destacam-se: 

(i) a forma das curvas de descarregamento mostram que a fase ferrita apresenta um 

comportamento mais elástico do que os aluminatos, enquanto as fases silicáticas apresentam 

um comportamento próximo do plástico; 

(ii) as principais diferenças entre clínqueres com consumo elevado de energia na 

moagem fina, com respeito aos valores de dureza e módulo de elasticidade dos cristais, 

residem nos componentes da matriz e nas belitas. 

(iii) as curvas de carga-deslocamento das indentações realizadas sobre amostras do 

clínquer K9 mostram a possibilidade da existência de belitas com distintos comportamentos 

mecânicos em um mesmo clínquer. Estas belitas (Tipo II) serão objeto de estudos posteriores; 

(iv) os silicatos (especialmente, as belitas) são mais suscetíveis à deformação e, por esta 

razão, podem produzir desvios de fissuras que se propagariam nos nódulos de clínquer. 
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Cristais arredondados e deformáveis têm uma relativa moabilidade, em relação às fases da 

matriz, o que pode resultar em sua liberação durante as etapas de preparação dos ensaios de 

moagem. Esta moabilidade relativa indica que os clínqueres contendo grande quantidade de 

belitas arredondadas de baixa dureza, terão maior consumo de energia na moagem fina 

(segunda câmara do moinho de cimento); 

(v) cristais individuais, especialmente, de belitas arredondadas, permanecem 

freqüentemente intactos no final dos testes de moagem de Bond, mas zonas de belitas em 

início de digitação ou com dureza elevada, serão mais facilmente quebrados, especialmente 

em testes de impacto por DWT (nódulos grosseiros); 

(vi) clínqueres que apresentarem grande quantidade de belitas com dureza elevada (Tipo 

II) podem apresentar zonas maiores do que 300 µm sem prejudicar a sua moabilidade; 

(vii) clínqueres com grande quantidade de alitas microfissuradas podem ter consumo 

elevado de energia na moagem fina (segunda câmara do moinho) 

(viii) as  inclusões das alitas podem interferir no seu processo de quebra, pois possuem 

durezas distintas. Baseando-se nos resultados de nanodureza, nos ensaios de quebra e na 

observação da morfologia dos cristais, estima-se que inclusões de belita prejudicam a 

moabilidade dos clínqueres, enquanto as inclusões de fase devem ajudar no processo. 

Enfim, os testes de nanodureza ajudaram a fornecer informações mais precisas acerca 

das propriedades mecânicas dos componentes dos clínqueres e a ratificar os resultados 

anteriores. 
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8 CONCLUSÕES 
 

A meta do trabalho consistiu em estudar os parâmetros necessários para a redução dos 

custos na moagem de cimento, com ênfase no consumo de energia. Isto implica revelar quais 

são as variáveis mais importantes no controle da moabilidade dos clínqueres, além de fornecer 

os dados para dimensionamento e otimização dos equipamentos de moagem.  

Foram encontradas muitas variáveis capazes de interferir no processo de quebra dos 

clínqueres. Elas estão inter-relacionadas, mas puderam ser observadas e avaliadas com vistas 

à determinação do consumo energético. 

As metodologias utilizadas mostraram-se promissoras na determinação destas variáveis, 

e os resultados podem ser diretamente utilizados no controle e adaptação das etapas de 

fabricação e/ou moagem dos clínqueres co-processados.  

O índice de trabalho, por exemplo, destes clínqueres, coletados em todo Brasil, fornece 

uma boa estimativa do consumo de energia na moagem do cimento e da sua variabilidade. 

Ainda, os mesmos índices de trabalho (WI) podem ser utilizados, após escalonamento, para 

dimensionamento e melhorias dos moinhos na fabricação de cimentos tipo I (comum) e para 

estimativas de consumo de cimentos compostos (misturas similares). 

A estimativa dos parâmetros de quebra por meio de Drop Weight Teste e ensaios em 

moinho padrão de laboratório (estudos cinéticos e Bond) mostraram os efeitos, em diferentes 

escalas, da heterogeneidade dos clínqueres. Em especial, revelou o quão distinto pode ser o 

consumo de energia na moagem grosseira e na moagem fina.  

Exemplos disto são os clínqueres do forno K1 que, embora apresentem sempre elevada 

resistência à quebra por impacto em DWT, puderam ter seu consumo de energia específico 

significativamente reduzido na moagem fina. Isto ocorreu fundamentalmente por meio da 

redução do conteúdo de belitas  de 21% para 7,6%.  

O estudo revelou que as belitas podem ter quantidades de resistência à fratura similares 

as das alitas, pois ambos são silicatos com dureza Vickers semelhante, ou seja, com condições 

de se deformarem plasticamente e resistir à quebra. No entanto, a morfologia, o “hábito”,  tão 

diferente destes cristais influencia sobremaneira nos mecanismos de quebra: belitas são quase 

esféricas, enquanto as alitas são basicamente prismas tabulares. 

