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Resumo 

 
 
 

Esse trabalho apresenta o resultado de um estudo litogeoquímico realizado no metacalcário da 

Mina Taboca, situada em Itaú de Minas � MG. Nesse local a Cia Cimento Portland Itaú atua na 

extração do metacalcário para a produção de cimento, cal, calcário agrícola e argamassa. Na 

fabricação do cimento, são utilizados os calcários com baixo teor de magnésio (menor que 4,5%). 

Nesse caso, um metacalcário rico em cálcio (de 43 a 54%) é misturado com a argila rica em sílica (de 

56 a 65%) e com teores de alumínio entre 13 a 17% e ferro de 6 a 8%. Posteriormente essa mistura é 

moída e obtém-se uma farinha, que posteriormente é queimada em fornos para se transformar em 

clínquer (principal componente do cimento). O clínquer é moído juntamente com gesso e aditivos para 

formar o cimento. No decorrer desse processo é necessário controlar os �módulos� que correlacionam 

os principais elementos químicos utilizados na fabricação de cimento. São esses os módulos FSC 
(fator de saturação da cal), MS (módulo de sílica) e MA  (módulo de alumina).  
 Geologicamente, as rochas que compõem a jazida pertencem ao Grupo Bambuí (Barbosa, 

1955, Simões 1995, Schmidt Fleischer 1978). Nessa Região o Grupo Bambuí ocorre como estreita 

faixa que bordeja a Nappe de Passos, a sul da cidade de Passos, e torna-se progressivamente mais 
expressivo para E, onde passa a predominar sobre as outras unidades. Na jazida, ocorrem vários tipos 

de metacalcário, sendo a principal distinção as concentrações de CaO e MgO. 
 Em função de variações na composição química da matéria-prima, o processo de fabricação de 

cimento apresenta vários problemas tais como colagens nos fornos de clínquer, entupimento na torre 

de ciclone, consumo excessivo de energia e paralisação do processo de fabricação elevando, 

conseqüentemente, o custo final do cimento. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar, com acuidade, 
a composição química do metacalcário da Mina Taboca, identificando os pontos onde ocorrem as 

maiores variações de cálcio e magnésio; determinar a utilização correta (blendagem) para melhor 

aproveitamento do minério e atender os parâmetros necessários para a produção do cimento. 
A metodologia utilizada pode ser enquadrada em duas modalidades. A primeira envolve a 

coleta sistemática de amostras do metacalcário da mina da Taboca. Essa coleta, cujas amostras 

destinadas à caracterização química e tecnológica, abarcará os diferentes litotipos da mina visando o 

seu comportamento químico com as diferentes aplicações do minério, especialmente na indústria 

cimenteira. As amostras coletadas foram preparadas mecanicamente no laboratório de físico-química 

da Votorantim Cimentos (unidade de Itaú de Minas), britadas em britador de mandíbulas e 

posteriormente em britador de martelo. Foram realizados os ensaios de peneiramento para 
determinação da % de faixa granulométrica nas seguintes frações P# 4,75; P# 2,00; P# 1,00; P# 0,60; e 
Passante da P# 0,60mm. A segunda modalidade envolve as caracterizações químicas das amostras, que 

foram realizadas via espectrômetro de Fluorescência de Raios X da Marca Panalytical Axios Cement. 
 A composição química e as características físicas do metacalcário da mina Taboca apresentam 

grandes variações. Essas variações ocorrem aleatoriamente em todas as regiões da mina. Portanto, para 

otimizar o processo produtivo é necessário realizar uma mistura (blendagem) dos vários tipos de 

metacalcário disponíveis. Para essa blendagem realiza-se uma simulação, utilizando as várias 

possibilidades de mistura, observando as composições químicas (em porcentagem) da matéria-prima 
disponível. Essa simulação é realizada através de uma planilha eletrônica para saber a quantidade ideal 
de cada variedade de metacalcário, já que o range de sua variação química é apreciável. 
 Então se conclui que a conciliação entre os metacalcários e as argilas, a serem utilizados no 

processo de produção da farinha, é de fundamental importância para suprir a quantidade ideal de cada 

componente químico, e manter uma boa estabilização dos módulos para que haja um bom desempenho 

do forno. 
 

Palavras-chave: Cimento, metacalcário, argila, materiais corretivos. 
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Abstract 

 

 
That work presents the result of a study litogeochemistry accomplished in Mine Taboca's 

limestone, placed in Itaú of Minas - MG. In that place one the Cia Cimento Portland Itaú acts in the 

extraction of the limestone for the cement production, whitewash, calcareous agricultural and mortar. 
In the production of the cement, the calcareous ones are used with low text of magnesium (smaller 
than 4,5%). In that case, a rich limestone in calcium (from 43 to 54%) it is mixed with the rich clay in 
sílicon (from 56 to 65%) and with texts of aluminum between 13 to 17% and iron from 6 to 8%. Later 
on that mixture is ground and it is obtained a flour, that later on is burned in ovens to change in clinker 
(main component of the cement). The clinker is together ground with plaster and addictive to form the 
cement. In elapsing of that process it is necessary to control the " modules " that correlate the main 
chemical elements used in the cement production. They are those the modules FSC (Lime saturation 
factor), SR (Silic ratio) and AR (Alumina ratio).    
 Geologically, the rocks that compose it lied they belong to the Group Bambuí (Barbosa, 1955, 

Simões 1995, Schmidt Fleischer 1978). In that Area the Group Bambuí happens as it narrows strip that 

contour Passos' Nappe, to south of Passos' city, and he/she becomes progressively more expressive for 
E, where it starts to prevail on the other units. In lied her, they happen several limestone types, being 
the main distinction the concentrations of CaO and MgO.   
 In function of variations in the chemical composition of the raw material, the process of 
cement production presents several such problems as collages in the clinker ovens, blockage in the 
hurricane tower, excessive consumption of energy and stop of the production process elevating, 
consequently, the final cost of the cement. That research has as objective to evaluate, with sharpness, 
the chemical composition of Mine Taboca's limestone, identifying the points where happen the largest 
variations of calcium and magnesium; to determine the correct use (mixture) for better use of the ore 
and to assist the necessary parameters for the production of the cement.   
 The used methodology can be framed in two modalities. The first involves the systematic 
collection of samples of the limestone of the Taboca's mine. That collection, whose samples destined 
to the chemical and technological characterization, it will embrace the different litotype of the mine 
seeking its chemical behavior with the different applications of the ore, especially in the industry 
cement. The collected samples were mechanically prepared in the laboratory of physical-chemistry of 
Votorantim Cements (unit of Itaú of Minas), crushered in crusher of jaws and later on in hammer 
crusher. The sievement rehearsals were accomplished for determination of the% of strip granulometric 
in the following fractions P #4,75; P #2,00; P #1,00; P #0,60; and Passer-by of P #0,60mm. The 
second modality involves the chemical characterizations of the samples, that were accomplished 
through spectrometer of Fluorescence of Ray-X of the Mark Panalytical Axios Cement.   
 The chemical composition and the characteristics physics of the limestone Taboca mine's  
presents great variations. Those variations happen random in all the mine areas'. Therefore, for 
improvement the productive process is necessary to accomplish a mixture  of the several types of 
available limestone. For that mixture takes place a simulation, using the several mixture possibilities, 
observing the chemical compositions (in percentage) of the raw material available. That simulation is 
accomplished through an electronic spreadsheet to know the ideal amount of each limestone variety, 
since it screaks it of its chemical variation it is appreciable.   
 Then it is ended that the conciliation between the limestones and the clays, they be she used in 
the process of production of the flour, it is of fundamental importance to supply the ideal amount of 
each chemical component, and to maintain a good stabilization of the modules so that there is a good 
acting of the oven.   

Keywords: Cement, limestone, clay, corrective material. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Votorantim Cimentos (VC) completou 70 anos em 2006. A história da Empresa, que hoje é 

uma das dez maiores fabricantes de cimento do mundo, começou em 1936. A Fábrica de Cimentos 

Santa Helena foi inaugurada no distrito de Votorantim, em Sorocaba (SP). Na época, grande parte do 

cimento usado no Brasil era importada. Sete décadas depois, a VC, não apenas colabora para a auto-

suficiência do país em cimento e concreto, como também é fornecedora internacional, atuando nos 

mercados americanos e canadenses. 

A planta industrial da VC em Itaú de Minas produz 1.680.000 toneladas/ano de cimento, 

240.000 toneladas/ano de cal hidratada, 800.000 toneladas/ano de calcário agrícola e 300.000 

toneladas/ano de argamassa. O investimento na planta gira em torno de 500 milhões de Reais. 

Atualmente, por questões ambientais e econômicas, a empresa tem focado o co-processamento 

de resíduos com incineração em fornos apropriados para tal, sob altas temperaturas (~1450ºC) e 

dotados de filtros eficientes para evitar lançamentos de resíduos na atmosfera, atendendo 

rigorosamente a legislação ambiental. Assim, co-processa 1.800 toneladas/mês de pneu e 1.500 

toneladas/mês de resíduos sólidos oriundos de indústrias diversas. 

Paralelamente, a empresa se preocupa com a integração social, promove eventos na sociedade, 

faz doações para instituições de caridade, escolas técnicas, etc., e mantém convênios com escolas para 

aperfeiçoamento profissional.  

Politicamente, é prioridade da empresa cuidar da saúde e segurança do trabalhador, assim 

como também o meio ambiente, tendo um desenvolvimento sustentável. Tem responsabilidade com o 

crédito de carbono é a maior empresa do mundo com crédito de carbono. 

O processo industrial de cimento Portland envolve a mistura de uma ampla variedade de 

matérias-primas minerais, destacando-se calcário e argilas e, em alguns casos, adicionando-se gipsita, 

minério de ferro, feldspato e outros. A indústria cimenteira, desse modo, utiliza diversos bens minerais 

e a blendagem dessas substâncias representa o elo inicial do ciclo de produção do �clínquer�. 

A eficiência e a otimização dos processos industriais (controle de qualidade), e a minimização 

dos custos operacionais (principalmente custos de energia), dependem, largamente, dos planejamentos 

das misturas de minérios, destinados à alimentação da fábrica. 
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Os serviços técnicos de geologia-planejamento de lavra, desenvolvidos nas áreas das jazidas 

minerais de calcário e argilas, tem por finalidade fornecer elementos para o adequado planejamento 

das misturas de insumos minerais (cru), procurando-se adequá-las às necessidades do processo 

industrial adotado. As misturas programadas devem levar em conta as necessidades da fábrica, 

garantindo um fluxo de matéria-prima mineral contínuo e que apresente pequenas variações nas suas 

características químicas. A garantia desse fluxo está relacionada a dois aspectos técnicos de 

importância: 1) conhecimento tecnológico dos tipos de minérios que compõem o depósito mineral, 

através da individualização dos agrupamentos petrográficos e suas feições estruturais e a plotagem 

desses elementos em bases cartográficas adequadas, permitindo estabelecer um planejamento de lavra 

e definir as misturas de minérios visando alimentar a Fábrica dentro das especificações desejadas; 2) 

controle da qualidade nas etapas de britagem e formação das pilhas de alimentação. Nessa fase da 

atividade é possível aperfeiçoar a homogeneização dos minérios proveniente das frentes de lavra, 

visando manter o CRU que alimenta a Fábrica, dentro das especificações químicas, definidas pelo 

processo. 

Esses dois procedimentos devem ser executados por equipes técnicas na mina (geólogos, 

engenheiros de minas e técnicos) e da planta de britagem (engenheiros de minas e técnicos), atuando 

de forma harmônica e integrada e seguindo os parâmetros químicos, tais como dos fatores de saturação 

(FSC), módulos de sílica (MS) e módulos de alumínio (MA). 

1.2 - OBJETIVOS  

O objetivo dessa dissertação de mestrado é caracterizar tecnologicamente as matérias-primas 

utilizadas na fabricação do cimento, nesse caso específico, os metacalcários e argilas oriundos da Mina 

Taboca em Itaú de Minas. Era sabido que esse depósito é possuidor de metacalcários muito 

heterogêneos e a empresa tem necessidade de manter um processo de produção estável, com um 

mínimo de desvios, de modo a garantir a qualidade dos seus produtos. Portanto uma investigação mais 

aprofundada das características físico-químicas desse metacalcário faz-se necessário. 

1.3 - LOCALIZAÇÃO  

O depósito de metacalcário pesquisado está localizado a 1,5 km da cidade de Itaú de Minas, 

em Minas Gerais, a uma distância de, aproximadamente, de 380 km de Belo Horizonte (Figura 1.1). O 

acesso ao depósito se faz a partir do km 341 da rodovia MG 050, no acesso à rodovia MG 444, no 

sentido a cidade de Cássia. 
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   Figura 1.1 - Localização geográfica da área de pesquisa. 
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       Figura 1.2 � Planta da Lavra da Mina Taboca. 
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1.4 - METODOLOGIA 

 1.4.1 - Coleta de Matéria-prima 

Esse processo teve como etapa preliminar a definição das frentes de lavra através do 

mapeamento geológico de campo. Esse, sempre norteado pelo planejamento de lavra de curto, médio e 

longo prazo da jazida, que foi desenvolvido no software de modelamento Datamine. 

Definida a frente de lavra, programa-se sua perfuração e desmonte. Etapa essa, desenvolvida 

pela equipe de topografia que utiliza dois tipos de malha de perfuração: uma de 9m x 4,5m para a 

Ingersoll (5,5� ou 139,7 mm) e 8,5m x 4m para a Tamrock (4,5� ou 114,3 mm). As perfuratrizes 

possuem um sistema de coleta de amostra no qual, para cada furo locado, o pó resultante é enviado ao 

laboratório para análise quantitativa por fluorescência de raios X (FRX). Através dessa amostragem 

cria-se o modelo de curto prazo para o fogo que será desmontado. 

Devido à grande variação química do metacalcário na jazida, as frentes a serem lavradas, 

podem conter materiais tanto para cimento como para cal e calcário agrícola. Logo, é de extrema 

necessidade que o desmonte seja dimensionado de modo a conter uma mesma semelhança química. 

Assim, a composição das várias áreas desmontadas irá orientar, posteriormente, o carregamento. 

Quando o calcário apresenta um teor mais elevado de SiO2 ou SO3, realiza-se uma blendagem 

com materiais sem contaminantes para que o resultado final atinja os teores exigidos pelo controle de 

qualidade. Essa prática garante a otimização da jazida e evita um acúmulo maior de material nos 

depósitos de estéril.  

Definida a blendagem dos materiais, os supervisores da mina organizam o carregamento e 

orientam os operadores de painel da britagem sobre a quantidade de material que os operadores da 

carregadeira CAT- 992D e retro-escavadeira Liehbber (R-964) devem transportar para alimentar os 

britadores. Para tanto, utilizam-se caminhões 773B e 777C com capacidades de 53T e 86T 

respectivamente. As plantas de beneficiamento são distintas, uma para a fabricação de cimento e outra 

para cal/calcário. 

Para fabricação de cimento utiliza-se um britador de martelos FL Smith modelo EV 200x300, 

com capacidade de 950 t/h. O material é basculado na tremonha do britador e reduzido a uma 

granulometria de 36 mm. A partir daí escoa por meio de correias transportadoras até o depósito de 

calcário onde será empilhado, dando origem às �pilhas de argical�. Estas pilhas são uma mistura de 

argila com calcário e, após seu fechamento, irão abastecer os moinhos de cru e os fornos de cimento. 

Por isso, o controle de qualidade delas é bastante rigoroso. Durante sua estocagem há um 
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acompanhamento de amostras a cada 1250t, verificando os teores exigidos pelo padrão de qualidade, 

até completar 15.000t. 

No beneficiamento do minério para a fabricação de cal, calcário agrícola e argamassa 

utilizam-se a mesma planta de britagem. Na britagem primária, o britador é de mandíbulas, modelo 

VB 1512 com capacidade de produção de 1000t/h. Ele alimenta uma pilha, denominada �pilha 

pulmão� que comporta um volume de material de 33.000t e granulometria abaixo de 11�ou 279,4 mm. 

Da pilha pulmão, o material é conduzido por uma correia transportadora até o britador secundário, 

modelo Symmons 5.5 ft com capacidade de 700t/h e granulometria máxima de 6� ou 152,4 mm. A 

partir daí o material entra no peneiramento onde é dividido para cal com granulometria de 2,5� (63,5 

mm) a 5� (127 mm) (Pilha 1) e calcário agrícola de 0,5� (12,7 mm) a 2,5� (63,5 mm) (Pilha 2). Nessa 

fase, estoca-se na �Pilha 1� material para cal e, o próximo passo será conduzi-lo aos fornos AZBE. 

O material para calcário agrícola superior a 3/4� (19,05 mm) é repassado para a britagem 

terciária, com um britador modelo Ominirenco ST/AR 800 com capacidade de 400t/h e granulometria 

abaixo de 3/4" (19,05 mm)  e que será estocado na �Pilha 2� onde será retomado e enviado para os 

moinhos. 

 1.4.2 - Metodologia Empregada nesta Dissertação 

Essa dissertação foi desenvolvida ao longo de várias etapas que compreenderam desde a coleta 

das matérias-primas na Mina, seguindo pelos procedimentos de análises laboratoriais, conforme 

normas NBR e ASTM e culminando com análise dos dados, interpretação e redação deste volume. 

 1.4.3 - Análises de Laboratório 

As amostras coletadas no campo foram analisadas no laboratório da empresa, seguindo a etapa 

de preparação para dar seqüência às análises químicas posteriores. Foram realizadas as seguintes 

análises: determinação do teor de umidade, análise granulométrica, fluorescência de raios X e difração 

de raios X. 

O calcário coletado passou por um processo de britagem primeiramente em um britador de 

mandíbulas e, posteriormente em um britador de martelo. Após essa etapa concluída foi submetido ao 

peneiramento nas peneiras: 4,75 mm; 2,00 mm; 1,0 mm e 0,60 mm. Foram realizadas análises de cada 

fração separadamente e do passante (fundo). 
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 1.4.4 - Fluorescência de Raios X 

Utilizada na determinação qualitativa e quantitativa de elementos químicos com número 

atômico superior a 9. A amostra (em forma de pastilha fundida ou prensada) é irradiada com radiação 

de um tubo de raios X. Átomos e íons de vários elementos na amostra são excitados e emitem suas 

próprias radiações características. 

 1.4.5 - Método Comprimento de Onda 

A radiação da amostra excitada é dispersa em um analisador especial de acordo com a lei de 

Bragg (comparado com a dispersão da luz do sol por um prisma em bandas de cor do espectro visível). 

A radiação dos diferentes elementos é analisada individualmente e medida por detectores apropriados. 

A intensidade das radiações características é diretamente uma indicação da concentração do elemento 

correspondente. 

As análises químicas foram realizadas via espectrômetro de fluorescência de raios X da marca 

Panalytical, modelo Axios Cement. 

O equipamento é calibrado com padrões internacionais NIST (National Institute of Standards 

and Technology) e  monitorado a cada turno de 6 horas com o padrão para garantir a confiabilidade 

nas análises.  

Os padrões NIST utilizados para a calibração do equipamento foram os seguintes: 1880, 1881, 

1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1C, 2689, 2690, 2691, 69B, 70A, 8487, 88B, 97B, 98B e 99A. 

O método utilizado de preparo é de pastilha fundida, utilizando 7,55 gramas de tetraborato de 

lítio como fundente, 2 gotas de ácido bromídrico e 1,5 gramas da amostra calcinada em mufla a 

1000ºC. Após o preparo da pastilha, coloca-se em dessecador até atingir a temperatura ambiente para 

análise posterior. 

 1.4.6 - Difração de Raios X 

A difração de raios X (DRX) representa o fenômeno de interação entre o feixe de raios X 

incidente e os elétrons dos átomos componentes de um material, relacionado ao espalhamento 

coerente. A técnica consiste na incidência da radiação em uma amostra e na detecção dos fótons 

difratados, que constituem o feixe difratado. Em um material onde os átomos estejam arranjados 

periodicamente no espaço, característica das estruturas cristalinas, o fenômeno da difração de Raios X 

ocorre nas direções de espalhamento que satisfazem a Lei de Bragg (equação 1).  
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A teoria da difração é detalhada por Cullity (1967). Admitindo que um feixe monocromático 

de determinado comprimento de onda (ë) incide sobre um cristal a um ângulo è, chamado de ângulo 

de Bragg, tem-se: 

Equação (1) n ë = 2 d senè 

onde, è corresponde ao ângulo medido entre o feixe incidente e determinados planos do cristal, �d� é a 

distância entre os planos de átomos e �n� a ordem de difração. As análises de difração de Raios X do 

metacalcário e da argila foram realizadas no difratômetro da marca PHILLIPS no Centro Técnico da 

Votorantim. Foi utilizado o método do pó prensado para a realização das análises. 

 1.4.7 - Microscopia 

Utilizada para determinação da composição mineralógica qualitativa e quantitativa do 

clínquer, isto é, a percentagem de alita, belita, ferro aluminato tetracálcio, aluminato tricálcico, cal 

livre, periclásio, etc. Abaixo (Figura 1.4) pode-se observar uma foto tirada de uma avaliação 

microscópica: 

  

 
  Figura 1.4 � Cristais do clínquer vistos pelo microscópio de luz refletida com aumento de 400 X.  

 

 
      
        
 

Fase vítrea 
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CAPÍTULO 2 

CIMENTO 

2.1 - DEFINIÇÃO 

O cimento é normalmente definido como sendo um aglomerante hidráulico constituído 

basicamente de óxidos de cálcio, silício, alumínio e ferro que, quando misturado com água (em certas 

proporções), endurece, tanto exposto ao ar como submerso em água (Leighou 1942). Em relação a 

outros aglomerantes hidráulicos, o cimento se distingue por apresentar uma resistência mecânica à 

compressão mais elevada (norma NBR 11578, nunca inferior a 250 N/mm
2). O cimento, como produto 

final para uso, é apresentado sob forma de diversas misturas que constituem os diversos tipos, cada um 

com características específicas de aplicação. 

O componente principal dos diferentes tipos de cimento assim obtidos é o clínquer portland. É 

da composição química e cristalina do clínquer C3S (3CaO.SiO2), C2S (2CaO.SiO2), C3A 

(3CaO.Al2O3), C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3), que derivam as propriedades aglomerantes e hidráulicas 

dos diferentes tipos de cimento. 

O segundo componente essencial dos diferentes tipos de cimento, é o sulfato de cálcio, que 

comercialmente pode ser encontrado sob diversas formas no gesso natural e artificial. A adição do 

gesso é necessária para regular o processo de endurecimento do cimento. 

Outro grupo de componentes, como por exemplo: calcário puro, escória de alto forno, cinza 

volante e pozolanas naturais ou artificiais, podem estar presentes nos cimentos, para constituir as 

variedades definidas por norma (ABNT � NBR 11578), tendo cada um suas características próprias. 

Estes componentes contribuem em geral para melhorar algumas propriedades específicas do respectivo 

cimento. Existem atualmente os seguintes tipos de cimento definidos pelas normas brasileiras 

(conforme Tabela 2.1). 

2.2 - HISTÓRIA DO CIMENTO 

Na antiguidade, os egípcios usavam gesso impuro calcinado como material aglomerante. Já os 

gregos e romanos usavam calcário calcinado. Uma evolução na utilização do calcário foi a inclusão de 

cal, areia, pedra moída e água, o que deu como resultado a utilização do primeiro concreto. 

O concreto de cal usado na antiguidade não endurecia embaixo de água. Mais tarde, porém, 

descobriu-se que se misturando cinza vulcânica à cal, havia o desenvolvimento da propriedade de 

endurecimento em submersão, dando como resultado o desenvolvimento do cimento pozolânico. O 
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nome pozolana originado da cidade de Pozzuoli, próximo do Vesúvio, local onde foi encontrada essa 

cinza vulcânica (Neville 1982).  

Na idade média houve um retrocesso geral na qualidade e usos do cimento. No século XVIII 

ocorreu algum desenvolvimento no campo do cimento, através da utilização de pedras e argilas 

calcinadas pelos romanos (Cunha 1996). 

Em 1824, Josef Aspdin, mediante a queima de uma mistura de argila e rocha calcária moída 

até que todo o CO2 se desprendesse, obteve um produto que pulverizado tinha a propriedade de 

enrijecer muito mais rápido e com resistência muito mais alta que a cal hidráulica. Estava então 

estabelecida a base para o que hoje conhecemos como Cimento Portland (Ambrósio 1974). 

A origem do nome �Portland� é devido à semelhança da cor e qualidade do cimento 

endurecido com a pedra Portland, uma rocha calcária oriunda da Inglaterra. 

     Tabela 2.1 � Tipos e classificações dos cimentos. (VC 2000) 

TIPO SIGLA CLASSES 
Clínquer + 
Sulfato de 

Cálcio 

Escória 

Granul. de 
Alto Forno 

Material 
Pozolânico 

Material 
Carbonático 

Cimento 
Portland 

CP-I 
25 
32 
40 

100  0  

Comum CP-I-S 
25 
32 
40 

99 - 95  1 - 5  

Cimento 
CP-II-

E 

25 
32 
40 

94 - 56 6 - 34  0 - 10 

Portland 
CP-II-

Z 

25 
32 
40 

94 - 76  6 - 14 0 - 10 

Composto 
CP-II-

F 

25 
32 
40 

94 - 90   6 - 10 

Cimento 
Portland de 
alto forno 

CP-III 
25 
32 
40 

65 - 25 35 - 70  0 - 5 

Cimento 
Portland 

pozolânico 
CP-IV 

25 
32 

85 - 55  15 -40 0 - 5 

Cimento 
Portland de 

alta res. inicial 

CP-V-
ARI 

 100 - 95   0 - 5 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Contribuições às Ciências da Terra � Série M, Vol. 64 111p 

 11

Cimento 
Portland 

resistente a 
sulfatos 

São considerados cimentos resistentes a sulfatos: 
Cimentos CP-I e CP-II  cujo teor de C3A no clínquer é  8,0%. 

Cimento CP-III  com teor de escória > 60,0%. 
Cimento CP-IV com teor de pozolana  25.0% 

Cimentos que comprovadamente indicam resistência a Sulfatos serão designados pela 

sigla original de seu tipo, acrescida de "RS". 
Ex. CP-I-S-32-RS, CPIII-32-RS 

     

2.3 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CIMENTO 

O processo de fabricação de cimento é um processo físico-químico de transformação de 

minerais naturais como o calcário, argila, minério de ferro e areia em uma mistura de minerais 

sintéticos que possuem capacidade de reagir com a água e desenvolver propriedades de resistência à 

compressão. Para um melhor entendimento do processo, podemos dividi-lo em 6 grandes etapas: 

Mineração; 

Pré-Homogeneização/Empilhamento; 

Moagem de cru; 

Clinquerização; 

Moagem de cimento; 

Ensacamento e expedição. 

2.3.1 - Mineração 

A mineração consiste na etapa onde são extraídas as matérias-primas necessárias ao processo. 

Engloba as seguintes atividades: 

Elaboração e validação do banco de dados de sondagem da mina �  Consiste na avaliação da 

composição química de diversos setores da mina e no armazenamento destes dados. Tem por 

finalidade conhecer as características de vários pontos da mina e assim orientar quais áreas serão 

exploradas para fornecer o calcário com as características desejadas; 

Estudo e modelagem da situação topográfica � Avaliação de alternativas de cava e perfis 

geológicos existentes; 

Definição das seções da mina a serem exploradas � Baseado nas solicitações da produção e 

nos estudos de sondagem da mina; 
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Execução da malha de furação e detonação � Realização dos furos e utilização de explosivos 

para extração do calcário; 

Transporte do calcário até britagem � Os blocos de calcário são carregados por caminhões fora 

de estrada e levados até a britagem; 

Britagem do calcário � Dependendo de cada fábrica, utilizam-se normalmente 1 ou 2 

britadores para redução do calcário de uma granulometria de aproximadamente 1 m para cerca de 1 

polegada. Os britadores utilizados são de martelos, cônicos, mandíbulas, etc. 

 

2.3.2 - Pré-Homogeneização/Empilhamento 

O material britado é estocado em pilhas com a finalidade de realizar uma homogeneização 

preliminar da matéria-prima. Além do metacalcário, a argila também é extraída em alguns setores da 

mina e britada em moinhos de rolos a fim de desaglomerar as partículas. Após britada, passa assim 

como o metacalcário por uma pré-homogeneização, em conjunto com o metacalcário ou em uma pilha 

independente, a Figura 2.1 mostra a seqüência de etapas de movimentação do metacalcário. 

O minério de ferro e demais matérias-primas são adquiridos de terceiros e não sofrem nenhum 

tratamento preliminar em nível de mineração, sendo alimentado diretamente ao moinho de cru. 

2.3.3 - Moagem de Cru 

Consiste na preparação da mistura crua (farinha), através do tratamento da matéria-prima nos 

moinhos de bolas e moinhos verticais, para que seja reduzida sua granulometria até cerca de 0,050 mm 

(50 µm). A granulometria do cru tem um papel muito importante na cinética das reações de 

clinquerização. Não se pode precisar a granulometria ideal, pois ela varia de material para material, 

dependendo de suas características mineralógicas e estruturais. Um calcário compacto de granulação 

fina reage menos que um calcário menos compacto e poroso e de granulação fina (Kramer 1957). 

Segundo (Makashev 1974), a reatividade do óxido de cálcio da calcita micro cristalina é maior 

que a originada da calcita macro cristalina. As argilas não apresentam problemas de granulação devido 

ao seu diâmetro inferior que 2 µm. Ao mesmo tempo em que o material é submetido à moagem, dá-se 

sua mistura e secagem. 

2.3.4 - Clinquerização 

Consiste na etapa que se passa nos fornos rotativos e onde se dá a transformação química dos 

minerais naturais (farinha) em minerais sintéticos (clínquer). O clínquer pode ser definido como um 
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produto granulado, obtido por tratamento térmico de uma mistura adequada de calcário e argila até 

fusão parcial e posterior reação química entre os óxidos de sílica, cálcio, ferro e alumínio (Kihara et al 

1990). É um produto constituído na sua maior parte por silicatos (75%) e em proporções menores de 

aluminatos e ferro-aluminatos cálcicos. Os componentes principais do clínquer são o C3S 

(3CaO.SiO2) �Silicato Tricálcico�, C2S (2CaO.SiO2) �Silicato Bicálcico�, C3A (3CaO.Al2O3) 

�Aluminato Tricálcico� e C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3)� Ferro Aluminato Tetracálcico�, sendo o C3S o 

principal desses, já que é o maior responsável pelo desenvolvimento das propriedades de resistência 

do clínquer. Sendo assim, podemos caracterizar a clinquerização como um processo de fabricação de 

C3S, onde se deve garantir que este produto esteja presente na quantidade e qualidade adequadas. 

As reações que ocorrem para a produção do clínquer são de difusão iônica entre sólidos. Esta 

difusão é acelerada com o aparecimento de uma fase líquida, localizada na interface dos grãos e que 

começa a se formar à temperatura próxima de 1300ºC. A velocidade de difusão e a capacidade de 

clinquerização estão relacionadas à quantidade e à viscosidade desta fase líquida. O clínquer sai do 

forno a uma temperatura aproximada de 1200ºC e sofre um resfriamento para reduzir a sua 

temperatura para cerca de 100ºc. Diversos são os tipos de resfriadores existentes. Os mais utilizados 

são os resfriadores satélites e os de grelhas, sendo este último o mais eficiente (Centurione 1993). 
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       Figura 2.1 � Seqüência de etapas de movimentação do calcário. 

 

 

O calcário britado é armazenado 

nas pilhas de pré-homogeneização

Os fora de estrada levam o 

calcário até a britagem

Detalhe da britagem

Britadores usados: 

martelos, cônicos, etc

O calcário é detonado e carregado 

com a pá carregadeira

O calcário é transferido para 

os caminhões fora de estrada
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2.3.5 - Moagem de Cimento 

O clínquer produzido é moído juntamente com outros materiais aditivos (gesso, calcário, 

escória, pozolanas). Nesta etapa o cimento é produzido segundo as normas de definição e 

regulamentação do produto. 

2.3.6 - Ensacamento e expedição 

O cimento é ensacado em ensacadeiras automáticas (Figura 2.2A), transportado em cintas 

(Figura 2.2B), empilhado em Pallets por paletizadora (Figura 2.2C) e, finalmente, o cimento é 

expedido, podendo também ser vendido a granel (Figura 2.2D). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 2.2 - Ensacamento e expedição do cimento. 

 

A B 

D C 
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             Figura 2.3 � Fluxograma da moagem de cru e clinquerização. 
 
 
 

            
              Figura 2.4 � Fluxograma da moagem de cimento. 
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2.4 - MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO CIMENTO 

Os óxidos necessários para a produção do clínquer são provenientes de minerais tais como 

calcário, argila, minério de ferro, areia, entre outros. Além desses minerais de importância para a 

confecção da farinha, utilizamos outros em etapas posteriores do processo e que juntamente com o 

clínquer, participam da produção do cimento (gesso, escória de alto forno, pozolanas, além do próprio 

calcário). 

2.4.1 � Calcário e/ou metacalcário 

Calcário é uma rocha sedimentar que consiste essencialmente do mineral calcita (carbonato de 

cálcio). O metacalcário é uma rocha calcária que passou por um processo metamórfico de baixo grau 

que foi capaz de modificar, parcialmente, as características sedimentares (e.g. textura, estruturas, etc.). 

Em ambos os casos essas rochas podem conter algumas ``impurezas``, em proporção variável, tais 

como: minerais do grupo das argilas, sílica ou ferro em quantidades elevadas. Existem inúmeras 

variedades de calcário (e/ou metacalcário), variando a sua composição, cor, estrutura, cristalinidade, 

etc. Na constituição mineralógica principal das rochas carbonáticas estão a calcita (CaCO3), dolomita 

(CaMg(CO3)2) e aragonita (CaCO3). A aragonita apresenta estrutura cristalina diferente da calcita, 

apesar de possuir a composição química semelhante, vindo a aparecer em sedimentos carbonatados 

recentes e, por ser um mineral metaestável, altera-se para a calcita com a ação do tempo (Carr & 

Rooney 1975). 

Um mineral que apresenta desordem ou imperfeições em sua estrutura cristalina tem maior 

reatividade (Santamaría 1982). Estrutura cristalina mais fechada necessita de maior energia para 

desestruturação, elevando a entalpia de reação, necessitando maior tempo e temperatura para as 

reações (Kihara et al 1983). A reatividade pode ser também comprometida em função da moagem do 

quartzo que é uma fonte de sílica, se a granulometria não for adequada (Centurione 1993). A finura 

dos grãos de calcita e quartzo é de fundamental importância na clinquerização. 

Christensen (1979) elaborou uma fórmula empírica que correlaciona a porcentagem de cal 

livre, FSC e MS levando em consideração o tamanho das partículas de carbonato de cálcio (calcita) e 

sílica (quartzo). Desse trabalho chegou-se a conclusão de que as partículas de calcita menores que 100 

µm reagem totalmente. Por outro lado, a formação do C3S era influenciada quando as partículas 

ultrapassam 125 µm. O quartzo com dimensões de partículas maiores de 44 µm forma zonas belíticas 

(C2S) de mais de 100 µm de comprimento, comprometendo a formação de C3S em função da baixa 

reatividade desses C2S. Com isso, para garantir uma boa aptidão a clinquerização das farinhas, 

recomenda-se usar partículas de calcita menores que 125 µm e quartzo menor que 44 µm. 
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A Tabela 2.2 mostra a composição química de calcários usados na indústria de cimento de 

países diversos. 

Tabela 2.2 � Análises químicas dos calcários de países diversos, que são usados em indústrias de  

cimento (Schäfer 1987). 

País % SiO2 % Al2O3 % Fe2O3 % CaO % MgO 

Alemanha Ocidental 5,60 1,80 0,60 49,30 1,10 

Alemanha Oriental 13,00 2,30 0,70 45,70 1,00 

Arábia Saudita 6,10 1,20 0,50 50,40 0,90 

Brasil 10,40 2,00 1,00 45,90 2,20 

China 3,70 0,80 0,40 51,90 0,90 

Egito 2,30 0,80 0,30 52,60 1,00 

EUA 8,80 1,90 0,60 47,60 1,30 

Grécia 0,60 0,50 0,20 53,50 1,80 

Índia 12,00 1,60 0,90 46,20 1,30 

Iraque 4,40 1,10 0,40 51,20 1,20 

Malásia 1,30 0,40 0,10 54,60 0,60 

Peru 11,40 2,80 1,20 45,60 1,00 

Turquia 3,60 1,20 0,40 51,60 0,80 

Média Mundial 6,50 1,50 0,70 49,50 1,10 

 

 
 

2.4.2 - Argila 

São sedimentos produzidos pela decomposição dos silicatos alumínicos das rochas eruptivas e 

metamórficas. As argilas se apresentam de diversas formas, variando sua coloração, dureza, 

plasticidade, etc. Preferencialmente para a fabricação do cimento as argilas devem ser cauliníticas, 

pois contém fontes de Al2O3 e SiO2 com pequenas quantidades de Fe2O3, o qual é proveniente de 

impurezas contidas na argila (Moreira 1994). 
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2.4.3 - Área de Extração da Argila 

A argila é extraída de depósitos situados no lado oeste da mina e sobrepostos ao metacalcário 

de Itaú de Minas. Essa argila é produto do intemperismo de rochas metabásicas que 

estratigraficamente superpõe a unidade litoestratigráfica da qual o metacalcário é extraído. Nesse 

deposito encontra-se argila ferruginosa, potássica e aluminosa (serão citadas as composições químicas 

posteriormente). 

Para a extração da argila é feito escavação com máquinas, carregamento e transporte, 

posteriormente passa-se por um britador e são confeccionadas pilhas pelo método Windrow (Figura 

1.3.A). para homogeneização e retoma-se o material através de alcatruz (Figura 1.3.B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5.A � Formação da pilha de argila.                   Figura 2.5.B � Alcatruz de retomada da pilha de argila. 
 

A caulinita é formada pelo empilhamento regular de camadas 1:1 em que cada camada 

consiste de uma folha de tetraedros SiO4 (ver Figura 2.6) e uma folha de octaedros Al2(OH)6, também 

chamada folha de gibbsita, ligadas entre si em uma única camada, através de oxigênio em comum, 

dando uma estrutura fortemente polar. Praticamente não existem substituições por cátions dentro da 

estrutura cristalina (Weiss & Range, 1966), a qual é eletricamente neutro, o íon alumínio ocupam dois 

terços das posições octaédricas (dioctaédricas) para neutralizar as cargas residuais dos silicatos.  