Algumas vezes os cristais tabulares de alita podem estar com as faces abauloadas, seu 

aspecto fica então parecido aos de grãos de feijão, quando vistos em microscópio eletrônico. 
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A modificação na morfologia dos cristais de alita pode tornar os clínqueres mais resistentes à 

quebra, similar ao que ocorre com os clínqueres dos fornos K2 e K1 última coleta.   

Assim, não existem, em realidade, efeitos “dicotômicos” entre alitas e belitas no que se 

refere à moagem. Resultados de microdureza e nanodureza ajudaram a comprovar isto, além 

de revelar a maior fragilidade dos cristais da matriz frente aos silicatos. Isto é muito 

importante, pois sustenta a idéia de que a moagem grosseira dos clínqueres depende 

principalmente da porosidade, mas, também, é influenciada pelos cristais de matriz. 

O agrupamento dos cristais de belita, em geral no entorno de poros, juntamente com os 

cristais da matriz dos clínqueres, podem constituir verdadeiras “barreiras” à propagação das 

fissuras, elevando seu consumo específico de energia na primeira câmara do moinho. Isto 

ocorre, porque elementos substituintes das redes cristalinas dos componentes dos clínqueres, 

também, denominados impurezas, têm grande efeito sobre a resistência à fratura deles. 

 Foi constatado, inclusive, que as impurezas não exercem o mesmo efeito, conforme 

esperado, em função das distintas naturezas de ligação, cargas iônicas, etc. Embora, o esforço 

de isolar estes efeitos tenha tornado mais difíceis e demoradas as análises dos resultados, ele 

foi valioso na  “descoberta” da influência do quimismo dos componentes sobre a moagem. É 

esperado que estes resultados possam auxiliar outros pesquisadores a compreender os efeitos 

das impurezas sobre a qualidade dos cimentos oriundos do co-processamento.  

Ainda, espera-se que os valores de dureza e módulo de elasticidade dos componentes 

dos clínqueres co-processados possam ser utilizados em processos de modelagem de 

microestruturas de concreto, caminho promissor na busca pela redução do número de testes e 

melhoria incessante da qualidade dos produtos. Os resultados mostraram que as propriedades 

mecânicas (dureza e módulo de elasticidade) dos componentes dos clínqueres  variaram em 

decorrência das quantidades e tipos distintos de impurezas presentes adicionadas durante co-

processamento. 
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8.1 CONTRIBUIÇÕES  E OBJETIVOS ALCANÇADOS 
 

8.1.1 Primeira etapa experimental 
- Avaliação da resistência mecânica dos clínqueres segundo metodologias já 
consagradas na área de estudo dos processos de cominuição 
 

● Drop Weight Test 
- A resistência dos clínqueres geralmente mostra dependência da fração de tamanho de 

nódulo testada. Quanto maior a  resistência à quebra do clínquer mais fraca é a sua 

dependência do tamanho inicial, como qualquer outro material ensaiado em DWT. Ou seja, 

clínqueres pouco porosos mostrarão, a princípio, grande quantidade de resistência; sendo A.b 

independente do tamanho inicial. Por outro lado, quanto mais poroso ou heterogêneo for o 

clínquer, maior será o efeito da redução do tamanho do nódulo sobre o parâmetro A.b.  

- Os clínqueres apresentam uma larga faixa de valores de resistência, com parâmetro de 

impacto variando de 31 a 136, mas a maioria deles encontra-se situados nas classes de 

moderada à alta resistência ao impacto (valores menores que 52). Clínqueres com baixa ou 

muito baixa resistência à quebra por impacto representam um grupo menor. Isto ocorre, 

porque clínqueres com estas características geralmente são mais porosos e o processo de 

controle de qualidade evita que isto aconteça (quão mais poroso o clínquer, menor seu 

conteúdo de alita e, por conseguinte, a resistência do cimento pode sofrer redução). 

- Ensaios em DWT resultam quase sempre em uma quantidade considerável de “finos”  

nos produtos de quebra, independentemente da fração de tamanho inicial. Estas partículas são 

geradas basicamente por abrasão num estágio secundário de quebra, elevando a quantidade de 

partículas de tamanho intermediário nos produtos de quebra de clínqueres frágeis (porosos), 

tais como os clínqueres do forno K9. 

- Os resultados de DWT registram a variabilidade das características físicas e 

mineralógicas com a redução do tamanho do nódulo do clínquer. Isto significa que eles 

podem ser utilizados, também, no controle de fabricação. 

____________________________________________________________________ 

Objetivo alcançado: Desenvolvimento de metodologias capazes de correlacionar os 

parâmetros de resistência à quebra dos clínqueres com suas características físicas, 

químicas e mineralógicas. 

______________________________________________________________________ 
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● Estudos cinéticos em moinho padrão de laboratório 

-  A relação de resistência entre clínqueres pode ser alterada com a redução do tamanho 

das partículas. Os resultados de moagem em estudos cinéticos mostram as velocidades e os 

mecanismos de quebra dos clínqueres, podendo ser utilizados no controle de fabricação no 

forno e, especialmente, na modelagem e simulação dos moinhos através do modelo do 

balanço populacional (MBP). Isto permite a geração de novos produtos, com granulometrias 

diferentes, podendo ser utilizado, também, na adaptação das condições de moagem atuais, tais 

como grau de enchimento e distribuição de tamanho dos corpos-moedores.  

- Neste trabalho podem ser retirados os parâmetros necessários à modelagem e 

simulação de pelo menos três clínqueres: K1, K7 e K9. Clínqueres com características 

similares podem ter seu desempenho estimado com base nestes parâmetros. Estes clínqueres 

são processados em cinco moinhos, o que pode resultar em grande redução nos custos com  

energia e desgaste de peças nas fábricas. 

______________________________________________________________________ 

Objetivos alcançados: fornecimento dos dados necessários (i) para dimensionamento 

e melhorias dos equipamentos de moagem de cimento do Brasil e (ii) para adequar as 

condições de moagem aos materiais a serem cominuídos. 

______________________________________________________________________ 

 

● Ensaios de Bond 

-Segundo a classificação do 1JKTech para índice de trabalho (WI), 20% dos clínqueres 

testados apresentaram WI baixo a moderado, 30% WI moderado, 40% apresentaram WI 

elevado e apenas 10% muito elevado (>20 kWh/t). Os clínqueres do forno K10 destacaram-se 

por seu índice de trabalho elevado, 21 kWh/t, enquanto os clínqueres do forno K1-VI (última 

coleta) e do forno K3-II (segunda coleta)  por seus menores índices de trabalho (9,5 e 8,7 

kWh/t, respectivamente).  

                                                 
1 JKTech é uma companhia por meio da qual ocorre a transferência da tecnologia desenvolvida pelos centros de 
pesquisa The Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) e outros centros (Centres of the 
Sustainable Minerals Institute, SMI) para a indústria.  

 

 

http://www.jkmrc.com.au/
http://smi.uq.edu.au/index.html
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-Os clínqueres geralmente têm variação no índice de trabalho (WI) com a abertura da 

malha teste, mostrando inversões de comportamento muito interessantes. No entanto, isto não 

impede que os dados possam ser utilizados no dimensionamento e melhoria dos equipamentos 

de moagem em escala industrial. Pelo contrário, os testes de Bond, em pelo menos três malhas 

testes (300 µm, 150 µm e 75 µm) ajudam na otimização dos processos de fabricação do 

clínquer, sendo uma técnica suporte à microscopia, com a vantagem da ter uma maior 

representatividade, por envolver maiores quantidades de material analisado. 

- As misturas de clínquer, envolvendo maior quantidade de cinzas, calcário ou gesso, 

mostraram consumo significativamente menor de energia: numa faixa que varia de 4% 

(quando adicionado 3 a 7% de calcário) até 50% menos energia (com adição de 40% de 

cinzas na alimentação). Assim, fábricas que tenham mais de um forno e mais de um moinho 

em operação podem vir a criar sistemas que redirecionem os clínqueres com maior índice de 

trabalho para os moinhos que estão processando misturas (fabricando cimentos compostos 

pozolânicos, por exemplo). 

- Se, o índice de trabalho dos clínqueres com difícil moabilidade puder ser reduzido em 

cerca de 25%, pode ser presumida uma redução mínima de 4 a 20% nos moinhos industrias 

processando cimentos compostos pozolânicos. 

______________________________________________________________________ 

Objetivo alcançado: fornecimento da estimativa do consumo de energia na moagem 

do cimento e da sua variabilidade no Brasil, salientando as diferenças entre moagens puras 

(cimento comum- CPI) e moagens com misturas (cimentos compostos). 

______________________________________________________________________ 

 

8.1.2 Segunda etapa experimental: Parte “A” 
- Avaliação das características químicas e mineralógicas dos clínqueres e seus 
efeitos sobre a moagem: a previsão do consumo energético com base em análises de 
Microscopia Óptica (MO), Fluorescência de Raios-x (FRX) e Difração de Raios-X 
(DRX) 
 

- O conteúdo de alitas e belitas não pode ser relacionado diretamente ao WI ou A.b, 

com o propósito de previsão de moabilidade dos clínqueres. Isto ocorre, em especial, porque a 

composição química e/ou mineralógica, dos clínqueres não são os únicos fatores 

determinantes do mecanismo de quebra deles. Parâmetros, tais como as taxas de aquecimento 

e resfriamento, os quais ficam “impressos” ou “registrados” nos cristais através de sua 
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morfologia, distribuição e tamanho, não são parâmetros que possam ser compreendidos 

somente através de análises das composições química e mineralógica.  