A estabilidade das argilas segundo Santamaría (1982) é definida pelas temperaturas de início e 

fim da perda de água combinada, sendo verificados valores mais baixos de temperaturas de 

desestabilização quanto menor a simetria interlaminar da argila. Também cita as temperaturas de 

desestabilização dos argilominerais, citando como exemplo a caulinita que se desestabiliza entre 

600ºC e 800ºC e a muscovita entre 900ºC e 1150ºC, concluindo assim, que a atividade da caulinita é 

maior que a da muscovita. 

 

 

A   B 
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Figura 2.6 � Estrutura atômica de uma camada da caulinita 
 

As argilas oferecem como fontes de sílica não somente os argilominerais, mas também o 

quartzo, feldspatos, micas (filossilicatos), anfibólios e piroxênios, sendo necessário analisar as 

diferentes estruturas cristalinas dessas fases e as possíveis desordens estruturais, pois, são 

características de fundamental importância durante a moabilidade da farinha e a cinética de reações de 

formação do clínquer. Teores maiores de SiO2 provenientes dos argilominerais, é melhor para a 

cinética das reações, pois a sílica combinada tem um comportamento, nas reações de formação do 

clínquer, muito mais reativo do que a sílica livre (Centurione 1993). 

Geralmente as partículas das argilas são muito finas, pertencentes de um ou mais membros de 

um determinado grupo de minerais, que são chamados de argilominerais. Argilominerais são 

compostos por silicatos de alumínios hidratados, que geralmente pode conter magnésio ou ferro 

substituindo total ou parcialmente o alumínio, e também conter álcalis (sódio e potássio), ou elementos 

alcalinos terrosos, sendo constituintes essenciais na sua estrutura. Nas argilas, além dos argilominerais 

citados acima, podem conter em sua composição, matéria orgânica, sais solúveis, partículas de 

quartzo, mica, dolomita, calcita e minerais não cristalinos ou amorfos que podem estar contidos em 

sua estrutura. Os argilominerais na maioria apresentam estrutura em camadas, os dois grupos podem 

ser divididos em: argilominerais de camadas 1:1 ou difórmicos e os argilominerais com camadas 2:1 

ou trifórmicos (Santos 1989). As camadas 1:1 e 2:1 são arranjos de folhas tetraédricas e folhas 

octaédricas. Os princípios básicos da química estrutural e da cristaloquímica aplicam-se integralmente 

ao campo dos argilominerais (Bragg 1937). 

Na fabricação do cimento pode-se utilizar uma ou mais variedades combinadas de argilas de 

tal forma que se cumpram determinados parâmetros de composição química. 
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2.4.4 - Minerais Contidos nos Depósitos de Argila 

As micas (filossilicatos) são definidas como silicatos contendo folhas tetraédricas 

bidimensionais contínuas de composição Si2O5, em que cada tetraedro individual está ligado aos 

tetraedros vizinhos por meio de três vértices comuns (Bailey et al 1971). Essa estrutura é característica 

das micas. O cristal, formado pelo empilhamento de camadas muito delgadas, tem aspecto semelhante 

ao de uma pilha de folhas de papel. As camadas apresentam estrutura em lâminas, a biotita e 

muscovita são chamadas de silicatos laminares 2:1 onde os íons em coordenação octaédrica se unem 

aos oxigênios apicais de duas lâminas de tetraedros. A relação 2:1 se refere ao número de camadas de 

cátions em coordenação tetraédrica e relação ao número de camadas de cátions em coordenação 

octaédrica. Assim, esses minerais, diferentes dos demais estudados, apresentam em suas estruturas, 

além da unidade tetraedro de silício, outra unidade estrutural, os octaedros.  

 

 
Figura 2.7 � Formas de representar o tetraedro de sílica (Nascimento 1998). 

 

A biotita é um filossilicato (2:1) ferromagnesiano de potássio: KSi3Al(Mg, Fe)3)10(OH)2, onde 

a lâmina mediana (octaédrica) apresenta como íon central Mg2+ ou Fe2+ em todas as posições possíveis 

para o equilíbrio da estrutura. Os octaedros consistem em um cátion (Mg
2+, Fe2+ ou Al3+) cercado em 

disposição octaédrica (o cátion está em coordenação VI); estas unidades quando polimerizadas 

formam a lâmina octaédrica. 

A muscovita é uma mica de coloração branco-amarelada, chamada de mica branca. Trata-se de 

um filossilicato (2:1) ferromagnesiano de potássio: KSi3Al(Al)2O10(OH)2, semelhante à biotita, da qual 

difere na lâmina mediana (octaédrica), que contém apenas Al
3+ e em apenas 2/3 das posições 

possíveis. 
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Figura 2.8 - Exemplo de um mineral trioctaedral - Estrutura da Biotita. 

 

 
  

Figura 2.9 - Exemplo de uma lâmina dioctaedral - Estrutura da Muscovita. 
 
 

2.4.5 - Materiais Corretivos 

Para a fabricação do Cimento Portland, os componentes principais, calcário e argila, devem 

apresentar depois de convenientemente misturados, uma distribuição pré-determinada de cálcio, 

alumínio, sílica e ferro. Quando se apresentar uma deficiência em qualquer um desses elementos, 

devem-se utilizar os correspondentes materiais corretivos que contribuem na mistura com o 

componente deficiente. A principal característica dos materiais corretivos deve ser a de possuir grande 

concentração do elemento faltante a fim de possibilitar seu uso em quantidades pequenas. Os materiais 

corretivos mais usados são: minério de ferro, arenito, bauxita, etc. 
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O gesso (CaSO4.2H2O) é a matéria-prima utilizada na moagem de cimento e tem por objetivo 

controlar o tempo de endurecimento da massa de concreto. As demais matérias-primas desta fase 

(escória, cinzas) tem o objetivo conferir  propriedades específicas ao cimento. 

2.5 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

2.5.1 - Características Físicas 

As principais propriedades físicas que influem decisivamente na fabricação do cimento são: 

- Dureza 

- Exfoliabilidade 

- Porosidade 

Estas propriedades são fatores importantes que afetam a moagem e a produção dos moinhos. 

2.5.2 - Características químicas 

Calcário 

O calcário utilizado na maioria das fábricas de cimento é composto por dois tipos de 

carbonatos: carbonato de cálcio (CaCO3) e carbonato de magnésio (MgCO3) sendo este com baixo teor 

de magnésio (MgO). 

Contém ainda, em menores concentrações: sílica (SiO2), ferro (Fe2O3) e alumínio (Al2O3) 

(Ambrósio 1974). Segundo Centurione 1993, quase todos os calcários apresentam variações nos teores 

de magnésio em sua composição, e são mais elevados em rochas de formação mais antigas.  

O MgCO3 é indesejável para a fabricação do cimento porque o óxido de magnésio (MgO), 

resultante do processo de fabricação, tem influências negativas na qualidade do cimento. Esse 

elemento em excesso forma o periclásio que causa expansibilidade no cimento. Entre os elementos 

citados acima tem o enxofre que pode ser encontrado na forma de sulfeto ou sulfato, mas em sua 

análise a concentração é dada como SO3. Sulfetos podem ser encontrados em rochas sedimentares na 

forma de pirita ou raramente como marcassita. Já os sulfatos comumente encontrados em sedimentos 

marinhos, na forma de gipsita (CaSO4.2H2O), anidrita (CaSO4) e barita (BaSO4). A concentração de 

SO3 nos calcários apresentam entre 0,1 a 0,3% e depósitos de áreas áridas são mais altos (Schäfer 

1987). O uso do calcário na fabricação do cimento depende do teor de CaCO3 que ele contém. O teor 

mínimo aceitável é de 75% de CaCO3, para uma mistura crua conveniente.  
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A composição química típica do calcário é a seguinte: 

CaO   =   48,0 K2O  =   0,30 

SiO2  =   3,0    Fe2O3 =   0,8 

SO3   =  0,10 Na2O  = 0,05 

Al2O3 =   1,0 MgO  =    3,0 

   

Argila 

Este componente fornece basicamente os seguintes constituintes: SiO2, Al2O3, Fe2O3. Na 

prática, costumamos classificar os tipos de argilas em função dos teores dos elementos acima, por 

exemplo: 

Argilas silícicas 60% <   SiO2  <  70% 

Argilas alumínicas 19% < Al2O3  <  23% 

Argilas ferrosas 15% <  Fe2O3 <  20% 

 

Materiais Corretivos 

Conforme já definimos, são materiais que devem conter em grande concentração o elemento 

faltante na mistura crua.  

Os materiais mais empregados são os seguintes: 

Minério de ferro 60  a  90%    Fe2O3  

Quartzo 70  a  80%    SiO2 

Bauxita                   50  a  70%    Al2O3 
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2.5.3 - Características da Farinha 

A farinha é o produto resultante da moagem fina, convenientemente dosada e homogeneizada 

de uma mistura de calcário, argila e materiais corretivos. 

Composição Química da Farinha 

A farinha apresenta, em média, a seguinte composição em % 

CaO 41,80 

SiO2 13,44 

Al2O3 3,00 

Fe2O3 1,70 

 

Os valores citados não estão sendo levada em consideração a porcentagem de carbonato, o que 

faz o fechamento da composição química em 100%.   

Além de outros componentes indesejáveis como: 

MgO 3,00 

K2O 0,60 

 

Propriedades Físicas 

Grau de finura = máximo de 10% retido na peneira 170#. 

Umidade = 0,50 a 1,0% de água. 
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CAPÍTULO 3 

CONCEITOS IMPORTANTES NA INDÚSTRIA CIMENTEIRA 

3.1 - GENERALIDADES 

O principal insumo mineral da indústria cimenteira é o calcário, que pode ser definido como 

uma rocha sedimentar depositada em ambiente marinho, através de processos químicos e biológicos 

(Brandão & Schobbenhaus 1997). As flutuações do nível do mar e outras interferências resultam na 

presença de diversos componentes químicos que influenciam as características geoquímicas das 

seqüências carbonáticas. 

As intercalações litológicas, e outras impurezas que ocorrem nas bacias de deposição de 

calcário, são desenvolvidas por, pelo menos, dois processos geológicos de suma importância: 1) 

processos de dolomitização, provocando incrementos significativos nos valores normativos de MgO, 

através a formação por diagênese de níveis de dolomita (CaMgCO3). 2) processos de sedimentação 

clástico-detrítica (com aporte de material terrígeno constituído por areia e argilo-minerais), causando 

incrementos significativos de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e conseqüente diminuição de CaO e MgO. Algumas 

rochas podem conter gipsita e anidrita, que elevam os teores de enxofre na rocha (Garrels & 

Mackenzie 1971). 

Os serviços de geologia-planejamento de lavra têm por finalidade fornecer uma base para a 

lavra racional do depósito mineral de calcário, principalmente voltadas para o melhor aproveitamento 

do depósito e definindo as frentes de lavras, que propiciem uma mistura dos níveis químicos 

(calcários) e clástico-detríticos, adequadas as características da fábrica.  

3.2 - MINERALOGIA DE MATERIAIS 

Materiais de mesma composição química podem ter comportamento muito diferente. Por 

exemplo: 

Mistura crua obtida de materiais puros (calcário com alto teor de CaCO3 e argila com alto teor 

de SiO2): 

a) Consome mais energia. 

b) Dificulta a moagem. 

c) Causa pó no clínquer. 
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d) Prejuízos à qualidade (devido a falta de fundentes Alumínio e Ferro para corrigir os 

módulos MA, MS e FSC). 

e) Prejuízos ao processo (farinha difícil de queimar). 

Margas calcárias têm maior reatividade mesmo com maior granulometria do cru. Materiais 

com composição mais próxima da mistura crua são mais convenientes para a homogeneidade dos 

grãos e para reatividade na queima. Quanto menor o número de materiais na composição do cru 

melhor será sua homogeneidade. 

3.3 - MATÉRIA-PRIMA NA INDÚSTRIA DO CIMENTO 

Como já foi dito, é de grande importância que as matérias-primas utilizadas na fabricação do 

cimento estejam presentes numa proporção bem definida na farinha, garantindo assim a obtenção das 

propriedades desejadas do clínquer. Com a finalidade de garantir a proporção dos diferentes 

componentes químicos, utilizam-se nas fábricas algumas relações que orientam a confecção da farinha 

e definem as características e comportamento da mesma durante a fase de clinquerização.  As 

principais relações utilizadas são: Fator de saturação (FSC); Módulo de Sílica (MS), Módulo de 

alumínio (MA); Fase Líquida e Queimabilidade da farinha (Duda 1977, Coutinho 1988). 

3.4 - FATOR DE SATURAÇÃO (fsc) 

Relaciona a concentração de CaO presente na farinha/clínquer com os demais componentes 

com os quais ele reage. Normalmente seu valor está entre 95 e 99%. 

  

 

Um alto valor de FSC provoca: 

a) Queima difícil da farinha  grande conteúdo de CaO; 

b) Tende a causar expansibilidade do cimento  tendência a maior quantidade de CaO livre 

no clínquer; 

c) Aumenta o conteúdo de C3S  maior disponibilidade de CaO; 

d) Reduz o conteúdo de C2S  por efeito contrário ao anterior; 

 

100
65,018,18,2 32322
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e) Com o aumento no FSC, o grau de aptidão à clinquerização é diminuído (Kihara et al 

1983). 

3.5 - MÓDULO DE SÍLICA (MS) 

Relaciona a concentração de sílica (SiO2) com a concentração de Al2O3 e Fe2O3, ou seja, a 

proporção de materiais não fundentes e fundentes. Os valores normalmente encontrados nas fábricas 

estão em torno de 2,4 a 2,7. 

 

Um alto valor de MS tem como conseqüência: 

a) Elevada carga térmica do forno  Devido à maior presença de materiais não fundentes na 

farinha, torna-se necessário queimar uma quantidade maior de combustível no forno para obter a 

quantidade de fase líquida desejada; 

b) Reduz a quantidade de fase líquida  Para uma mesma quantidade de combustível 

queimado, a % de fase líquida no forno será menor, já que a farinha possui menos fundentes;  

c) Resulta em clínquer pulverulento  Devido à menor quantidade de fase líquida; 

d) Alto consumo de combustível e queima difícil; 

e) Tende a causar expansibilidade  Sendo a queima mais difícil, há maior probabilidade de 

ocorrência de CaO livre; 

f) Dificulta a formação de colagens  Menor quantidade de fundentes; 

g) Deteriora o revestimento refratário  Devido à dificuldade de formação de colagens 

(Johansen 1977). 

Um baixo valor de MS ocasiona: 

a) Excesso de fase líquida e menor consumo térmico   Maior presença de fundentes. 

b) Deteriora o revestimento refratário   Devido à possibilidade de formação de uma colagem 

de baixo ponto de fusão e que facilmente se desfaz; 

3232
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c) Favorece a formação de bolas de clínquer de alta compacidade; 

3.6 - MÓDULO DE ALUMINA (MA) 

Relaciona a concentração de alumínio e de ferro na farinha, ou seja, a relação entre os 2 

principais fundentes. Seu valor tem influência direta na viscosidade da fase líquida. Como referência 

para o valor de MA podemos citar o intervalo de 1,3 a 1,6. Para Johansen (1977) o valor de 1,6 é 

considerado ótimo. 

 

Um alto MA resulta: 

a) Queima mais difícil e maior consumo de combustível devido a uma fase líquida mais 

viscosa; 

b) Aumenta a proporção de C3A e reduz C4AF  maior disponibilidade de Al2O3; 

c) Aumenta a viscosidade da fase líquida a uma temperatura constante  maior proporção de 

óxido de alumínio; 

d) Alto calor de hidratação devido à presença de C3A; 

e) Tendência a pega rápida do cimento e altas resistências a pequenas idades   Presença de 

C3A; 

Um baixo MA, ao contrário: 

a) Resulta em fase líquida mais fluida; 

b) Um baixo calor de hidratação; 

3.7 - FASE LÍQUIDA 

Consiste na fração da farinha que, devido á alta temperatura próxima à chama, funde-se e que 

tem importância vital ao processo de clinquerização, já que a formação de C3S se dá no seio desta fase 

líquida. Com o crescimento da fase líquida é aumentado a aptidão à clinquerização da farinha (Kihara 

et al 1983). Para o cálculo da fase líquida utilizam-se as seguintes relações: 

32
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A 1338°C 

6,1 Fe2O3 + MgO + (Na2O + K2O)                    p/      Mod. Al > 1.38 

8,5 Al2O3 - 5,22 Fe2O3 + MgO + Na2O +K2O   p/      Mod. Al < 1.38 

A 1400°C 

2,95 Al2O3 + 2.2 Fe2O3 + MgO +Na2O +K2O 

A 1450°C 

3,0 Al2O3 + 2.25 Fe2O3 +MgO +K2O 

Como o MgO tem uma solubilidade limitada na fase líquida, o percentual do mesmo nas 

fórmulas acima é de 2%. Em geral se considera como fase líquida efetiva àquela que se forma a 

1450°C. A viscosidade da fase líquida se reduz de forma exponencial com o aumento da temperatura. 

A 1400°C pode ser reduzida pela presença adicional de MgO, Fe2O3, MnO. Por outro lado, quando se 

aumenta o teor de SiO2, aumenta-se a viscosidade da fase líquida, o mesmo ocorrendo em menor grau 

quando se aumenta o teor de Al2O3. Normalmente o valor de fase líquida deve estar em torno de 25%. 

3.8 - QUEIMABILIDADE DA FARINHA 

Consiste na predisposição de uma dada farinha se transformar em clínquer. A queimabilidade 

é influenciada principalmente pelos seguintes fatores: Tempo de reação; Temperatura; Finura; % CaO; 

Velocidade do forno; Presença de fundentes (Kihara et al 1983). 

3.9 - COMPONENTES MINERALÓGICOS DO CLÍNQUER 

Os produtos do processo de clinquerização se constituem basicamente de 4 componentes: 

a) Silicato tricálcico (Alita) 

b) Silicato dicálcico (Belita) 

c) Ferro aluminato tetracálcico  e 

d) Aluminato Tricálcico  

E de mais dois outros componentes secundários: 

a) Óxido de cálcio livre (Cal livre) 

 (Fase líquida) 
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b) Óxido de magnésio livre (Periclásio) 

3.9.1 - C3S - Silicato Tricálcico (Alita) 

É o componente responsável pelas principais características físicas e químicas do cimento. Seu 

teor no clínquer pode variar de (45-80%). Estando finamente moído e misturado com água para formar 

uma pasta, o C3S endurece rapidamente e alcança resistências muito altas. O C3S se forma a partir da 

combinação química do CaO e do SiO2 e pode ser obtido em escala de laboratório a partir dos 

componentes puros, sendo porém necessário uma superfície específica muito grande e uma 

temperatura muito alta, condições estas de difícil obtenção em escala industrial, e que acarretariam 

custos proibitivos. No clínquer industrial o silicato tricálcico não ocorre como substância 

quimicamente pura, pois incorpora na sua forma cristalina, óxidos minoritários (aproximadamente 2% 

MgO; 1% Al2O3 e 1% Fe2O3) TiO2 e outros. Os percentuais destes óxidos presentes no C3S dependem 

da composição química do clínquer, da temperatura de formação e do processo posterior de 

resfriamento. A presença destes elementos menores altera as propriedades do silicato tricálcico 

contribuindo em geral para aumentar sua resistência. Na sua forma impura, o silicato tricálcico é 

denominado preferencialmente de alita. Sua formação no forno rotativo ocorre por volta de 1450 °C e, 

durante o seu posterior resfriamento, poderá sofrer uma parcial decomposição em CaO e C2S (belita) 

reação esta favorecida por um processo de resfriamento lento, especialmente quando se encontram 

presentes íons Fe
2+ decorrentes de condições de queima redutora. 