No entanto, estes podem ser observados qualitativamente por meio de microscopia 

óptica e eletrônica de varredura. Tratam-se, portanto, de parâmetros importantes e que são 

fundamentalmente subjetivos, especialmente, porque, em geral, ainda dependem muito do 

técnico que os observa ao microscópio. 

 Análises estatísticas sistematizadas destes parâmetros, tais como aquelas realizadas 

neste trabalho, poderiam torná-los menos subjetivos. A quantidade de amostras analisada 

rotineiramente nas fábricas ainda está bem aquém daquela processada, o que pode resultar na 

não representatividade das análises via microscopia. 

- Os resultados de DRX e FRX mostram, fundamentalmente, que aspectos subjetivos, 

bem como variáveis com propriedades ambíguas ou dicotômicas, podem tornar a tarefa de 

previsão de moabilidade de clínqueres muito mais complexa, principalmente, se o objetivo for 

utilizá-las em modelos matemáticos capazes de prever com confiabilidade o consumo de 

energia na moagem de clínqueres.  

- Os resultados de microscopia mostraram que a temperatura de clinquerização teve 

forte efeito sobre a porosidade dos clínqueres, pois quando eram observadas feições 

mineralógicas típicas de condições enérgicas de queima (incidência maior que 30%), tais 

como canibalismo em alitas e belitas amebóides, menor era a porosidade e maior a resistência 

dos nódulos (baixo parâmetro de impacto A.b).  

-O tamanho dos cristais de silicatos e a dimensão da zona de belita foram parâmetros 

que dependeram muito do tamanho do nódulo analisado, especialmente, nos clínqueres dos 

fornos K9 e K1, a despeito do segundo ser muito pouco poroso. Algumas frações de tamanho 

podem não conter cristais de belita, outras podem mostrar cristais de belitas dispersos, mas 

também, agrupados em tamanhos diversos. As análises de microscopia e difração de raios-X 

ajudam no controle de qualidade sem sombra de dúvida, mas não são suficientes para a 

previsão de consumo de energia na moagem, dada a variabilidade dos clínqueres com o 

tamanho do nódulo. 

______________________________________________________________________ 

Objetivos alcançados: (i) desenvolvimento de metodologias capazes de correlacionar 

os parâmetros de resistência e de moabilidade dos clínqueres com suas características 

físicas, químicas e mineralógicas. 

______________________________________________________________________ 
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8.1.3 Segunda etapa experimental: Parte “B” 
- Avaliação das características químicas e mineralógicas dos clínqueres e seus 

efeitos sobre a moagem: A previsão do consumo energético com base em análises de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectrometria de Energia Dispersiva 
(EDS) e Espectrometria de Absorção Atômica (EAA) 
 

 

● Resultados de MEV/EDS 

- Há uma forte influência dos óxidos “estranhos”, com concentrações significativas (em 

média ≥ 0,7%) nas fases minerais mais importantes dos clínqueres, sobre os parâmetros de 

resistência à quebra (DWT e Bond).  

-Existe uma boa correlação entre o parâmetro “RR1” das alitas e da matriz com o 

parâmetro de impacto (A.b), isto é: há fortes indícios de que quanto maior a concentração de 

óxidos de bário, vanádio, manganês, zinco ou chumbo, em detrimento dos óxidos de potássio, 

sódio, níquel ou titânio, menor foi a resistência à quebra em DWT. A exceção está naqueles 

clínqueres com elevadas concentrações de manganês e parâmetro de impacto menor que 52. 

- Existe elevada correlação entre o parâmetro “RR1” das belitas e o parâmetro de 

impacto (A.b) dos clínqueres, isto é: há fortes indícios de que quanto maior a concentração de 

óxidos de bário, vanádio, manganês, zinco ou chumbo nas belitas, em detrimento dos óxidos 

de potássio, sódio, níquel ou titânio, menor foi a resistência à quebra dos nódulos grosseiros 

em DWT.  

Assim, por meio de análises de EDS em belitas, poderia ser estimado o consumo de 

energia na primeira câmara de moagem dos clínqueres (moagem grosseira) .    

- Não existe correlação entre índice de trabalho (WI) e  concentração de BaO nas belitas 

ou fases da matriz dos clínqueres. No entanto, o BaO quando concentrado nas alitas tem  

ótima correlação com o índice de trabalho, indicando que quanto maior for o conteúdo de 

BaO nas alitas menor será o consumo de energia específica dos clínqueres na moagem fina.  

- Os óxidos de chumbo, titânio, manganês, potássio, sódio e estrôncio (juntos) agregam 

resistência ao clínquer, tal que seu consumo de energia na moagem fina tende a ser sempre 

proporcionalmente maior. Isto ocorre quando estes elementos se concentram nas fases da 

matriz e nas belitas. Com relação às alitas, o efeito do bário sobre a quebra dos nódulos é 

oposto aquele exercido pelos demais óxidos analisados, tendo, inclusive, efeito mais 

pronunciado sobre o índice de trabalho (WI).  
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- Existe uma correlação entre o conteúdo de MgO presente nas belitas dos clínqueres e 

sua resistência à quebra  por impacto (DWT), indicando que clínqueres com conteúdo elevado 

de MgO diluído nesta fase terão menor consumo energético específico na primeira câmara do 

moinho. O efeito deste composto quando diluído nas alitas é irrelevante na moagem grosseira. 

Sobre o índice de trabalho (WI) não ocorrem efeitos significativos, quer o MgO se concentre 

nas alitas ou nas belitas.   

 

● Destaque: amostras do forno  K6 
-Amostras do forno K6 mostraram belitas com um “curioso” tipo de zoneamento 

químico: conteúdo maior de ferro e alumínio na borda dos cristais. Isto poderia ser resultado 

da influência de cristais menores e bastante próximos da matriz. Ainda, se analisados os 

teores de óxido de titânio, verificam-se valores maiores de 1%, o que supera bastante as 

concentrações encontradas nesta mesma fase em diversos clínqueres. Assim, as análises de 

EDS mostram que existe uma diferença significativa entre as composições químicas das 

belitas arredondadas e das belitas digitadas, assim como um zoneamento químico nestas 

últimas.  

 Algumas amostras deste clínquer, também, apresentaram, em quantidade considerável, 

cristais de uma “fase desconhecida”. As análises de MEV/EDS mostram um teor de Fe2O3 

elevado nos silicatos e, nesta fase “desconhecida”, teores de Fe e K variando de 7,0 a 8,0%, 

além de zinco com média em 2,5%, quando descontado o conteúdo de oxigênio de cada fase. 

Também há teores significativos de Cl, F e Ni nesta fase desconhecida. Isto torna estes 

clínqueres interessantes, em especial, quando se revela a informação de que forno K6 é um 

dos campeões de  co-processamento do Brasil (em quantidade e variedade).    

- Os clínqueres do forno K6, também, mostraram uma composição atípica por EAA: 

Mn, Ti e Ba concentrados quase que exclusivamente nas fases silicáticas. Os resultados de 

EAA, portanto, confirmaram a estabilização de uma fase “estranha” (desconhecida) rica em 

ferro, manganês e titânio sendo carreada junto aos silicatos no método da extração seletiva. 

 
●  Análise estatística 
- Clínqueres com primeiro resfriamento lento têm uma resistência significativamente 

menor em testes de impacto (DWT) do que aquele clínqueres contendo alitas em perfeitas 

condições.  

Ao analisar o efeito do conteúdo de  Fe2O3 elevado (≥ 3%) nos clínqueres, é possível 

perceber que ele é capaz de acelerar a taxa de decomposição das alitas, tornando os clínqueres 
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potencialmente menos resistentes à quebra. A taxa de resfriamento dos clínqueres também 

repercute sobremaneira no resultado final: resfriamento lento, também, provoca a 

decomposição das alitas; isto, certamente, se reflete nelas como orlas de belitas (facilmente 

visualizadas na microscopia).  

Deste ponto de vista, os nódulos grosseiros dos clínqueres com conteúdo elevado de  

Fe2O3 e bordas de belita são bastante frágeis. Logo, não há dúvidas sobre o efeito da 

decomposição das alitas na fragilização dos nódulos grosseiros. A decomposição das alitas 

ajuda, também, na redução da resistência à quebra dos nódulos ainda na moagem fina (malha 

teste 75 µm do ensaio de Bond). 

- Os clínqueres co-processados com conteúdo elevado de C3A tem em geral esta fase 

cristalizada e são muito porosos. Assim, resultados de DWT quando indicam que os 

clínqueres são muito frágeis à quebra por impacto, é porque eles estão abaixo do peso litro 

recomendado e possivelmente tiveram problemas na dosagem da farinha (elevado  módulo de 

alumina). 

- O conteúdo de C3A e C4AF tem efeito negligenciável sobre o índice de trabalho dos 

clínqueres (moagem fina). 

- A morfologia dos cristais de belita influencia sobremaneira nos resultados de DWT. 

Dos clínqueres testados, 58% apresentaram belitas exclusivamente arredondadas. Estes 

mesmos clínqueres mostram grande quantidade de resistência ao impacto (A.b= 31 a 63).  