O C3S apresenta um grande número de formas polimórficas (ver Figura 3.1). Estas formas 

apresentam pouca variação estrutural. As transformações são do tipo deslocativas, estando em jogo 

diferenças de energias tão fracas que não modificam sensivelmente as ligações químicas, resultando 

que todas as formas polimórficas possuem reatividades comparáveis. 

As variações no grau de reatividade são mais sensíveis à desordens estruturais nos cristais de 

C3S provocadas pela substituição e adição de elementos menores. 
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                  Figura 3.1 � Forma cristalina e temperatura de transição do C3S. 

 

3.9.2 - C2S - Silicato Bicálcico (Belita) 

Da mesma forma que o C3S, o C2S também não se forma quimicamente puro no clínquer 

industrial, incorporando à sua estrutura cristalina, elementos minoritários como Fe2O3, Al2O3 e TiO2 

etc. Na sua forma ß, a belita também apresenta propriedades hidráulicas, porém desenvolve a 

resistência mecânica de forma mais lenta do que a alita. Na Tabela 3.1 e Figura 3.2, abaixo, se 

relacionam, a título de ilustração, as resistências comparativas da Alita e Belita. 
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                                     Tabela 3.1 � Resistência a compressão & teores de alita e belita. (VC 2000) 

Resistência em kgf/cm2 

Dias > 7 28 90 180 360 

Alita 400 500 600 700 750 

Belita - 50 370 520 750 

C2S/C3S - 10% 62% 74% 100% 

 
 

                                       
                    Figura 3.2 � Resistência à compressão (kg/cm

2) & teores de alita e belita. (VC 2000)  
 

Os silicatos de cálcio (Alita e Belita) são compostos relativamente instáveis. Dependendo das 

condições térmicas em que foram obtidos e da presença de elementos minoritários, suas estruturas 

cristalinas podem ter formas diferentes, o que chamamos de polimorfismo. As moléculas cristalinas 

podem também absorver elementos minoritários que substituem em pequena extensão elementos 

principais, fenômeno que conhecemos como isomorfismo. Estes fenômenos têm uma influência direta 

sobre as propriedades hidráulicas dos silicatos de cálcio e, portanto, sobre a qualidade do clínquer. 

Observa-se na prática que a presença de óxidos secundários, em particular Fe2O3 e MgO, contribuem 

para a formação de fase líquida menos viscosa, o que é um ambiente favorável para a formação de 

Alita mais estável e mais reativa. Um fenômeno particularmente importante é a chamada "conversão 

beta-gama" da Belita em temperatura ambiente o que provoca na prática uma desintegração das bolas 

de clínquer, por ser um processo acompanhado de uma expansão volumétrica da ordem de 10%. Na 

Tabela 3.2, abaixo, podemos visualizar as formas polimórficas da belita. 
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Tabela 3.2 � Formas polimórficas da belita e o sistema cristalino 

Formas polimórficas Sistema cristalino 

 C2S Trigonal 

 HC2S Ortorrômbico 

 LC2S Ortorrômbico 

 C2S Monoclínico 

 C2S Ortorrômbico 

 

3.9.3 - C3A - Aluminato Tricálcico  

A fase de aluminatos que na sua forma quimicamente pura é representada por C3A, também 

incorpora na prática elementos secundários. Em particular, a absorção de álcalis é nesta fase maior que 

nas outras e a sua reatividade com água é bastante elevada apesar de não apresentar características de 

resistência mecânica significativas. Na ausência de sulfato de cálcio, o aluminato tricálcico reage com 

água muito rapidamente (Centro técnico VC � 2000). 

3CaO.Al2O3 + 6H2O --->  3CaO.Al2O3.6H2O                      (1) 

Esta reação é igualmente rápida na presença de hidróxido de cálcio Ca(OH)2, substância 

resultante da hidratação da Alita e da Belita. 

3CaO.Al2O3 + Ca(OH)2+12H2O --->  4CaO.Al2O3.13H2O     (2) 

As duas reações acima causariam uma pega excessivamente rápida de uma pasta de cimento e, 

por este motivo, adiciona-se durante o processo de moagem, sulfato de cálcio na forma de gesso 

(natural ou artificial), o qual age como um retardador da pega. A reação de hidratação na presença de 

sulfatos se realiza segundo a expressão a seguir: 
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3CaO.Al2O3 + 3(CaSO4.2H2O) + 26H2O --> 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O     (3) 

(aluminato) (gesso) (água) ---> (etringita/trisulfato) 

1 volume 2 volumes 

 

 

No caso das reações (1) e (2), forma-se rapidamente um aluminato de cálcio hidratado cuja 

forma tubular entrelaçada, adquire logo certa consistência o que corresponde ao início da pega da 

pasta de cimento. Por outro lado, na reação 3 (hidratação do aluminato na presença de sulfatos), 

produz-se inicialmente etringita na forma de cristais muito finos que irão recobrindo as demais 

partículas de cimento durante as primeiras horas de hidratação, não impedindo, no entanto, que estas 

possam deslizar umas contra as outras de forma que a pasta de cimento permanece plástica. Somente 

após este tempo inicial é que a etringita forma cristais maiores e agulhados, os quais entrelaçam as 

demais partículas, ocasião em que se inicia a pega. 

O conteúdo de sulfato do cimento deve ser necessário e suficiente para ser consumido 

totalmente na reação 3, durante as primeiras 24 horas após a mistura do cimento com água. Um 

excesso de sulfato pode causar um fenômeno de expansão na argamassa ou nos concretos endurecidos. 

Por esta razão, todas as normas sobre cimento, fixam limites máximos de SO3 nos cimentos. Na prática 

o teor de SO3 total ideal no cimento costuma ficar próximo de 0,3 x % C3A. 

Outra característica de muita importância é que o C3A é o componente do clínquer que 

apresenta o maior calor de hidratação (207 joules/g).  

3.9.4 - C4AF � Ferro-Aluminato Tetracálcico  

Apesar de ser representada por uma fórmula que corresponde aproximadamente às proporções 

encontradas no clínquer, esta fase não possui uma composição química definida. Nela encontramos 

praticamente todo óxido de ferro e uma parte do óxido de alumínio. Esta fase é a principal responsável 

pela cor do cimento e nela podem ser absorvidos até aproximadamente 2% de MgO. 

Na prática as composições químicas das fases de C3S e C4AF também revelam a presença de 

outros elementos menores conforme mostra a Tabela 3.3. De particular interesse sobre a qualidade do 

cimento são os níveis de dissolução do MgO na Fase C4AF e dos álcalis no C3A (Centro técnico VC � 

2000). 
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 3.9.5 - Cal Livre (CaO não combinado)  

A maioria dos clinqueres industriais contém cal livre em quantidades até 2% do peso. Sua 

presença pode ser atribuída aos seguintes fatores: farinha não homogênea ou muito grossa; deficiência 

de queima (CaO não combinado); resfriamento muito lento (decomposição parcial de C2S e C3A); 

fator de saturação de cal muito alto (excesso de CaO na mistura crua). 

Um teor de cal livre acima de 2,5% é indesejável, uma vez que pode causar expansibilidade na 

argamassa ou no concreto. 

         Tabela 3.3 � Composição química dos aluminatos e ferro aluminatos 

 (C3A) (C4AF) 

CaO 48.10 - 61.20 45.95 - 51.75 

Al2O3 21.65 - 34.20 13.70 - 23.16 

Fe2O3 4.30 - 6.60 18.67 - 30.63 

SiO2 3.67 - 6.60 2.50 - 4.55 

Na2O 1.10 - 2.25 0.05 - 0.20 

K2O 1.40 - 3.85 0.05 - 0.85 

MgO 0.55 - 1.15 1.60 - 3.30 

TiO2 0.30 - 0.40 0.40 - 1.73 

 

3.9.6 - Periclásio (MgO não combinado)  

As principais fases do clínquer podem absorver na forma de solução sólida até 

aproximadamente 2,5% de MgO. Quando o clínquer é obtido a partir de matérias-primas com elevado 

teor de MgO (>1.6%), poderá ser observada a presença de periclásio, ou seja, a presença de MgO livre 

correspondente à parte excedente não absorvida nas outras fases do clínquer. A maioria das normas 

internacionais admite como limite máximo de 5% de MgO no clínquer, o que corresponde portanto a 

uma aceitação de aproximadamente  5 - 2,5 = 2,5% de periclásio. As normas brasileiras aceitam até 

6,5 (MgO) - 2,5 = 4% de periclásio (Centurione 1993).  
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A presença de um teor elevado de periclásio pode causar pela hidratação do mesmo, uma 

expansibilidade indesejável na argamassa e no concreto endurecidos. 

Tanto a expansibilidade decorrente da cal livre, como a provocada pelo periclásio, decorre de 

reações de hidratação. 

CaO + H2O --->  Ca(OH)2 

MgO + H2O --->  Mg(OH)2 

Apesar do tipo destas reações ser idêntico, a velocidade das mesmas é consideravelmente 

diferente. A expansibilidade da cal livre hidratada se manifesta através de fenômenos observáveis após 

poucos dias de preparo da argamassa ou do concreto, ao passo que os inconvenientes da 

expansibilidade do periclásio hidratado poderão se manifestar somente após alguns anos. As reais 

conseqüências práticas deste fenômeno são por este motivo bastante discutido. 

3.9.7 - Combustíveis  

O carvão contém a parte orgânica formada por macromoléculas contendo C e H, com menor 

incidência de O, N, S e de uma parte de silicatos incorporados na fase de deposição da matéria vegetal. 

A parte orgânica é a parte útil e combustível enquanto a parte inorgânica constitui a cinza. 

A composição química do carvão mineral é variável de acordo com seu grau de evolução: 

quanto mais avançado maior é o teor de carbono na parte orgânica e menor o teor de oxigênio. 

Aquecidos fora do contato do ar, a partir de cerca de 250 a 300C, os carvões se decompõem 

produzindo gases (matéria volátil) deixando um resíduo aglomerado ou não, que se trata do coque, 

material redutor e produto fundamental na indústria metalúrgica.  

Cinza é a matéria mineral não combustível que permanece após o carvão ter sido queimado. É 

formada pelos detritos de natureza orgânica e inorgânica depositada junto com os vegetais. 

Geralmente são constituídos por minerais argilosos mais siltes ao lado da cinza derivada da matéria 

originalmente vegetal agora transformada em carbono. Quantitativamente cinzas de carvão consistem 

de 15-21% Al2O3, 25-40% de SiO2, 20-45% de Fe2O3, 1-5% de CaO, 0,5 a 1% de MgO e 2 a 8% de 

SO3.  

A moinha de carvão é proveniente do peneiramento do carvão bruto e é composto pelo 

material fino que não é utilizado pela indústria siderúrgica, e muitas das vezes, é contaminado com 

resíduos contendo altos teores de Fe2O3 e também Fe3O4. A composição desse material in natura pode 

variar conforme mostra a Tabela 3.4. 
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O coque de petróleo é um produto sólido, de coloração negra, de aparência similar ao carvão 

mineral, granulado, pouco friável, e com ligeiro odor de asfalto. É constituído por moléculas de 

hidrocarbonetos, produzidos pela decomposição térmica do petróleo e subseqüente policondensação 

dos radicais, dando origem a uma estrutura aromática polinucleada. Essa estrutura origina-se da 

destilação primária do petróleo através de diferentes processos de craqueamento. Suas principais 

características são mostradas na Tabela 3.5. 

 Esse combustível vem sendo utilizado pela indústria de cimento mundial desde os anos 80. 

Inicialmente serviu para melhorar as características do carvão mineral. Já no final da década de 90, 

com o desenvolvimento de maçaricos especiais para fornos de clínquer, passou a ser os combustíveis 

principais, chegando, em muitos casos, a representar 100% da fonte calorífica dos fornos. 

 

Tabela 3.4 - Características químicas da moinha de carvão (histórico de análise extraído do 

banco de dados do laboratório da Votorantim Cimentos no ano 2007). 

UMIDADE 4,00 - 20,00 % 

CINZAS 8,00 - 25,00 % 

Al2O3 0,20 - 6,90 % 

CaO 0,00 - 7,50 % 

Fe2O3 0,20 - 15,00 % 

K2O 0,20 - 1,50 % 

MgO 0,02 - 2,90 % 

Na2O 0,00 - 0,50 % 

SiO2 1,00 - 20,00 % 

SO3 0,02 - 1,50 % 

PCS 4.000 - 5.400 kJ/kg 

 

 Conforme informado pela ABCP (2002), no Brasil, o coque de petróleo é responsável por 

aproximadamente 85% da energia térmica da indústria de cimento. Em outros países, o coque assume 

também posição importante. Por exemplo, na Espanha responde por 88%; na Turquia 70%; Itália 45%; 
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França 30%; México 20%; EUA 15%; Canadá 10%; Alemanha 10%; Japão 10% e Chile 10% 

(Holderbank 2001). Em termos de quantidade absoluta consumida em 2000, os EUA consumiram 

aproximadamente 3,5 milhões de toneladas; a Espanha 3,4 milhões de toneladas; Brasil 2,0 milhões; 

Canadá 1,7 milhões; Turquia 1,4 milhões e México 0,8 milhões de toneladas (Holderbank 2001).                                               

3.9.8 - Co-Processamento  

Co-processamento consiste na utilização dos fornos de cimento para reciclar, reutilizar ou 

tratar resíduos com a fabricação simultânea de um produto em uma operação combinada. Em termos 

mais simples, ele propicia, simultaneamente, a conservação do meio ambiente pela eliminação dos 

rejeitos, preservação dos recursos naturais e redução do custo de produção do cimento. 

Tabela 3.5 - Principais características do Coque de Petróleo. 

Característica Quantidade 

Umidade (%) ~ 5,5 

Carbono Fixo (%) 80 - 100 

Cinzas (%) 1 - 4 

Enxofre Total (%) 0,5 - 7,0 

Dureza (HGI) 30 - 80 

Material volátil (%) 9 - 15 

Hidrogênio (%) 3,5 

Nitrogênio (%) 1,5 

Ni (ppm) 30 - 420 

V (ppm) 130 - 2300 

PCI (kJ/kg) 7750 - 8700 

 

 Como o forno de cimento consiste basicamente de uma fornalha de alta temperatura 

(1500°C) e elevados tempos de residência, apresentam características importantes para uma eficiente 

destruição dos compostos orgânicos presentes nos resíduos sólidos. Além disso, o forno de cimento 

apresenta duas outras vantagens: a ocorrência de incorporação de compostos inorgânicos, 
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principalmente metais pesados, na estrutura cristalina do clínquer e o aproveitamento energético de 

compostos orgânicos em substituição aos combustíveis tradicionais. 

3.9.9 - Perfil dos Resíduos Co-Processados  

Os fornos de cimento co-processam resíduos industriais provenientes do processo de 

fabricação de tintas, vernizes, óleos usados e solventes. Tais resíduos são líquidos e são bombeados ao 

maçarico principal, onde são incinerados. 

Também são co-processados pneus, solos altamente contaminados com produtos orgânicos e 

lodos provenientes de tratamento biológico (tratamento de esgoto). Estes resíduos são alimentados ao 

maçarico principal por transporte pneumático. De uma forma geral, a fabricação de cimento oferece 

uma excelente oportunidade para a utilização de resíduos industriais. Os principais são: lama de 

carbonato e cálcio da indústria de papel, Ca(OH)2 de usinas de acetileno, escórias de siderúrgicas, 

cinzas volantes de usinas termelétricas, lama vermelha da indústria de alumínio, dentre outros. 

Resíduos tais como pneus de automóveis, caixas de bateria, lascas de borracha, dentre outros, também 

podem ser utilizados como combustível na indústria de cimento, desde que, sejam tratados de forma 

conveniente. 

Para se utilizar resíduos em uma fábrica de cimento, devem ser seguidas algumas etapas para 

elegibilidade dos resíduos que podem ser empregados. Primeiramente, verifica�se se o resíduo será 

utilizado como combustível alternativo ou na substituição de alguma matéria � prima. Estabelecido 

qual o objetivo da utilização, serão avaliadas suas características químicas, uma vez que alguns 

contaminantes do resíduo terão suas quantidades limitadas, no que se refere à sua taxa de alimentação 

ao forno. 

Em seguida, realiza-se o teste de queima. Nessa fase é feito uma queima experimental do 

resíduo, amostragens de gás, produto final, resíduo, e acompanhamento do desempenho dos 

equipamentos. No entanto, a planta deve estar operando como fonte controlada, ou seja, deverá estar 

atendendo aos limites operacionais e padrões de emissões preestabelecidos para a finalidade a qual se 

destina, ou seja, produzir clínquer. 

Para a realização de tal teste, deve se apresentar ao Órgão Responsável (no caso de Minas 

Gerais � FEAM), um documento denominado Plano de Teste de Queima, contendo os seguintes 

tópicos: 

 Tipos de modificações necessárias ao desenvolvimento da atividade de reaproveitamento de 

resíduos; 
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 Condições operacionais do processo, bem como sua compatibilidade com os resíduos 

selecionados; 

 Sistema de alimentação de resíduos, o qual deverá ser independente dos demais inerentes ao 

processo produtivo; 

 Taxa de alimentação de resíduos no forno; 

 Tempo de residência dos gases, considerando o ponto de alimentação dos resíduos; 

 Sistema de monitoramento, inclusive no que se refere aos parâmetros a serem continuamente 

monitorados e que por sua vez estão associados ao sistema de intertravamento; 

 O sistema de controle de poluição do ar; 

 O processo de realimentação/descarte do material particulado retido nos equipamentos de 

controle de poluição atmosférica. 

Após a aprovação do documento, a instalação estará apta a conduzir o teste de queima. 

Aprovado o teste e concedida a licença, a planta deverá operar em condições especificadas, como: 

 Limites para as taxas de alimentação de contaminantes do resíduo; 

 Limites relacionados às características dos resíduos; 

 Sistema de recebimento, armazenamento e alimentação do resíduo no forno; 

 Limites para emissões de poluentes na atmosfera. 

3.9.10 - Onde Injetar os Resíduos  

Basicamente, os resíduos podem ser injetados em três locais: torre de ciclones, queimador 

principal e/ou secundário e meio do forno. A escolha do local de injeção deve ser feita de acordo com 

as características do combustível alternativo, como composição, ponto de fulgor, viscosidade, presença 

de sólidos em suspensão, tamanho das partículas e condições de pirólise, geometrias do forno e torre 

de ciclones, dentre outros. 

Para a injeção de combustíveis alternativos na torre deve-se ainda considerar o controle das 

incrustações, que podem dificultar a operação do forno. Para o caso de combustíveis com relativo 

potencial de geração de substâncias tóxicas, a injeção deve ser feita no queimador principal. Isso 

porque, na zona de queima, as temperaturas são mais altas que na torre de ciclones, a turbulência 
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próxima ao queimador principal é mais elevada e a disponibilidade de O2 é maior. A injeção de 

resíduos no meio do forno é menos comum, sendo utilizada em fornos de via úmida. Portanto, a 

quantidade injetada, o percentual de substituição, a forma e o local de injeção são específicos para 

cada combustível e devem ser estudados em cada caso. 