- As alitas exercem, também, um papel importante na quebra dos nódulos grosseiros de 

clínquer (representando a primeira câmara de moagem), em especial, por ser o silicato 

presente em maior quantidade. Porém, sua forma tem efeito menor quando comparada a dos 

cristais de belita. Clínqueres com elevado conteúdo de silicatos arredondados e pouco porosos 

têm grande quantidade de resistência à quebra na moagem grosseira e na moagem fina.  

-O microfissuramento das alitas podem ajudar na moagem, mas não é fundamental para 

redução do consumo de energia na moagem fina: para obtenção de alitas microfissuradas é 

preciso uma taxa de resfriamento bastante rápida, isto conservará, por outro lado, a maioria 

das alitas sem decomposição e as belitas ficarão esféricas (sem digitação). Se o clínquer 

contiver elevado conteúdo de silicatos arredondados, as microfissuras não ajudarão muito na 

redução do consumo energético. Assim, é preferível reduzir o conteúdo de belitas e investir na 

moagem da farinha (evitar o agrupamento destes cristais) ou, até mesmo, tentar agregar mais  

“bário”, por exemplo, em especial, nos clínqueres co-processados, para que eles ganhem em 

qualidade e moabilidade. 
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●  Resultados de EAA 
-Se o bário é concentrado nas fases silicáticas, em proporções consideráveis em relação 

às fases da matriz e ao conteúdo total do clínquer, isto ajuda a aumentar a moabilidade dos 

clínqueres (tanto na primeira quanto segunda câmara de moagem). Se, por outro lado, o 

clínquer tiver alto conteúdo de bário, mas este vier a se concentrar praticamente todo na 

matriz, então este clínquer poderá ter reduzido consumo de energia somente na primeira 

câmara de moagem e tenderá a ser mais poroso. 

-O efeito do bário, quando concentrado nas alitas, é muito positivo para a moabilidade 

dos clínqueres, independente das características mineralógicas do mesmo, pois ajuda a 

contrapor o efeito “negativo” dos metais de transição adicionados pelo uso de resíduos no co-

processamento. Um ótimo exemplo disso são os clínqueres do forno K2, os quais têm todas as 

características possíveis mineralógicas para ter baixa moabilidade, mas têm WI de apenas 12 

kWh/t. 

- Há fortes indícios de que os álcalis e o manganês (em quantidades próximas a 1%) nos 

clínqueres podem: 

(i)  estabilizar uma fase única e específica na matriz, tal como, por exemplo, a fase 

C10A3F2 , nos clínqueres do forno K10; 

(ii) provocar o zoneamento dos cristais de alitas e belitas e 

(iii) desenvolver os silicatos, aumentando o tamanho e a quantidade dos cristais, e, 

conseqüentemente, aumentar o índice de trabalho dos clínqueres.   

- O zinco tem efeito complementar aos efeitos dos demais metais de transição, elevando 

o consumo específico de energia na moagem grosseira e fina, segundo resultados de DWT e 

Bond.  

- Ainda,  há fortes indícios de que o arsênio no clínquer poder modificar a química dos 

cristais de belita e suas propriedades mecânicas. 

______________________________________________________________________ 

Objetivos alcançados: (i) desenvolvimento de metodologias capazes de correlacionar 

os parâmetros de resistência e de moabilidade dos clínqueres com suas características 

físicas, químicas e mineralógicas, (ii) determinação da influência do co-processamento na 

moabilidade dos clínqueres e (iii) sugestão de alternativas de mudanças no processo de 

fabricação do clínquer com vistas à produção de material de maior moabilidade. 

______________________________________________________________________ 
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8.1.4 Terceira etapa experimental  
- Avaliação das características mecânicas dos componentes dos clínqueres e seus 

efeitos sobre a moagem: A previsão do consumo energético por meio de ensaios de 

microdureza. 

- Efeito das impurezas introduzidas pelo co-processamento nas propriedades 

mecânicas dos componentes do clínquer. 

 

● Ensaios de microdureza Vickers e nanodureza 

- A dureza dos componentes da matriz dos clínqueres está relacionada às impurezas nela 

concentradas. Ela é diretamente proporcional à concentração de Ba (ppm), inversamente 

proporcional à concentração (ppm) dos metais Pb, Zn, Mn e Ti e ao conteúdo de aluminato 

(C3A):  

[ ]
[ ] (%)A C

1
(ppm) MT
(ppm) Ba  α HV

3
matriz ⋅  

- A dureza dos silicatos também está relacionada às impurezas, isto inclui o bário, os 

álcalis e os metais estudados, assim como os óxidos de alumínio e ferro, de tal forma que: 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ](%) ONaOK

1
(%) OAl
(%) OFe

(ppm) MT
(ppm) Ba α HV

2232

32
belitaou  alita +

⋅⋅  

a dureza Vickers (HV) da alita ou belita é diretamente proporcional à concentração de Ba 

(ppm) e ao conteúdo de óxido de ferro; é inversamente proporcional à concentração (ppm) 

dos metais Pb, Zn, Mn e Ti, ao conteúdo de alumínio (Al2O3) e à concentração dos óxidos de 

potássio e sódio (álcalis).  