3.9.11 - Aspectos Econômicos dos Combustíveis Alternativos 

O preço dos combustíveis varia em função e duas características básicas: o seu poder 

calorífico e o seu teor de compostos indesejáveis. Entre os principais  compostos indesejáveis estão as 

cinzas ou resíduos sólidos inorgânicos. Atualmente a indústria geradora do resíduo paga às fábricas de 

cimento para que seus resíduos sejam queimados. Dessa forma a fábrica de cimento consegue duas 

vantagens: fica menos dependente dos combustíveis tradicionais e passa a ter uma fonte adicional de 

receita. 
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CAPÍTULO 4 

CONTEXTO GEOLÓGICO DA MINA DA TABOCA 

4.1 - INTRODUÇÃO 

O depósito de Itaú de Minas está situado numa entidade tectônica da Plataforma Brasileira, 

denominada Nappe de Passos, cuja importância foi destacada principalmente por Teixeira & Danni 

(1978) e Schmidt & Fleischer (1978). Mapeamentos posteriores (Morales et al. 1983; Oliveira et al. 

1983; Heilbron et al. 1987; Simões et al., 1988;) permitiram uma melhor delineação de seus 

contornos, mostrando que a superfície de cavalgamento desta nappe desenha um contato sinuoso, 

definindo uma estrutura alongada na direção NW-SE. 

De acordo com esses autores, no limite norte da Nappe de Passos, a superfície de 

cavalgamento coincide com uma zona de cisalhamento subvertical, sinistral, a qual provavelmente 

corresponde a uma rampa lateral. A norte desta zona de cisalhamento, rochas semelhantes às da Nappe 

de Passos só tornam a aparecer expressivamente a cerca de 90 km a NW, na região da sinformal de 

Araxá. 

Na porção sul, nas proximidades da cidade de Itaú de Minas, a superfície de cavalgamento é 

truncada pela zona de cisalhamento de Cássia, tornando a ser identificada logo a sul da cidade de 

Pratápolis. O seu limite sul, a ESE da cidade de São Sebastião do Paraíso, é marcado por zonas de 

cisalhamento verticais aproximadamente E-W, relacionadas ao cinturão de cisalhamento Campo do 

Meio (Morales 1993), que seccionam a nappe, mascarando seu traçado. Provavelmente sua 

continuidade para sul (Andreis et al. 1989), é representada pelos grupos Carrancas e Andrelândia 

(atualmente redefinidos como ciclos deposicionais Carandaí e Andrelândia). 

A Nappe de Passos é constituída por um pacote essencialmente metassedimentar que cavalga 

um terreno autóctone composto por uma cobertura metassedimentar pelito-carbonática, de baixo grau 

metamórfico, conhecido na literatura como Grupo Bambuí, e seu embasamento do tipo granito-

gnaisse-migmatito-greenstone, que corresponde ao Complexo Campos Gerais e às seqüências 

metavulcano-sedimentares associadas (Seqüência Morro do Ferro e equivalentes). 

Entre a Nappe de Passos e o terreno autóctone geralmente encontra-se outra unidade, 

caracterizada por metassedimentos psamo-pelíticos, de baixo grau metamórfico. Por apresentar 

características sedimentares diferentes das rochas do Grupo Bambuí. Por possuir grau de 

metamorfismo inferior ao das rochas do Grupo Araxá e por ser, localmente, truncada pela nappe de 

Passos, essa unidade foi denominada informalmente por Heilbron et al. (1987) como Seqüência 
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Metassedimentar de Carmo do Rio Claro. A sua área de ocorrência foi melhor definida 

posteriormente, por Simões & Valeriano (1990). 

O contato desta unidade com o Grupo Bambuí é feito através de falha de empurrão (Valeriano 

et al. 1989). Valeriano (1993) propôs que essa unidade passasse  a ser denominada de seqüência Serra 

da Boa Esperança, por reconhecer que nos arredores da cidade de Carmo do Rio Claro (MG) sua 

ocorrência é restrita e incompleta. Ao contrário, na Serra da Boa Esperança (a NW da cidade de Boa 

Esperança � MG) encontra-se bem representada. Por outro lado, uma revisão das denominações 

estratigráficas utilizadas para estas unidades indica que com o conhecimento atual e para evitar a 

proliferação de denominações estratigráficas locais, o termo Grupo Canastra é o mais indicado para 

essa unidade. 

Regionalmente, os xistos e gnaisses da região de Araxá são semelhantes aos da Nappe de 

Passos, porém devido aos poucos afloramentos observados (região fortemente intemperizada), não se 

pode assegurar que sejam idênticos. Chama atenção a ocorrência de extensos domínios de 

ortognaisses, que a princípio parecem ser corpos intrusivos nos metassedimentos do Grupo Araxá e 

não porções aflorantes do embasamento, como interpretado originalmente por Barbosa et al. (1970). 

Tais domínios extensos de ortognaisses não são reconhecidos na Nappe de Passos. 

Os quartzitos e filitos da Região do Rio Quebra Anzol (área-tipo do Grupo Canastra) são 

finamente recristalizados e com freqüência exibem porções com o contorno dos grãos sedimentares 

ainda preservados. Associam-se a muscovita filitos, os quais podem conter clorita e, mais raramente, 

biotita fina. Filitos carbonosos, de ocorrência mais local, também são encontrados. 

Na Serra da Canastra, junto à nascente do Rio São Francisco, os quartzitos são finamente 

recristalizados, não tendo sido observados contornos de grãos sedimentares preservados. Logo a sul, 

no chapadão da Babilônia, ocorre um pacote de quartzitos nos quais pode-se reconhecer, com 

freqüência o contorno original dos grãos sedimentares. A estes quartzitos associam-se filitos 

muscovíticos e mais raramente, camadas métricas de albita-clorita xisto (metabásicas). Este conjunto 

se estende para sul até entrar em contato com as rochas da Nappe de Passos. 

Em termos estruturais observa-se uma foliação de baixo ângulo com uma lineação mineral 

sempre presente, tanto nas rochas do Grupo Canastra quanto nas do Grupo Araxá. Zonas de 

cisalhamento subverticais, espaçadas (Barbosa et al. 1970), apresentando caráter sinistral (Magalhães 

et al. 1989), cortam estas litologias, sendo os seus rejeitos ainda desconhecidos. Próximo a estas zonas 

desenvolve-se uma foliação de alto ângulo a qual, em geral, mascara a foliação de baixo ângulo. Na 

base dos xistos do Grupo Araxá, na sinforma de Araxá, o qual também constitui uma estrutura 

alóctone, não foram encontrados quartzitos semelhantes aos que ocorrem na base da Nappe de Passos. 
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As rochas dos Grupos Araxá, Canastra e Bambuí encontram-se tectonicamente imbricadas e 

os indicadores cinemáticos observados, embora com pequena amostragem, indicam o sentido de 

transporte aproximadamente de W para E. Algumas observações feitas por Schrank et al. (1990) 

também indicam este mesmo sentido. Com base nos dados expostos acima, pode-se estabelecer as 

seguintes correlações entre as rochas dos Grupos Araxá e Canastra das áreas-tipo e as unidades 

litoestratigráficas da nappe de Passos: 

a) as rochas da Seqüência Metassedimentar de Carmo do Rio Claro (ou Seqüência Serra da 

Boa Esperança, de Valeriano 1993) mostram forte semelhança com as litologias do Grupo Canastra, 

principalmente pela preservação parcial dos contornos dos grãos sedimentares; 

b) quanto à nappe de Passos, o ciclo deposicional superior pode ser equivalente ao Grupo 

Araxá, apesar da ausência (ou raridade) de intrusivas ácidas gnaissificadas; por outro lado, o ciclo 

deposicional inferior não encontra equivalentes na região de Araxá, talvez devido à não deposição ou 

truncamento tectônico pela falha de empurrão;  

c) o Grupo Bambuí certamente é a mesma unidade nas duas localidades. 

A partir destas correlações Simões (1995) propõe que para a Região de Passos seja utilizada a 

seguinte terminologia estratigráfica: 

Grupo Araxá � para se referir às litologias da Nappe de Passos, incluindo os ciclos 

deposicionais superior e inferior, mesmo sabendo que este último não apresenta equivalente na área-

tipo do Grupo Araxá; 

Grupo Canastra � para o conjunto litológico que vem sendo chamado de Seqüência 

Metassedimentar de Carmo do Rio Claro (ou Seqüência serra da Boa Esperança, Valeriano, 1993); 

Grupo Bambuí � continua sendo aplicado aos metassedimentos de baixo grau que ocorrem 

caracteristicamente no domínio autóctone.  

Domínio Autóctone 

O domínio autóctone da Nappe de Passos é caracterizado por um embasamento do tipo 

granito-gnaisse-greenstone, representado pelo Complexo Campos Gerais e seqüências metavulcano-

sedimentares associadas, sobreposto por uma cobertura metassedimentar conhecida como Grupo 

Bambuí. 
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4.2 - GRUPO CANASTRA 

As rochas Grupo Canastra estão sempre posicionadas entre a nappe de Passos e o domínio 

autóctone, ocorrendo ao longo da maior parte da superfície de cavalgamento. A sul da cidade de 

Passos a Nappe de Passos encontra-se diretamente em contato com as rochas do grupo Bambuí, tendo 

sido identificadas apenas raras ocorrências, de escala decimétrica, de litologias típicas do Grupo 

Canastra. O mapeamento geológico da porção frontal desta nappe, próximo à cidade de Ilicínea, 

demonstrou que o Grupo Canastra apresenta contato tectônico, através de falha de empurrão, com as 

rochas do Grupo Bambuí, sendo freqüente a presença de lascas tectônicas do embasamento entre estas 

duas unidades (Valeriano et al. 1989; Valeriano 1993). O Grupo Canastra ocorre na porção norte, 

definindo o limite da nappe de Passos. E no extremo noroeste desta área o Grupo Canastra aflora no 

núcleo de uma estrutura antiformal, sendo constituída por quartzitos e quartzitos micáceos. 

O Grupo Canastra é a principal unidade litoestratigráfica da área. Foi definido por Barbosa 

(1955) como de idade pré-cambriana, constitui-se de filonitos com lentes de calcário, migmatitos, 

gnaisses, micaxistos, quartzitos, xistos verdes e filitos. Estas litologias comporiam na região duas 

unidades distintas separadas por uma discordância angular: 

Unidade Basal         - mais velha 

Unidade Superior    - mais jovem 

Posteriormente esta definição foi modificada e redefinida (Barbosa et al. 1970) que 

restringiram a significação de Grupo Araxá para xistos com duas micas, granadas, rutilo, zircão, 

turmalina, cianita e estaurolita. Em trabalhos mais recentes (Danni et al. 1973), restringiram o Grupo 

Araxá a rochas da fáceis do anfibolito. Resumindo, todos os critérios utilizados até então para o Grupo 

Araxá, não mostram uma aplicabilidade para todo o grupo. Tendo em vista esses problemas os vários 

autores que trabalham nestas áreas têm considerado como Araxá rochas com um grau de 

metamorfismo mais alto (fácies anfibolíticas), com minerais tais como granada, muscovita, xistos e 

com intercalações de quartzitos, gnaisses, anfibolito, xistos conforme sugestão dos autores citados 

acima. 

4.3 - GRUPO BAMBUÍ 

As rochas do Grupo Bambuí ocorrem como estreita faixa que bordeja a nappe de Passos a sul 

da cidade de Passos e torna-se progressivamente mais expressiva para E, onde passa a predominar 

sobre as outras unidades, na região frontal da Nappe. O grupo Bambuí ocorre apenas na porção sul 

como uma estreita faixa, tornando-se um pouco mais expressivas próximas à cidade de Itaú de Minas. 
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Nesta área o Grupo Bambuí é representado por ardósias/filitos localmente associadas a 

mármores, os quais incluem as jazidas exploradas pela Cia Cimento Portland Itaú. As ardósias são 

constituídas essencialmente por muscovita e quartzo, apresentando uma foliação bem marcada, 

geralmente paralela a um bandamento composicional de escala milimétrica. Apresentam-se fortemente 

alteradas por intemperismo, mostrando cor vermelha a laranja. Localmente observa-se um bandamento 

decimétrico evidenciado pela provável variação da proporção de seus minerais constituintes. Não raro, 

apresentam-se com granulação mais grossa, passando a filitos. O mármore ocorre como corpos 

lenticulares dentro da ardósia, podendo alcançar espessuras de até 15m. O contato entre o mármore e 

as ardósias não foi observado, mas é provável que ocorram ardósias carbonáticas que transicionam 

para mármore. 

Mais para leste, fora da área em questão, associados às ardósias são encontrados corpos 

lenticulares de metaconglomerados em geral clasto suportados e mais raramente matriz suportados, os 

quais correspondem a metadiamictitos. Apresentam seixos de rochas típicas do embasamento (gnaisse, 

jaspe e xistos ultramáficos), do Grupo Canastra (metarenito ortoquartzítico) e também seixos de 

muscovita xisto grosso, provavelmente do Grupo Araxá (Valeriano et al., 1989; Simões e Valeriano 

1990; Valeriano 1993). 

Os litotipos encontrados no Grupo Bambuí nesta região indicam tratar-se de uma 

sedimentação em mar epicontinental, com sedimentação essencialmente pelito-carbonática, sujeita 

ocasionalmente a aporte de ruditos que originaram os metaconglomerados. O contato do Grupo 

Bambuí com o embasamento é, em parte tectônico, por meio de falha de alto ângulo, a sul de Itaú de 

Minas e, em parte, se faz através de uma superfície de baixo ângulo, a qual deve representar uma 

discordância erosiva/litológica da época da deposição. Com as rochas do Grupo Araxá o contato é 

totalmente tectônico, através da superfície de cavalgamento. 

As rochas do embasamento, conhecidas pela denominação de Complexo Campos Gerais 

(Cavalcante et al. 1979), podem ser divididas em dois conjuntos: um constituído por gnaisses, 

migmatitos e granitóides, e outro por rochas relacionadas a Seqüência Vulcanossedimentar do Morro 

do Ferro (Teixeira et al. 1989). A figura 4.1 mostra a unidade geológica regional. 
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      Figura 4.1 � Unidade geológica regional 
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CAPÍTULO 5 

CARACTERIZAÇÃO DOS METACALCÁRIOS DA MINA TABOCA: 

AMOSTRA DE MÃO 

5.1 - APRESENTAÇÃO 

Apresentam-se, neste capítulo, os resultados da caracterização granulométrica e geoquímica 

das amostras de metacalcário oriundas da Mina da Taboca. Como se sabe, esse material é utilizado na 

unidade industrial da Votorantim Cimentos em Itaú de Minas. Adicionalmente apresentam-se os 

resultados da difratometria de raios X. A partir dessa caracterização foi possível classificar 5 grupos 

principais. Mas, em cada um desses grupos ocorrem variações relacionadas à cor da rocha e ou ao 

conteúdo de alguns elementos e, até mesmo, de parâmetros granulométricos. Amostras estudadas 

foram numeradas de acordo com o seguinte procedimento: o numero do nível seguindo da posição 

geográfica seguido, ou não, do número relativo ao desmonte. Portanto, a amostra 725 SW 33 foi 

coletada no nível 725, na região SW da Mina, no desmonte 33. Amostras coletadas em regiões que não 

sofreram desmonte são grafadas como, por exemplo, 680 E. Caso tenha sido coletada mais de uma 

amostra por desmonte ela receberia um número de ordem entre parênteses. Descrevem-se, a seguir, as 

principais características de cada um dos quatro grupos principais. 

5.2 - GRUPO 1 � CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS TEORES DE FSC 

5.2.1 - Metacalcários Calcíticos 

O metacalcário do nível 680 E foi o que apresentou o maior FSC (4152), sendo que a média 

do FSC dos metacalcários amostrados ficou em 1329, apresentada na Tabela 5.1. Se essa amostra que 

extrapolou o valor de FSC fosse desconsiderada a média cairia para 976. Como mostra a Figura 5.1 

(A) o valor de FSC dos metacalcários na maior parte os teores compreendem entre acima de 500 e 

abaixo de 1000. No caso do nível 680 E, é atribuído esse valor extremamente alto devido ter a maior 

porcentagem de CaO e baixíssimas porcentagens de SiO2, Al2O3 e Fe2O3. Já a amostra do nível 650 N 

9 apresentou o menor teor de FSC, isso atribui aos valores mais elevados de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 e o 

teor de CaO é o segundo menor entre as amostras. 
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Tabela 5.1 - Composição química dos metacalcários calcíticos. 
Nivel SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 P2O5 Cr2O3 MnO SrO ZrO2 FSC MS MA

650N 8 0,93 0,15 0,24 51,56 3,38 0,04 0,01 0,12 0,04 0,04 0,11 0,06 ne 1795 2,36 0,63

650N 9 7,06 0,60 0,35 48,58 1,20 0,14 0,00 0,05 0,03 0,16 0,06 0,10 0,01 236 8,88 1,60

650W 30 2,05 0,15 0,16 53,07 1,21 0,05 0,00 0,02 0,08 0,00 0,06 0,10 0,01 946 6,51 0,90

680E 0,45 0,18 0,10 55,32 0,55 0,06 0,00 0,02 0,05 0,05 0,05 0,15 0,01 4152 1,56 1,95

680W 15 1,38 0,33 0,20 53,79 0,94 0,10 0,00 0,18 0,02 0,03 0,05 0,07 0,01 1230 2,61 1,69

710W 27 1,89 0,16 0,23 47,54 6,04 0,05 0,02 0,11 0,30 0,10 0,08 0,04 ne 857 4,94 0,70

725SW 33 1,43 0,33 0,15 52,86 1,51 0,11 0,00 0,02 0,11 0,10 0,04 0,18 0,02 1186 3,00 2,25

725W 1 2,11 0,48 0,26 52,91 0,80 0,13 0,00 0,19 0,02 0,19 0,08 0,08 0,01 801 2,87 1,84

725W s/parte 2,21 0,52 0,27 53,04 0,73 0,14 0,01 0,19 0,03 0,11 0,05 0,11 0,01 761 2,78 1,92

740SW 19 1,99 0,12 0,16 54,13 0,36 0,03 0,00 0,04 0,06 0,12 0,04 0,23 0,02 933 7,29 0,72

Mínimo 0,45 0,12 0,10 47,54 0,36 0,03 0,00 0,02 0,02 0,00 0,04 0,04 0,01 236 1,56 0,63

Máximo 7,06 0,60 0,35 55,32 6,04 0,14 0,02 0,19 0,30 0,19 0,11 0,23 0,02 4152 8,88 2,25

Média 2,15 0,30 0,21 52,28 1,67 0,09 0,00 0,09 0,07 0,09 0,06 0,11 0,01 1290 4,28 1,42

Desvio 1,82 0,18 0,07 2,44 1,75 0,04 0,01 0,07 0,09 0,06 0,02 0,06 0,01 1081 2,48 0,62  
 
Tabela 5.2 - Composição química dos metacalcários magnesianos. 

Nivel SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 P2O5 Cr2O3 MnO SrO ZrO2 FSC MS MA

665W 15 2,26 0,55 0,52 41,92 10,84 0,15 0,04 0,10 0,05 0,23 0,09 0,04 0,00 595 2,09 1,06

665W 6 3,47 0,57 0,36 43,79 8,28 0,17 0,03 0,17 0,04 0,10 0,05 0,09 0,01 413 3,82 1,60

695E 0,94 0,33 0,32 37,00 17,02 0,10 0,06 0,02 0,04 0,05 0,06 0,03 0,00 1253 1,41 1,07

695W 17 2,58 0,67 0,54 40,30 11,68 0,23 0,04 0,20 0,24 0,04 0,05 0,04 0,00 485 2,13 1,25

695W 5 2,17 0,64 0,39 37,26 15,65 0,19 0,06 0,11 0,07 ne 0,02 0,05 0,01 528 2,11 1,66

725W 13 6,16 1,43 0,83 34,93 13,85 0,35 0,06 0,26 0,12 0,12 0,07 0,06 0,01 203 2,70 1,68

725W DA 1,65 0,55 0,38 38,49 14,68 0,18 0,05 0,08 0,09 0,20 0,04 0,03 ne 702 1,79 1,49

Mínimo 0,94 0,33 0,32 34,93 8,28 0,10 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 0,00 202,65 1,41 1,06

Máximo 6,16 1,43 0,83 43,79 17,02 0,35 0,06 0,26 0,24 0,23 0,09 0,09 0,01 1253,20 3,82 1,68

Média 2,75 0,68 0,48 39,10 13,14 0,20 0,05 0,13 0,09 0,12 0,05 0,05 0,01 596,77 2,29 1,40

Desvio 1,69 0,35 0,18 3,08 3,04 0,08 0,01 0,08 0,07 0,08 0,02 0,02 0,00 328,72 0,78 0,27  
 

 

5.2.2 - Metacalcários Magnesianos 

Os metacalcários magnesianos geralmente apresentam teores de FSC menores que os 

calcíticos, isso devido aos teores de CaO serem menores, ver Tabela 5.2. Entre os metacalcários 

amostrados, na maioria os teores de FSC compreendem entre 400 a 700 como mostra a Figura 5.2 (A). 

No nível 695 E é observado um caso interessante, que apesar do metacalcário apresentar o segundo 

menor em porcentagem de CaO, foi o que apresentou o maior teor de FSC, isso também atribui a 

baixas porcentagens de  SiO2, Al2O3 e Fe2O3. Já no nível 725 W 13, esse metacalcário apresentou o 

menor teor de FSC e porcentagem de CaO, e maior porcentagens de SiO2, Al2O3 e Fe2O3. 

5.3 - GRUPO 2 � CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TEOR DE MGO 

5.3.1 - Metacalcários Calcíticos: 

A média da porcentagem de MgO para os metacalcários calcíticos amostrados ficou em 1,67 e 

o desvio padrão de 1,75. Conforme apresentado na Tabela 5.1. O metacalcário do nível 740 SW 19 foi 

o que apresentou a menor porcentagem de MgO (0,36), a maior porcentagem de MgO (6,04) é 

observada no nível 710 W 27.  
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Uma porcentagem intermediária de MgO foi encontrada no nível 650 N 8 (3,38), ver Figura 

5.1 (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5.1 - Metacalcários calcíticos              Figura 5.2 - Metacalcários magnesianos 
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5.3.2 - Metacalcários Magnesianos: 

A média da porcentagem de MgO para os metacalcários magnesianos amostrados ficou em 

13,14 e o desvio padrão de 3,04. Conforme apresentado na Tabela 5.2. O metacalcário do nível 695 E 

apresentou a maior porcentagem de MgO (17,02) , e no nível 665 W 6 a menor porcentagem de MgO 

(8,28) ver Figura 5.1 (F). Pode ser observado que a ocorrência de metacalcários calcíticos e 

magnesianos também pode ocorrer no mesmo nível, como por exemplo, no nível 725 teve a ocorrência 

desses dois tipos. 

Para o melhor aproveitamento da jazida e atendendo as normas da NBR para a fabricação do 

cimento, foi estipulada uma faixa de trabalho para o teor de MgO, que fica entre 3% de MgO no 

metacalcário. Com isso para os metacalcários calcíticos, se faz uma blendagem adicionando pequenas 

porcentagens de metacalcários com teores mais elevados para atender a faixa de trabalho. 

5.4 - GRUPO 3 � CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS MÓDULOS DE SÍLICA E 

ALUMINA 

5.4.1 - Metacalcários Calcíticos: 

Foi observado no nível 650 N 9 que o metacalcário apresenta o maior teor de MS e a maior 

porcentagem de SiO2, Al2O3 e Fe2O3. Como metacalcário é muito silicoso (7,06% SiO2), ele extrapola  

muito acima da média (2,15% SiO2) em relação aos demais metacalcários. Conforme apresentado na 

Tabela 5.1. Os metacalcários dos níveis 650 W 30, 710 W 27 e 740 SW 19 também apresentaram 

teores de MS alto, porém os teores de SiO2 desses metacalcários estão muito próximos da média, e o 

que contribui para elevar os teores de MS são as baixas porcentagens de Al2O3 e Fe2O3. Os teores de 

MA variaram de 0,63 a 2,25 com média de 1,42 e desvio de 0,62. Essas variações são consideradas 

aceitáveis, pois apresentou um desvio relativamente baixo. 

5.4.2 - Metacalcários Magnesianos: 

Foi observado no nível 725 W 13 porcentagem de SiO2 muito acima da média,  ( nível 725 W 

13= 6,16 e média= 2,75). Conforme apresentado na Tabela 5.2. Teores de sílica muito altos são 

indesejáveis devido à sílica ser abrasiva e causa desgaste nos rolos dos britadores. 

5.5 - GRUPO 4 � CLASSIFICAÇÃO DOS METACALCÁRIOS QUANTO A SUA 

COLORAÇÃO 

5.5.1 - Cinza Claro 

Foram encontrados metacalcários de coloração cinza claro nos níveis 650 N 8 e 680 E 

(metacalcários calcíticos), e nos níveis 695 W 5 e 725 W 13 (metacalcários magnesianos). 
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5.5.2 - Cinza Médio 

Foram encontrados metacalcários de coloração cinza médio nos níveis 650 N 9, 710 W 27, 

740 SW 19 e 725 W (metacalcários calcíticos), e nos níveis 695 E, 725 W DA e 665 W  6 

(metacalcários magnesianos). 

5.5.3 - Cinza escuro: 

Foram encontrados metacalcários de coloração cinza escuro nos níveis 725 SW 33, 725 W 1 e 

680 W 15 (metacalcários calcíticos) e nos níveis 665 W 15 e 695 W 17 (metacalcários magnesianos). 

5.5.4 - Cinza Avermelhado 

Metacalcário com essa coloração foi encontrado no nível 650 W 30 (metacalcários calcíticos). 

Observando as amostras do nível 650 percebe-se que nesse mesmo nível ocorrem três 

metacalcários com colorações diferentes: cinza claro (650 N 8), cinza médio (650 N 9) e cinza 

avermelhado (650 W 30), como mostra a Prancha 5.1 (A,B e C). No nível 665 foi observado que a 

amostra 665 W 6 apresenta uma coloração cinza médio e a amostra 665 W 15 cinza escuro, prancha 

5.1 (D e E). Já no nível 680 a amostra 680 E apresentou coloração cinza claro e a amostra 680 W 15 

cinza escuro Prancha 5.1 (F e G). Na Prancha 5.1 (H) mostra o metacalcário do nível 710 W 27 que 

apresentou coloração cinza médio. No nível 695 a amostra 695 W 5 apresentou coloração cinza claro e 

a amostra 695 E coloração cinza médio, Figura 5.2 (A e B). Foram observados também três colorações 

diferentes no nível 725, cinza claro na amostra 725 W 13, cinza médio nas amostras 725 W S/P e 725 

W DA, e cinza escuro as amostras 725 W 1 e 725 SW 33, Prancha 5.2 (C,D,E,F e G). E no nível 740 

SW a amostra 740 SW 19 apresentou coloração cinza médio, Prancha 5.2 (H). 
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      Prancha 5.1 � Ilustrações das colorações dos metacalcários 
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        Prancha 5.2 � Ilustrações das colorações dos metacalcários 
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Portanto, constata-se que, tanto os metacalcários calcíticos quanto magnesianos, podem 

apresentar variações na coloração. Além disso, mudanças de coloração do metacalcário também 

podem ocorrer em todos os níveis e regiões da mina. 

5.6 - GRUPO 5 � CLASSIFICAÇÃO QUANTO À RESISTÊNCIA A COMINUIÇÃO 

Metacalcários calcíticos com baixa resistência a cominuição foram encontrados nos níveis 650 

W 30, 650 N 9, 680 E, 680 W 15 e 725 W 1. Metacalcários calcíticos com média resistência a 

cominuição foram encontrados nos níveis 650  N 8, 710 W 27, 725 W S/P, 725 SW 33 e 740 SW 19. 

Já no nível 665 W 6 têm-se metacalcários magnesianos. Metacalcários com alta resistência a 

cominuição foram encontrados nos níveis 665 w 15, 695 E, 695 W 5, 695 W 17, 725 W DA e 725 W 

13. 

A classificação quanto à resistência a cominuição é dada quando as amostras são submetidas 

as mesmas condições de redução de granulometria e verificado o quanto de material fino foi gerado 

desse processo que no caso é a porcentagem de passante (material fino passante na peneira 0,60mm), 

os valores são mostrados na Tabela 5.3.  

O método para determinar o ensaio foi britar o metacalcário em britador de mandíbulas e 

posteriormente em britador de martelo nas mesmas condições. Os materiais resultantes foram 

classificados nas peneiras conforme consta na tabela 5.3. 

O metacalcário do nível 680 E foi o que apresentou a maior porcentagem de passante de todos 

os metacalcários amostrados, a média apresentou 30,14% de passante e esse metacalcário apresentou 

78,94% (ver Figura 5.3), sendo o de mais baixa resistência a cominuição, ou seja, é um metacalcário 

extremamente fácil de moer. Para os metacalcários que apresentaram porcentagem de passante acima 

de 30% foram considerados como de baixa resistência a cominuição. E para os calcários que 

apresentaram próximo a média de 30% de passante, foram considerados de média resistência a 

cominuição. Já para os metacalcários que apresentaram abaixo da média de porcentagem de passante 

foram considerados de alta resistência a cominuição. No caso o metacalcário do nível 695 W 17 é o de 

mais alta resistência a cominuição. Pode-se observar que os metacalcários calcíticos apresentam de 

baixa a média resistência a cominuição, e os metacalcários magnesianos apresentam de média a alta 

resistência a cominuição. 

5.7 - DIFRAÇÃO DE RAIOS X DOS METACALCÁRIOS 

Através da análise de difração de raios X foi possível caracterizar nos metacalcários calcíticos 

que a amostra do nível 710 W 27 possui o menor teor de calcita e o maior teor de dolomita, 

confirmando os valores químicos mostrados na Tabela 5.1. O metacalcário do nível 650 N 8 vem logo 
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em seguida com menor teor de calcita e maior teor de dolomita, o que também confirma o valor 

intermediário de MgO. E o metacalcário do nível 650 N 9 apresenta o maior teor de quartzo, também 

confirmando o valor químico da porcentagem de SiO2. Os valores altos de calcita são característicos 

dos metacalcários calcíticos (ver Tabela 5.4). 

       Tabela 5.3 - Distribuição granulométrica dos metacalcários da Mina da Taboca em bancadas diversas. 
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      Figura 5.3 - Representação da distribuição granulométrica 

IDENTIFICAÇÃO %P#4,75 %P#2,00 %P#1,00 %P#0,60 %PASSANTE %TOTAL

 650N 8 1,34 40,80 20,05 9,42 28,39 100,00

 650N 9 0,90 31,77 16,61 7,79 42,93 100,00

 650W 30 1,07 35,35 18,00 8,61 36,98 100,00

 665W 15 2,28 45,34 20,94 10,30 21,15 100,00

 665W 6 1,27 43,90 21,13 10,00 23,69 100,00

 680E 0,31 10,46 6,52 3,77 78,94 100,00

 680W 15 0,85 35,14 16,50 8,16 39,35 100,00

 695E 1,63 49,90 20,91 10,28 17,28 100,00

  695W 5 1,48 45,70 21,20 10,47 21,15 100,00

 695W 17 2,66 48,09 21,45 10,62 17,18 100,00

 710SW 33 1,53 41,09 20,33 9,67 27,39 100,00

 710W 27 (1) 1,74 43,50 20,46 9,88 24,42 100,00

 710W 27 (2) 2,09 39,75 21,57 11,70 24,90 100,00

 725W 1 1,38 34,42 17,62 8,01 38,58 100,00

 725W 13 2,54 42,76 20,32 10,27 24,11 100,00

 725W DA 2,58 47,78 20,92 10,39 18,33 100,00

 725W S/P 1,22 40,42 19,42 8,72 30,22 100,00

 740SW 19 1,37 40,83 20,46 9,81 27,53 100,00
MINIMO 0,31 10,46 6,52 3,77 17,18
MÁXIMO 2,66 49,90 21,57 11,70 78,94
MÉDIA 1,58 39,77 19,06 9,30 30,29
DESVIO 0,64 8,88 3,53 1,73 14,43
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Já para os metacalcários magnesianos a amostra do nível 725 W 13 possui o teor de quartzo 

mais elevado (ver Tabela 5.5), o que também confirma uma maior porcentagem de SiO2 mostrado na 

Tabela 5.1, e a amostra do nível 695 E  possui o maior teor de dolomita confirmando também a 

porcentagem de MgO da Tabela 5.1. Em suma, é característico dos metacalcários magnesianos 

apresentarem os teores mais elevados de dolomita em relação a  calcita. 

 

                 Tabela 5.4 - Análise de difratometria de raios X dos metacalcários calcíticos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tabela 5.5 - Análise de difratometria de raios X dos metacalcários magnesianos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Calcita Dolomita Quartzo Muscovita
 650N 8 83,5 15,7 0,8 *

650N 9 88,5 5,8 4,9 0,8

 650W 30 94 4,6 1,3 *

680E 98,5 1,5 * *

680W 15 96,8 2,7 0,6 *

710W 27 70,3 28,5 1,2 *

725SW 33 94,1 4,8 1,1 *

725W 1 96,4 2,2 1,4 *

740SW 19 97,4 1,5 1,1 *

Média 82,15 28,5 1,2

 Nível Calcita Dolomita Quartzo Muscovita 

665W 15  54,7 43,0 2,3 * 

665W 6  69,4 29,0 1,6 * 

695E 23,7 75,6 0,7 * 

 695W 17 42,9 55,9 1,2 * 

 695W 5 37,8 61,2 0,9 * 

 725W 13 39,8 50,6 7,5 1,4 

725W DA  31,5 67,7 0,8 * 

Média 42,9 55,9 1,2   

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

CAPÍTULO 6 

CARACTERIZAÇÃO DOS METACALCÁRIOS DA MINA TABOCA: 

AMOSTRAS DO PÓ DA PERFURATRIZ 

6.1 - APRESENTAÇÃO 

 

Apresentam-se, neste capítulo, os resultados da caracterização geoquímica de amostras do 

metacalcário oriundo do pó da perfuratriz. As amostras foram coletadas conforme citado no item 1.5.1. 

coleta de matéria-prima. 

Amostras estudadas (Tabelas 6.1 e 6.2) foram numeradas de acordo com o seguinte 

procedimento: o numero do nível seguindo da posição geográfica seguido da numeração seqüencial de 

1 até 10. Portanto, a amostra 725 SW foi coletada no nível 725, na região SW da Mina. 

Descrevem-se, a seguir, as principais características de cada nível, mas como o objetivo dessa 

dissertação é estudar os metacalcários para a fabricação de cimento, foram separados em duas Tabelas 

onde são apresentados os valores químicos (Tabela 6.1 metacalcários calcíticos e Tabela 6.2 

metacalcários magnesianos). A Tabela 6.2 faz o complemento das 10 amostras coletadas em cada 

nível, porém por se tratar de metacalcário magnesiano, e este tipo de metacalcário no caso são 

utilizados para a fabricação de cal e calcário agrícola, o foco será voltado para a Tabela 6.1. Porém não 

foram desprezadas estas amostras justamente para mostrar a ocorrências dos vários tipos de 

metacalcários que podem ser encontrados no mesmo nível e até mesmo na mesma região 

demonstrando a heterogeneidade na mina. 

6.2 - RESULTADOS 

Comparando os teores de CaO em diversos níveis (Figura 6.1) podemos observar as variações 

que ocorrem nas amostras no mesmo nível e em níveis diferentes. 

Amostras na faixa de 35 a 40% de CaO foram encontradas no nível 695 W, amostra 04, e no 

nível 725 SW, amostra 02. 

Amostras na faixa de 40 a 45% de CaO foram encontradas no nível 680 E, amostra 09, no 

nível 695 E, amostra 05, no nível 725 W amostra 04, no nível 725 SW, amostra 04 e no nível 740 SW, 

amostras 02, 05, 06 e 07, sendo este nível o que apresentou a maior quantidade de  amostras nesta 

faixa de concentração. 
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Tabela 6.1 - Composição química dos metacalcários calcíticos. 
NIVEL AMOSTRA CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 K2O FSC MS MA

01 46,64 4,00 1,82 0,55 0,52 0,47 0,15 767,00 1,70 1,06
03 50,49 1,95 1,75 0,47 0,27 0,12 0,12 895,00 2,34 1,73

05 49,47 3,00 2,05 0,50 0,34 0,32 0,13 756,00 2,44 1,48
06 48,65 3,20 2,07 0,48 0,32 0,22 0,13 741,00 2,58 1,50
08 49,11 3,30 2,51 0,57 0,38 0,26 0,15 618,00 2,64 1,50
09 52,55 2,26 1,55 0,23 0,16 0,11 0,06 1115,00 3,95 1,42

02 46,58 5,29 3,47 0,39 0,30 0,10 0,11 449,24 4,98 1,30
04 48,64 3,62 3,15 0,25 0,23 0,08 0,07 525,24 6,61 1,07
05 45,94 5,72 3,10 0,24 0,26 0,09 0,08 503,06 6,20 0,92
06 47,80 4,03 4,39 0,32 0,34 0,14 0,08 370,79 6,72 0,95

07 51,40 0,58 2,64 0,65 0,31 0,19 0,19 614,80 2,75 2,10
08 51,17 1,77 3,50 0,33 0,19 0,05 0,09 495,70 6,70 1,70
09 47,40 1,01 9,60 0,16 0,25 0,02 0,04 174,14 23,46 0,64
10 48,69 1,99 5,98 0,19 0,24 0,02 0,05 284,14 13,95 0,82

01 52,74 1,58 1,90 0,34 0,19 0,09 0,08 901,00 3,57 1,81

02 48,34 5,37 1,90 0,46 0,28 0,15 0,13 801,00 2,56 1,61
03 51,57 1,90 2,52 0,54 0,29 0,16 0,14 653,00 3,03 1,86
05 50,89 3,03 2,26 0,42 0,26 0,14 0,10 728,00 1,05 1,37
07 49,24 3,00 1,99 0,49 0,31 0,21 0,13 776,00 2,51 1,59

01 50,06 2,00 2,34 0,56 0,29 0,24 0,15 677,00 2,77 1,93
02 47,34 3,55 4,36 1,05 0,50 0,33 0,24 344,00 2,80 2,09
03 45,99 5,31 3,92 0,83 0,44 0,23 0,22 376,00 3,11 1,88
05 46,66 2,63 4,27 0,74 0,51 0,27 0,18 355,00 3,41 1,45

07 46,00 3,53 8,61 2,35 1,40 1,26 0,45 166,00 0,82 2,80
08 47,73 5,12 2,44 0,57 0,36 0,22 0,15 616,89 2,63 1,58
09 50,50 2,76 2,28 0,46 0,31 0,19 0,12 709,90 2,98 1,50
10 51,39 1,36 2,64 0,62 0,29 0,18 0,16 618,74 2,91 2,16