 - Clínqueres cujos silicatos possuem majoritariamente alumínio ou álcalis como 

impurezas têm moabilidade ruim, por outro lado, clínqueres com mais óxido de ferro e bário 

têm silicatos com dureza elevada e são menos resistentes à quebra. Os efeitos das impurezas 

nos silicatos  refletem, portanto, na moagem fina através do índice de trabalho (kWh/t).  

 - Existe uma boa correlação entre a dureza dos componentes do clínquer e o seu índice 

de trabalho, porém esta não é linear: quão maior a dureza Vickers dos silicatos (HV), menor o 

consumo de energia na moagem fina (WI), de tal forma que: 

 WI~179.(HV25gf)-1,37

A equação descrita acima não deve ser utilizada para qualquer clínquer com vistas à 

previsão de seu índice de trabalho. Ela mostra apenas a correlação entre clínqueres com 

características químicas e mineralógicas muito distintas e a dureza dos seus componentes: 
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mostra que quanto maior foi a dureza vickers dos componentes do clínquer menor foi seu 

consumo de energia na moagem fina. 

 Para prever a moabilidade de um clínquer, é sugerido que seja construída uma curva de 

calibração WI x HV, a qual represente com fidelidade clínqueres com pouca variação em suas 

características químicas e mineralógicas e que são destinados a um moinho específico. Isto é 

feito refinando o modelo proposto, isto é, validando os resultados com um número 

representativo de amostras. Depois de validado modelo específico, este poderá ser utilizado 

com confiança para prever consumo de energia na moagem fina, otimizar e/ou dimensionar 

novos moinhos, com base somente em testes de microdureza Vickers.  

 

● Testes instrumentados de dureza (TID)  
-As inclusões nos silicatos têm efeito sobre os seus valores de dureza, pois possuem 

durezas distintas. Baseando-se nos resultados de nanodureza, nos ensaios de quebra e na 

observação da morfologia dos cristais, estima-se que inclusões de belita prejudicam a 

moabilidade dos clínqueres, enquanto as inclusões de fase devem ajudar no processo. 

- A fase ferrita apresenta um comportamento mais elástico do que os aluminatos, 

enquanto as fases silicáticas apresentam um comportamento próximo do plástico;  

______________________________________________________________________ 

Objetivos alcançados: (i) desenvolvimento de metodologias capazes de correlacionar 

os parâmetros de resistência e de moabilidade dos clínqueres com suas características 

químicas, (ii) determinação da influência do co-processamento na moabilidade dos 

clínqueres e (iii) sugestão de alternativas de mudanças no processo de fabricação do 

clínquer com vistas à produção de material de maior moabilidade. 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE- A 
________________________________________________________ 
 Estimativa do consumo de energia em moinhos industriais 
___________________________________________________________________________ 
 
Os valores da Tabela 4.12 são calculados com base nas seguintes equações: 
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Sendo φ  o rendimento do motor e A (t/h) o fluxo mássico da alimentação do moinho. 
   

Outra forma de chegar à conclusão de que moinhos que processam grandes quantidades 

de cinzas, xisto e calcário, além de clínquer, apresentam menor consumo de energia 

específico é: 

(i) calcular o fator de correção para granulometria do produto (K4), com base em 

um vetor contendo os possíveis valores (fictícios) para  WIs de laboratório da 

mistura considerada (supondo neste caso de 50 a 1 kWh/t), para a taxa de 

redução média do moinho de cimento considerada (a qual evidentemente não 

pode variar muito) 

(ii) multiplicar apenas os demais fatores de correção de Rowland (os quais são 

funções independentes do WI de laboratório e da taxa de redução), o que 

resulta em um valor constante “ K*” 

(iii) multiplicar “ K*” por  K4 obtendo-se um vetor de correção “K”. Cada valor de 

K multiplicado por cada valor do vetor de WIs de laboratório e pelo valor 

constante de “X”  resultará em um vetor de WIs de laboratório escalonado 

(iv) Localizar no vetor de WIs de laboratório escalonado o valor igual ao WI 

operacional, o qual corresponde ao WI “real” de laboratório da mistura 

Desta forma, verifica-se, também, que o WI de laboratório escalonado da mistura é 

sempre proporcional à quantidade de clínquer. Este cálculo não muda muito para a faixa usual 

de WIs de clínqueres industriais (de 8 a 22 kWh/t).  
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Tabela A.1 - Cálculos para WI operacional de 32 kWh/t ; “ X”=1,92 e WIde Lab. do  clínquer  = 18.6 kWh/t 
K WILab 

mistura  
WILab mistura 
escalonado 

Razão entre WI Lab da 
mistura escaloando e 
WI operacional 

Fo K4 
Razão entre WI Lab 
da Mistura e WILab 
do clínquer 

2.2371 50 214.76 6.71 2039.61 1.46 2.69 
2.2128 49 208.18 6.51 2060.32 1.44 2.63 
2.1888 48 201.72 6.30 2081.67 1.43 2.58 
2.1651 47 195.37 6.11 2103.69 1.41 2.53 
2.1416 46 189.15 5.91 2126.44 1.40 2.47 
2.1185 45 183.04 5.72 2149.94 1.38 2.42 
2.0957 44 177.05 5.53 2174.23 1.37 2.37 
2.0733 43 171.17 5.35 2199.37 1.35 2.31 
2.0511 42 165.40 5.17 2225.39 1.34 2.26 
2.0293 41 159.75 4.99 2252.37 1.32 2.20 
2.0078 40 154.20 4.82 2280.35 1.31 2.15 
1.9866 39 148.76 4.65 2309.40 1.30 2.10 
1.9658 38 143.42 4.48 2339.59 1.28 2.04 
1.9453 37 138.19 4.32 2371.00 1.27 1.99 
1.9252 36 133.07 4.16 2403.70 1.26 1.94 
1.9054 35 128.04 4.00 2437.80 1.24 1.88 
1.8860 34 123.11 3.85 2473.39 1.23 1.83 
1.8669 33 118.29 3.70 2510.58 1.22 1.77 
1.8482 32 113.55 3.55 2549.51 1.21 1.72 
1.8299 31 108.92 3.40 2590.30 1.19 1.67 
1.8120 30 104.37 3.26 2633.12 1.18 1.61 
1.7944 29 99.91 3.12 2678.14 1.17 1.56 
1.7773 28 95.55 2.99 2725.54 1.16 1.51 
1.7606 27 91.27 2.85 2775.55 1.15 1.45 
1.7443 26 87.07 2.72 2828.43 1.14 1.40 
1.7284 25 82.96 2.59 2884.44 1.13 1.34 
1.7129 24 78.93 2.47 2943.92 1.12 1.29 
1.6979 23 74.98 2.34 3007.24 1.11 1.24 
1.6834 22 71.11 2.22 3074.82 1.10 1.18 
1.6693 21 67.31 2.10 3147.18 1.09 1.13 
1.6557 20 63.58 1.99 3224.90 1.08 1.08 
1.6426 19 59.92 1.87 3308.68 1.07 1.02 
1.6300 18 56.33 1.76 3399.35 1.06 0.97 
1.6180 17 52.81 1.65 3497.90 1.06 0.91 
1.6065 16 49.35 1.54 3605.55 1.05 0.86 
1.5955 15 45.95 1.44 3723.80 1.04 0.81 
1.5852 14 42.61 1.33 3854.50 1.03 0.75 
1.5755 13 39.32 1.23 4000.00 1.03 0.70 
1.5664 12 36.09 1.13 4163.33 1.02 0.65 
1.5581 11 32.91 1.03 4348.46 1.02 0.59 
1.5504 10 29.77 0.93 4560.70 1.01 0.54 
1.5435 9 26.67 0.83 4807.40 1.01 0.48 
1.5375 8 23.62 0.74 5099.02 1.00 0.43 
1.5324 7 20.60 0.64 5451.08 1.00 0.38 
1.5283 6 17.61 0.55 5887.84 1.00 0.32 
1.5253 5 14.64 0.46 6449.81 1.00 0.27 
1.5236 4 11.70 0.37 7211.10 0.99 0.22 
1.5236 3 8.78 0.27 8326.66 0.99 0.16 
1.5256 2 5.86 0.18 10198.04 1.00 0.11 
1.5308 1 2.94 0.09 14422.21 1.00 0.05 
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Ainda, os valores de correção “K” calculados desta forma são cerca de 5% menores do 

que aqueles calculados com base no WI de laboratório do clínquer. Recomenda-se, pois, 

realizar ensaios com misturas em laboratório para determinar o valor de “K” com maior 

precisão para elaboração de novos produtos. Isto permite estimar com maior segurança o 

consumo específico de energia na planta industrial, escolher uma proporção  “ideal” entre os 

componentes e prever os parâmetros de controle de qualidade do cimento, em função do 

aumento da área superficial específica do cimento fabricado em laboratório.  

Portanto, com base na faixa de valores possíveis de WI de clínquer, nas taxas de 

redução usadas na indústria do cimento e nos WIs operacionais de cimentos compostos, 

envolvendo grandes quantidades de cinzas, verificou-se que é matematicamente impossível 

que o consumo específico de energia do cimento composto seja maior que do clínquer 

(conforme mostra Tabela A.1). Isto é consistente com os resultados encontrados por Opczky 

(1996).   
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