01 46,57 4,50 1,17 0,39 0,29 0,05 0,10 1186,59 1,72 1,34
05 49,00 4,57 1,86 0,56 0,30 0,07 0,17 808,07 2,16 1,87
07 47,66 5,40 1,80 0,52 0,30 0,02 0,14 814,90 2,20 1,73
08 47,00 5,50 1,74 0,61 0,38 0,34 0,18 804,96 1,76 1,61

09 43,82 5,50 2,63 0,69 0,36 0,18 0,19 521,36 2,53 1,93
680 W 08 45,77 4,70 4,73 0,87 0,57 0,19 0,23 312,51 3,29 1,53

02 53,15 1,84 1,19 0,38 0,18 0,05 0,11 1364,00 2,12 2,07
05 41,49 5,80 5,61 1,82 1,01 0,13 0,38 224,01 1,99 1,81

06 45,33 4,72 3,73 1,13 0,57 0,14 0,26 373,53 2,19 1,99

10 46,24 5,32 3,37 0,51 0,37 0,11 0,13 449,24 3,83 1,40
02 44,24 3,58 5,71 0,91 0,80 0,47 0,17 252,00 3,33 1,14
04 35,98 5,39 13,00 3,13 1,99 2,40 0,50 87,00 2,54 1,57
06 41,98 4,65 8,49 1,82 1,08 0,48 0,34 158,00 2,93 1,68

08 39,03 5,65 9,99 1,91 1,64 0,44 0,39 124,72 2,81 1,16
710 W 01 40,18 5,43 9,16 1,82 1,45 1,04 0,31 139,81 2,80 1,25

01 46,26 2,90 5,79 1,46 1,06 0,25 0,25 248,27 2,30 1,38
02 45,14 5,18 4,59 1,08 0,72 0,09 0,21 309,13 2,55 1,50

03 42,40 1,57 11,16 2,57 1,43 0,13 0,43 120,40 2,79 1,80
04 41,04 5,93 7,20 2,10 1,38 0,06 0,41 174,43 2,07 1,52
06 50,32 2,56 2,31 0,50 0,33 0,23 0,12 691,92 2,78 1,52
02 38,21 5,26 11,47 2,40 1,59 0,91 0,47 106,00 2,87 1,51

03 52,87 1,40 2,74 0,32 0,18 0,10 0,07 647,00 5,55 1,79
04 40,20 1,98 12,48 2,97 1,52 1,48 0,66 102,00 2,78 1,95
05 50,74 1,28 4,16 0,77 0,38 0,30 0,20 396,00 3,60 2,04
07 49,02 1,60 5,57 1,06 0,99 0,36 0,15 280,00 2,72 1,07

08 42,91 2,31 9,97 2,34 1,93 0,70 0,37 134,00 2,33 1,21
09 46,55 1,94 7,13 1,53 1,29 0,44 0,25 206,00 2,53 1,18
10 46,33 3,15 5,86 1,15 0,99 0,61 0,21 252,00 2,74 1,16
02 42,32 3,00 7,83 1,58 1,23 0,62 0,31 172,19 2,79 1,28

05 42,91 4,93 7,32 1,49 1,39 0,45 0,26 185,19 1,97 1,75
06 42,10 4,00 4,32 1,17 0,74 0,71 0,27 301,68 2,26 1,58
07 41,37 3,90 7,73 1,74 1,46 0,55 0,30 167,92 2,42 1,19
09 45,87 2,90 6,90 1,12 0,93 0,37 0,22 216,02 3,37 1,20

10 48,01 3,63 4,09 0,62 0,41 0,15 0,17 386,11 4,00 1,52
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650 W
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665 W
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Tabela 6.2 - Composição química dos metacalcários magnesianos. 
NIVEL AMOSTRA CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 K2O FSC MS MA

02 44,03 9,73 1,48 0,53 0,30 0,10 0,14 886,00 1,77 1,74
04 46,34 6,60 2,39 0,63 0,36 0,24 0,16 605,00 2,41 1,77

07 46,10 7,58 1,76 0,45 0,34 0,19 0,12 811,00 2,23 1,34
10 42,20 10,76 2,16 0,94 0,41 0,17 0,23 569,00 1,60 2,26
01 42,96 9,48 2,12 0,45 0,30 0,10 0,13 644,85 2,83 1,50
03 46,78 6,11 1,43 0,37 0,31 0,07 0,09 1009,02 2,10 1,21

04 43,56 11,50 1,54 0,34 0,30 0,17 0,90 887,00 2,41 1,13
06 42,20 12,00 2,57 0,70 0,42 0,18 0,19 509,00 2,30 1,67
08 46,65 6,96 1,88 0,47 0,31 0,18 0,13 774,00 2,41 1,49
09 42,72 9,45 3,04 0,82 0,42 0,19 0,22 438,00 2,45 1,95

10 39,12 12,26 3,99 0,95 0,51 0,24 0,25 310,00 2,73 1,86
04 44,11 6,50 5,17 0,92 0,54 0,28 0,25 277,00 3,53 1,71
06 34,07 10,00 11,24 2,17 1,46 0,83 0,44 97,00 3,10 1,49
02 39,88 12,76 1,83 0,55 0,43 0,02 0,13 658,90 1,87 1,28

03 44,00 7,16 3,28 0,90 0,43 0,07 0,24 418,03 2,47 2,09

04 42,20 8,70 3,44 0,86 0,53 0,13 0,24 383,94 2,47 1,62
06 43,00 10,50 1,36 0,30 0,31 0,06 0,10 985,45 2,23 0,97
10 37,31 14,30 3,07 0,85 0,46 0,18 0,23 377,27 2,34 1,87
01 35,64 9,41 10,36 1,84 1,91 0,66 0,31 110,00 2,77 0,97

02 37,62 10,19 6,32 1,37 0,48 0,48 0,33 191,91 3,43 2,86
03 46,00 6,36 2,59 0,71 0,40 0,18 0,19 551,55 2,34 1,77
04 43,44 8,60 2,72 0,85 0,46 0,27 0,20 486,95 2,07 1,84
05 38,40 12,53 3,49 1,06 0,63 0,25 0,26 336,05 2,06 1,69

06 36,98 11,67 10,00 1,40 1,20 1,20 0,34 121,49 3,84 1,17
07 37,81 11,60 4,90 1,04 0,78 0,35 0,29 244,63 2,69 1,34
09 43,59 9,84 1,68 0,47 0,35 0,16 0,12 794,35 2,06 1,34
10 44,52 7,29 3,62 0,69 0,39 0,16 0,18 397,87 3,35 1,77

01 42,07 12,47 1,05 0,33 0,27 0,04 0,11 1201,00 1,75 1,19
03 45,92 8,34 1,37 0,37 0,28 0,04 0,12 1030,00 2,13 1,34
04 39,52 12,70 1,76 0,55 0,42 0,06 0,13 676,46 1,80 1,30
07 39,57 10,45 3,59 1,00 0,65 0,20 0,26 339,62 2,18 1,54

08 44,53 8,01 1,76 0,53 0,38 0,13 0,14 767,89 1,93 1,39
09 43,59 7,71 3,09 0,66 0,46 0,10 0,16 448,32 2,75 1,44
01 41,74 7,17 6,57 0,97 0,95 0,52 0,16 207,00 3,43 1,02
03 38,56 7,34 9,05 1,86 1,53 0,87 0,30 135,00 2,67 1,22

05 40,76 7,40 7,26 1,24 1,10 0,66 0,22 181,00 3,10 1,13

07 41,77 7,88 5,73 0,78 0,81 0,36 0,15 238,78 3,59 0,96
09 28,72 8,44 18,74 3,39 3,89 0,80 0,41 48,68 2,57 0,87
10 36,15 9,09 10,03 1,73 2,07 0,64 0,26 114,82 2,64 0,83
02 35,14 10,12 7,73 1,49 1,59 0,69 0,28 143,81 2,51 0,94

03 37,15 7,41 10,15 1,93 1,56 0,33 0,27 117,16 2,91 1,23
04 39,56 10,08 5,10 0,95 0,98 0,38 0,22 246,71 2,65 0,97
05 38,25 10,17 7,00 1,01 0,90 0,32 0,22 178,92 3,66 1,11
06 35,29 14,45 4,73 1,13 0,60 0,20 0,34 235,78 2,73 1,88

09 40,25 10,29 4,36 1,28 0,78 0,13 0,27 283,14 2,11 1,64
01 40,38 10,42 4,22 1,05 0,63 0,07 0,21 299,90 2,51 1,67
02 44,83 6,59 3,67 1,08 0,57 0,06 0,23 376,50 2,22 1,89
03 40,26 11,07 3,46 0,96 0,58 0,07 0,22 359,84 2,24 1,64

04 37,24 15,01 2,34 0,62 0,41 0,05 0,19 493,25 2,28 1,49
05 46,75 6,17 2,44 0,69 0,47 0,18 0,16 587,51 2,10 1,47
01 30,44 8,97 15,57 3,54 2,82 1,04 0,50 61,00 2,45 1,26
02 41,63 6,37 7,30 1,50 1,09 0,49 0,28 182,00 2,82 1,38

01 37,80 7,48 9,12 1,99 1,84 0,73 0,33 130,03 2,38 1,08
02 42,98 6,36 5,10 1,20 0,82 0,60 0,28 264,80 2,52 1,46
03 42,10 8,92 4,32 1,17 0,74 0,71 0,27 301,68 2,26 1,58
04 41,45 8,22 4,90 1,19 0,81 0,41 0,25 264,99 2,46 1,47

695 E

695 W

710 W

725 W

725 SW

740 SW

635 W

650 N

650 W

665 W

680 E

680 W
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Figura 6.1 � Representação gráfica da % de CaO dos metacalcários calcíticos. 
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Amostras na faixa de 45 a 50% de CaO foram encontradas no nível 635 W, amostras 01, 05, 

06 e 08, no nível 650 N, amostras 02, 04, 05, 06, 09 e 10. No nível 650 W, amostras  02 e 07. No nível 

665 W, amostras 02, 03, 05, 07 e 08. No nível 695 E, amostras 06 e 10. No nível 725 W, amostras 01 e 

02. No nível 725 SW amostras 07, 09 e 10. E no nível 740 SW, amostras 09 e 10. A faixa de 

concentração de CaO (45 a 50%) foi a de maior predominância nas amostras, e também é uma faixa 

ideal de trabalho, pois facilita a blendagem com outros metacalcários de maior ou menor concentração 

para manter uma melhor estabilização do processo de fabricação. 

Amostras na faixa de 50 a 55% de CaO foram  encontradas no nível 635 W, amostra 03 e 

09. No nível 650 N, amostras 07 e 08, no nível 650 W, amostras 01, 03 e 05. No nível 665 W amostras 

01, 09 e 10, no nível 695 E, amostra 02, no nível 725 W amostra 06. No nível 725 SW amostras 03 e 

05, sendo este, o nível que apresentou a maior variação nos teores de CaO em relação aos demais 

níveis estudados. 

Comparando os teores de MgO em diversos níveis (Figura 6.2), também podemos observar as 

variações que ocorrem entre amostras do mesmo nível e de níveis diferentes. A faixa de trabalho para 

o MgO processo de fabricação é de até 3,40%, os metacalcários com teores maiores de MgO são 

dosados juntamente com calcários de teores menores de MgO e faz-se uma blendagem para equilibrar 

os parâmetros de MgO no processo de fabricação. 

As amostras que apresentaram teores menores de MgO são as seguintes: nível 635 W, 

amostras 03, 05, 06, 08 e 09. No nível 650 N, a amostra 07 (baixíssimo teor de MgO), e amostras 08, 

09 e 10. No nível 650 W amostras 01, 03, 05 e 07, Nível 665 W, amostras 01, 02, 05, 07, 09 e 10. 

Nível 695 E, amostra 02. Nível 695 W, amostra 02, nível 725 W, amostras 01, 03 e 06. Nível 725 SW, 

amostras 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10, sendo este nível o qual apresentou o maior número de amostras 

com teores de MgO menores. No nível 740 SW, amostras 02 e 09. 

As amostras que apresentaram teores mais elevados de MgO foram as seguintes:  

Nível 635 W, amostra 01, nível 650 N, amostras 02, 05 e 06. Nível 650 W amostra 02, nível 

665 W, amostras 03 e 08, nível 680 E, amostras 01, 05, 07, 08 e 09, neste nível todas as amostras 

apresentaram com teores de MgO mais elevados, (neste caso, esses metacalcários deverão ser 

blendados com os metacalcários com teores de MgO bem baixos, como por exemplo os do nível 725 

SW). No nível 695 E, as amostras 05, 06 e 10, no nível 695 W, as amostras 04, 06 e 08, no nível 725 

W amostras 02 e 04. No nível 725 SW, amostra 02 e no nível 740 SW, amostras 05, 06 e 07. No caso 

dessas amostras de metacalcários citados acima deverão fazer uma blendagem, escolhendo regiões da 

mina onde se encontram metacalcários com teores menores, e fazer a dosagem de tal modo que atinja 

a faixa de trabalho (3,40%) para o processo de fabricação. 
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Figura 6.2 � Representação gráfica da % de MgO dos metacalcários calcíticos. 
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Comparando os teores de FSC em diversos níveis (Figura 6.3) podemos observar as variações 

que ocorrem nas amostras do mesmo nível e em níveis diferentes. Para isso os teores de FSC serão 

divididos em três faixas a seguir: 

FSC com teores até 500: foram encontrados no nível 650 N, amostras 02, 06, 08, 09 e 10, no 

nível 665 W amostras 02, 03, 05 e 07. No nível 695 E, amostras 05, 06 e 10, no nível 695 W amostras 

02, 04, 06 e 08, este nível apresentou FSC baixo para todas as amostras, sendo o nível que teve os 

menores teores de FSC entre as amostras analisadas. No nível 725 SW, as amostras 01, 02, 03 e 04. 

No nível 725 SW, as amostras 02, 04, 05, 07, 08, 09 e 10, neste nível os teores de FSC também são 

predominantemente menores, tendo a maioria das amostras com baixos teores de FSC. E no nível 740 

SW, as amostras 02, 05, 06, 07, 09 e 10, também apresentaram FSC menores, sendo todas as amostras 

deste nível com FSC abaixo de 500. Metacalcários com baixos teores de FSC utilizam menores 

quantidades de argila para blendagem na formação da pilha de argical (calcário e argila). 

FSC com teores de 500 a 1000: foram encontrados no nível 635 W amostras 01, 03, 05, 06 e 

08, no nível 650 N, as amostras 04, 05, 07, no nível 650 W as amostras 01, 02, 03, 05 e 07 (neste nível 

todas as amostras ficaram entre esta faixa). No nível 665 W, as amostras 01, 08, 09 e 10, no nível 680 

E, as amostras 05, 07, 08 e 09, no nível 725 W, a amostra 06, e no nível 725 SW, a amostra 03. 

Somente nos níveis 695 W e 740 SW, todas as amostras de metacalcários calcíticos analisadas ficaram 

com valores abaixo desta faixa (500 a 1000). Para esses metacalcários utilizam-se mais quantidades de 

argila na blendagem, com isso facilita a moagem, pois aumenta a quantidade de material fino e ajuda a 

formar camada no moinho aumentando sua produtividade. 

FSC com teores acima de 1000: foram encontrados no nível 635 W, amostra 09, esta amostra 

apresentou teor de CaO elevado e baixos teores de sílica, alumínio e ferro. No nível 680 E, a amostra 

01, e no nível 695 E, a amostra 02. Metacalcários que apresentam FSC mais elevados geralmente são 

muito puros, porque os teores de CaO são mais elevados e os teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 são 

baixíssimos. Conforme citado no item 3.2 mineralogia de materiais, materiais muito puros consomem 

mais energia, dificulta a moagem e prejudica a qualidade devido à falta de fundentes. 

Comparando os teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 e os módulos de sílica e alumina em diversos 

níveis (Figura 6.4) podemos observar as variações que ocorrem tanto nas porcentagens dos óxidos e 

sua influência sobre os módulos de sílica e alumina. No nível 635 W, as amostras 01, 03, 05, 06 e 08, 

manteve bem estáveis tanto para os óxidos quanto para os módulos (MS e MA), com exceção da 

amostra 09, que teve um MS mais elevado. Já no nível 650 N, as variações nos teores de SiO2 nas 

amostras 06, 08, 09 e 10, tendo nas amostras 09 e 10 valores altíssimos de MS, sendo que a amostra 09 

chegou a extrapolar com valor de MS= 23,46. No nível 650 W as amostras analisadas não tiveram 

variações significativas, mantendo estáveis.  
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Figura 6.3 � Representação gráfica do teor de FSC dos metacalcários calcíticos. 
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No nível 665 W, a amostra 07 apresentou a maior porcentagem de SiO2, porém apresentou o 

menor teor de MS, isso em função dos teores de Al2O3 e Fe2O3 estarem mais elevados nesta amostra. 

No nível 680 E, todas as amostras analisadas mantiveram-se estáveis. Já no nível 695 E, a amostra 05 

também apresentou porcentagem de SiO2 mais elevada e MS menor em função de Al2O3 e Fe2O3 com 

teores maiores (como ocorrido no nível 665 W). No nível 695 W para todas as amostras a 

porcentagem de SiO2 estão mais elevadas, porém com MS baixos em função da porcentagem de Al2O3 

e Fe2O3 mais elevadas. No nível 725 W as amostras 01, 02, 03 e 04, apresentaram porcentagem de 

SiO2 maiores e MS manteve estável pelo mesmo fato das variações nos teores de Al2O3 e Fe2O3. No 

nível 725 SW, ocorre muitas variações na porcentagem de SiO2, porém a amostra 03 que apresentou o 

menor teor de SiO2 em contra partida apresentou o maior teor de MS e teores de Al2O3 e Fe2O3 

baixíssimos. E no nível 740 SW, as amostras em geral apresentaram porcentagem de SiO2 mais 

elevadas, porém a amostra 10, que apresentou a menor porcentagem de SiO2 está com MS mais 

elevado. Observando os gráficos (Figura 6.4), um fato interessante desperta a atenção, é que 

geralmente quando os teores de SiO2 estão elevados, os teores de Al2O3 e Fe2O3 também elevam, e 

quando os teores de SiO2 diminuem, os teores de Al2O3 e Fe2O3 também diminuem. E quando tem-se 

teores de Al2O3 e Fe2O3 muito baixos e mesmo o teor de SiO2 sendo menores, geralmente tem-se MS 

mais elevado, como por exemplo a amostra 03 do nível 725 SW e amostra 10 do nível 740 SW. 

Observando os teores de SO3 em diversos níveis da mina (Figura 6.5) podemos observar as 

variações que ocorrem nas amostras, sendo que alguns níveis apresentam teores estáveis e outros 

ocorrem variações bruscas, considerando que quanto menor os teores de SO3, melhor para o processo 

de fabricação, pois o enxofre é um grande causador de colagens nos fornos de clínquer, pois reagem 

com cálcio formando CaSO4 e reage com potássio formando K2SO4. 

Amostras com teores de SO3 elevados: foram encontradas no nível 635 W, amostra 01 e 05, 

no nível 665 W, amostras 02 e 07. No nível 680 E, amostra 08. No nível 695 W todas as amostras 

analisadas apresentaram teores de SO3 altos. Já no nível 725 SW, ocorreu muitas variações e somente 

a amostra 03 que teve valor baixo de SO3, as demais amostras apresentaram teores altos e variando. E 

no nível 740 SW, somente a amostra 10 está com valor baixo, as demais amostras estão com teores 

mais elevados. Já nos níveis 650 N, 650 W, 695 E, e 725 SW, todas as amostras estão com teores 

baixos. Quando se tem teores mais elevados de SO3 é necessário também fazer a blendagem com 

metacalcários de teores de SO3 menores para atender o processo de fabricação. 
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Figura 6.4 � Representação gráfica dos teores dos óxidos e módulos dos 
metacalcários calcíticos. 
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Figura 6.5 � Representação gráfica da % de SO3 dos metacalcários calcíticos 
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6.3 - COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE AMOSTRAS DE MÃO E PÓ DA 

PERFURATRIZ 

A seguir será apresentado um comparativo entre as amostras coletadas de mão (capítulo 5), e a 

média do pó da perfuratriz (deste capítulo). Os resultados mostrados nas Figuras 6.6 a 6.8 com a 

indicação do número 1 são referentes às amostras de mão e as amostras identificadas com o número 2 

são as amostras da média do pó da perfuratriz. 

A Figura 6.6 mostra o comparativo entre o FSC, a Figura 6.7 mostra o comparativo entre o 

MS e a Figura 6.8 mostra o comparativo entre o MA. Observando a Figura 6.6 podemos verificar a 

grande diferença entre os valores de FSC das amostras de mão com a média do pó da perfuratriz, isso 

mostra que uma quantidade maior de amostras representa melhor a característica do nível. As amostras 

da média do pó da perfuratriz, todas apresentaram FSC menores que as amostras de mão, no nível 680 

E, por exemplo, a amostra coletada de mão extrapolou o FSC chegando a mais de 4.000. 
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Figura 6.6 � Comparação dos valores de FSC entre amostras de mão e a média 

do pó da perfuratriz. 
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Figura 6.7 � Comparação dos valores de MS entre amostras de mão e a média 

do pó da perfuratriz 
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Figura 6.8 � Comparação dos valores de MA entre amostras de mão e a média 

do pó da perfuratriz 

 

Observando a Figura 6.7 podemos verificar que os teores de MS variam para mais ou para 

menos independente da amostra ser coletada a mão ou a média do pó da perfuratriz, no nível 650 N a 

média do pó da perfuratriz apresentou MS muito alto, e no nível 740 SW a amostra de mão também 

apresentou o MS muito alto. 

Observando a Figura 6.8 podemos verificar que também ocorrem variações nos teores de MA, 

como ocorreu no nível 725 SW e no nível 740 SW. 

Devido à representatividade entre as amostras de mão e pó da perfuratriz podemos observar 

que entre os módulos MA, MS e FSC o que apresenta o maior impacto de variação é o FSC. Isto 
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porque a relação de cálcio e sílica no geral varia muito entre os metacalcários, e no caso da amostra de 

mão não foi feita uma média do todo, com isso tendo uma variação maior entre as amostras. Já para as 

amostras do pó da perfuratriz a variação do FSC apresentou menor, e os valores de FSC também 

menores, sendo que no pó da perfuratriz o volume da amostra é maior, e a amostragem é mais 

representativa e com isso se faz uma média do bloco a ser detonado. Apesar de mesmo fazendo essa 

composição da média do bloco, e o FSC apresentar variações aproximadamente de 200 a 1000, não 

apresentou valores absurdos como foi apresentado nas amostras de mão, como valores de FSC de 

aproximadamente 4000. Então se conclui que com a média de um bloco, e a blendagem  do calcário de 

uma parte da mina com outras partes da mina é possível chegar a um valor bom para trabalho, apesar 

das grandes variações apresentadas, pode-se compor uma mistura ideal desses calcários utilizando dos 

valores químicos encontrados em cada amostras e fazendo simulações através de planilhas Excel por 

exemplo, para auxilio na blendagem desses calcários.  
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS LITOGEOQUÍMICOS POR FLUORESCÊNCIA DE 

RAIOS X DAS ARGILAS UTILIZADAS PELA UNIDADE INDUSTRIAL 

DA VOTORANTIM EM ITAÚ DE MINAS 

7.1 - ARGILAS 

As amostras de argilas que foram coletadas nos depósitos da mina Taboca, analisadas e 

mostradas na Tabela 7.1, são utilizadas para o controle dos módulos acima e no processo de fabricação 

da farinha para correção dos módulos FSC, MS e MA. Sendo que todos os tipos de argilas 

apresentadas na tabela podem ser utilizados conforme a necessidade de correção dos módulos. As 

argilas que apresentam os teores de SiO2 elevados (acima de 66%) causam impacto no FSC tendo 

muita facilidade em baixar o mesmo. Um exemplo disso são as amostras 05, 07, 14, 17, 19, 22, 23, 31, 

34, 36, 43, 58, 63, 66, 67, 69, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 95, 120 e 121. Esse tipo de argila deve 

ser misturado com outras de teores de SiO2 mais baixas e ou usadas preferencialmente com calcários 

de baixa concentração de SiO2. 

As argilas com teores de SiO2 menores (abaixo de 57%), tipo as amostras 48, 88, 117, 123, 

podem ser utilizadas quando se tem um calcário muito silicoso ou então misturadas a outras argilas 

com concentrações de SiO2 maiores. 

As argilas com teores de Al2O3 maiores (acima de 18%) e teores de Fe2O3 menores (abaixo de 

7%), são ideais quando é necessário fazer a correção do MA. Um exemplo desse tipo de argila são as 

amostras 04, 119, 122, 123, 124 e 125. Ao passo que existem argilas com teores de Al2O3 maiores 

(acima de 18%) e também com teores de Fe2O3 elevados (acima de 7%), e que não tem efeito para 

correção do MA, como por exemplo, as amostras 12, 15, 18, 24, 40, 48, 52, 53, 55, 59, 74, 103, 106, 

109, 110, 111 e 114.  

As argilas com teores de Fe2O3 mais elevados (acima de 8,5%) apresentam um inconveniente, 

pois apesar de baixar o MS, baixa o MA sendo difícil a correção desse último módulo. Geralmente, 

mas não necessariamente, as argilas com teores de Fe2O3 altos estão associadas a teores de MA baixos 

por não terem teores de Al2O3 suficiente para compensar altos teores de Fe2O3. Como por exemplo, as 

amostras 48, 52, 88, 94, 104, 105, 107, 111, 113, 114, 115, 117 e 118. 

As argilas com teores de K2O mais elevados (acima de 4,3%) são ideais quando o processo de 

fabricação requer mais quantidade desse elemento, mais devem ser utilizadas com cautela, pois o 

excesso de K2O pode causar problemas ao forno como a circulação de voláteis. Como exemplo as 

amostras 12, 18, 24, 40, 45, 70, 87, 94, 109, 111, 114, 123 e 125. E também, essas amostras citadas 
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podem ser misturadas com amostras de argilas com teores de K2O menores (abaixo de 3,0%) em 

proporções para compensar a concentração.   

7.2 - RESULTADOS POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS X DAS ARGILAS 

UTILIZADAS PELA UNIDADE INDUSTRIAL DA VOTORANTIM EM ITAÚ 

DE MINAS. 

De acordo com os difratogramas das argilas, apresentados a seguir (Figuras 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 

7.5), as argilas utilizadas na unidade industrial da Votorantim em Itaú de Minas e procedentes dos 

depósitos da mina Taboca, apresentaram em sua composição, em termos de % uma predominância de 

muscovita e, em seqüência, quartzo. 

 
 

     Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca. 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 01 16,30 0,37 7,40 3,53 1,15 0,04 68,12 0,03 0,17 2,87 2,20 

AM - 02 17,51 0,36 7,98 3,98 1,09 0,06 63,55 0,04 0,18 2,49 2,19 

AM - 03 17,13 0,37 7,97 3,79 1,04 0,05 64,45 0,02 0,18 2,57 2,15 

AM - 04 16,48 1,32 7,53 3,85 1,17 0,04 60,28 0,05 0,68 2,51 2,19 

AM - 05 16,90 0,95 7,49 3,51 1,14 0,05 64,57 0,21 0,46 2,65 2,26 

AM - 06 17,01 0,43 7,76 4,15 1,12 0,05 63,87 0,05 0,21 2,58 2,19 

AM - 07 16,92 0,58 7,74 3,93 1,28 0,07 63,78 0,10 0,28 2,59 2,19 

AM - 08 17,33 0,41 7,95 4,11 1,14 0,06 62,73 0,06 0,20 2,48 2,18 

AM - 09 16,99 1,29 7,16 3,95 1,30 0,05 61,97 0,05 0,65 2,57 2,37 

AM - 10 17,35 0,98 7,67 3,65 0,97 0,05 62,71 0,04 0,49 2,51 2,26 

AM - 11 17,54 0,81 7,38 3,75 1,15 0,07 64,27 0,17 0,39 2,58 2,38 
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     Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca (continuação). 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 12 18,73 0,40 8,13 4,51 1,16 0,07 59,95 0,04 0,20 2,23 2,30 

AM - 13 17,96 0,37 7,96 3,88 1,04 0,06 64,71 0,02 0,18 2,50 2,26 

AM - 14 16,90 0,59 7,31 3,53 1,05 0,05 67,03 0,10 0,28 2,77 2,31 

AM - 15 18,00 0,38 8,20 3,63 1,01 0,05 65,53 0,02 0,18 2,50 2,20 

AM - 16 16,84 0,89 7,27 3,46 1,09 0,05 63,82 0,16 0,44 2,65 2,32 

AM - 17 16,69 0,40 7,51 3,20 0,89 0,05 67,54 0,03 0,19 2,79 2,22 

AM - 18 18,21 0,61 7,95 4,34 1,23 0,07 61,48 0,15 0,31 2,35 2,29 

AM - 19 16,78 0,42 7,55 3,46 0,97 0,05 67,78 0,05 0,20 2,79 2,22 

AM - 20 17,48 0,39 7,86 3,68 1,01 0,05 65,14 0,05 0,19 2,57 2,22 

AM - 21 16,86 0,78 7,57 3,05 0,96 0,04 65,69 0,17 0,37 2,69 2,23 

AM - 22 16,85 0,39 7,90 3,08 0,86 0,04 67,07 0,04 0,18 2,71 2,13 

AM - 23 17,18 0,40 8,04 3,19 0,89 0,04 66,88 0,03 0,19 2,65 2,14 

AM - 24 18,49 0,43 8,05 4,54 1,25 0,06 58,81 0,03 0,22 2,22 2,30 

AM - 25 16,14 1,33 6,88 3,39 0,90 0,04 65,74 0,03 0,64 2,86 2,35 

AM - 26 16,46 1,12 7,54 3,06 1,02 0,04 64,31 0,18 0,55 2,68 2,18 

AM - 27 17,08 0,74 7,68 4,10 1,37 0,05 58,27 0,03 0,39 2,35 2,22 

AM - 28 16,56 1,03 7,44 2,97 1,00 0,05 64,75 0,21 0,50 2,70 2,23 

AM - 29 16,52 2,28 6,87 3,68 1,00 0,04 59,86 0,05 1,19 2,56 2,40 

AM - 30 17,89 0,48 8,06 4,25 1,09 0,06 62,79 0,03 0,24 2,42 2,22 

AM - 31 16,77 0,42 7,79 3,38 0,91 0,04 66,45 0,06 0,20 2,71 2,15 
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   Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca (continuação). 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 32 17,17 0,44 8,09 3,69 0,98 0,04 64,96 0,07 0,21 2,57 2,12 

AM - 33 17,01 1,05 7,86 3,21 0,97 0,09 64,94 1,23 0,51 2,61 2,16 

AM - 34 17,00 0,43 8,13 3,13 0,85 0,04 66,23 0,15 0,20 2,64 2,09 

AM - 35 17,82 0,41 7,88 3,91 1,04 0,05 63,64 0,07 0,20 2,48 2,26 

AM - 36 16,74 0,50 7,46 3,63 1,01 0,04 66,67 0,05 0,24 2,75 2,24 

AM - 37 16,83 0,48 7,60 3,66 1,42 0,05 65,91 0,05 0,23 2,70 2,21 

AM - 38 15,38 2,30 6,19 3,50 1,01 0,04 63,25 0,12 1,15 2,93 2,48 

AM - 39 17,30 1,21 7,14 3,89 1,25 0,05 61,63 0,04 0,61 2,52 2,42 

AM - 40 18,07 0,46 7,91 4,30 1,14 0,07 62,38 0,03 0,23 2,40 2,28 

AM - 41 17,72 0,52 8,01 4,10 1,17 0,06 63,39 0,16 0,26 2,46 2,21 

AM - 42 17,90 0,42 8,18 4,14 1,50 0,06 61,88 0,05 0,21 2,37 2,19 

AM - 43 16,84 0,38 7,62 3,80 1,03 0,05 66,11 0,03 0,18 2,70 2,21 

AM - 44 17,40 0,46 7,90 3,98 1,21 0,06 64,69 0,06 0,22 2,56 2,20 

AM - 45 17,22 1,17 7,34 4,53 1,97 0,06 59,95 0,04 0,61 2,44 2,35 

AM - 46 17,43 1,02 7,40 3,95 1,28 0,07 63,14 0,30 0,50 2,54 2,36 

AM - 47 17,98 0,45 8,27 4,05 1,12 0,06 63,29 0,07 0,22 2,41 2,17 

AM - 48 19,45 6,33 12,17 2,15 1,36 0,09 51,98 0,09 3,59 1,64 1,60 

AM - 49 17,84 0,39 8,39 4,08 1,12 0,06 63,01 0,04 0,19 2,40 2,13 

AM - 50 17,58 0,40 8,43 4,17 1,15 0,06 62,61 0,07 0,20 2,41 2,09 

AM - 51 16,84 0,62 7,78 3,88 1,08 0,05 62,93 0,05 0,31 2,56 2,16 
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    Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca (continuação). 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 52 18,19 0,40 8,57 4,23 1,35 0,07 61,40 0,07 0,20 2,29 2,12 

AM - 53 18,00 0,45 7,95 4,22 1,17 0,07 62,34 0,11 0,22 2,40 2,26 

AM - 54 17,37 0,46 8,33 3,66 1,02 0,05 63,37 0,02 0,23 2,47 2,09 

AM - 55 18,00 0,38 8,33 4,03 1,06 0,06 62,28 0,03 0,19 2,37 2,16 

AM - 56 17,35 0,52 8,04 4,03 1,13 0,06 63,37 0,01 0,26 2,50 2,16 

AM - 57 17,00 0,95 7,39 3,71 1,72 0,13 63,13 0,18 0,47 2,59 2,30 

AM - 58 17,15 0,37 7,53 3,72 1,13 0,06 67,20 0,02 0,17 2,72 2,28 

AM - 59 18,15 0,39 7,87 4,16 1,13 0,06 62,77 0,41 0,19 2,41 2,31 

AM - 60 17,26 0,37 7,39 3,80 1,01 0,06 64,16 0,08 0,18 2,60 2,34 

AM - 61 17,87 0,94 7,49 3,79 1,20 0,07 61,91 0,20 0,47 2,44 2,39 

AM - 62 16,45 1,09 7,31 3,53 1,88 0,08 63,10 0,27 0,54 2,66 2,25 

AM - 63 16,90 0,70 7,66 3,49 1,24 0,06 66,51 0,02 0,33 2,71 2,21 

AM - 64 17,72 0,51 7,51 3,82 1,16 0,06 65,43 0,02 0,24 2,59 2,36 

AM - 65 17,15 0,38 7,57 3,72 1,44 0,08 64,48 0,04 0,18 2,61 2,27 

AM - 66 16,45 0,44 7,59 3,40 1,65 0,06 68,07 0,09 0,20 2,83 2,17 

AM - 67 17,27 0,38 7,73 3,52 1,04 0,06 66,06 0,03 0,18 2,64 2,23 

AM - 68 18,14 0,38 8,04 4,12 1,19 0,08 61,81 0,03 0,19 2,36 2,26 

AM - 69 16,29 0,40 7,29 3,48 0,94 0,20 68,85 0,03 0,18 2,92 2,23 

AM - 70 16,97 0,49 7,53 4,54 1,00 1,59 61,93 0,08 0,25 2,53 2,25 

AM - 71 17,69 0,47 7,94 3,91 1,10 0,25 62,60 0,08 0,23 2,44 2,23 
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    Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca (continuação). 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 72 16,86 0,76 7,47 3,49 1,15 0,15 65,08 0,03 0,37 2,67 2,26 

AM - 73 16,12 0,63 7,11 3,27 0,93 0,07 69,30 0,03 0,29 2,98 2,27 

AM - 74 18,07 0,52 8,01 4,02 1,13 0,07 62,80 0,03 0,26 2,41 2,26 

AM - 75 17,03 0,45 7,52 3,61 1,32 0,06 66,95 0,10 0,21 2,73 2,26 

AM - 76 17,53 0,44 7,94 3,58 1,03 0,06 64,51 0,05 0,21 2,53 2,21 

AM - 77 16,04 0,90 6,82 3,15 1,06 0,08 70,13 0,23 0,41 3,07 2,35 

AM - 78 16,82 0,43 7,85 3,52 0,96 0,05 66,54 0,04 0,20 2,70 2,14 

AM - 79 17,88 0,37 7,91 3,74 1,00 0,06 64,21 0,02 0,18 2,49 2,26 

AM - 80 17,02 0,39 7,41 3,04 0,86 0,04 68,34 0,03 0,18 2,80 2,30 

AM - 81 17,63 0,40 8,06 3,88 1,05 0,05 64,27 0,02 0,19 2,50 2,19 

AM - 82 16,74 0,39 8,15 3,42 0,94 0,05 66,79 0,02 0,18 2,68 2,05 

AM - 83 16,66 0,38 7,86 3,67 0,98 0,06 68,10 0,03 0,18 2,78 2,12 

AM - 84 17,33 1,69 6,81 4,20 1,11 0,05 59,99 0,04 0,88 2,49 2,54 

AM - 85 15,80 0,39 7,60 3,33 1,48 0,06 68,23 0,07 0,18 2,92 2,08 

AM - 86 16,90 0,41 7,79 3,66 1,03 0,06 66,14 0,05 0,20 2,68 2,17 

AM - 87 17,35 0,71 7,93 4,55 1,47 0,08 61,69 0,02 0,36 2,44 2,19 

AM - 88 16,08 0,64 13,64 4,16 1,14 0,08 53,92 0,14 0,36 1,81 1,18 

AM - 89 17,17 0,50 7,96 3,67 0,98 0,07 64,55 0,92 0,24 2,57 2,16 

AM - 90 17,83 0,50 8,14 3,97 1,47 0,06 61,56 0,05 0,25 2,37 2,19 

AM - 91 17,38 0,48 7,86 3,65 1,30 0,06 63,85 0,06 0,23 2,53 2,21 
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   Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca (continuação). 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 92 17,48 0,44 7,99 3,63 1,00 0,05 64,24 0,06 0,21 2,52 2,19 

AM - 93 17,00 1,24 7,53 3,63 1,18 0,05 61,42 0,29 0,63 2,50 2,26 

AM - 94 17,65 0,42 9,27 4,85 1,17 0,11 60,25 0,03 0,21 2,24 1,90 

AM - 95 16,16 1,04 7,17 3,12 1,03 0,05 66,74 1,00 0,49 2,86 2,25 

AM - 96 16,73 1,32 7,18 3,40 0,92 0,05 63,84 0,03 0,65 2,67 2,33 

AM - 97 17,42 0,62 7,89 3,57 1,13 0,05 63,08 0,13 0,31 2,49 2,21 

AM - 98 17,28 0,56 8,01 3,64 1,48 0,05 61,51 0,04 0,28 2,43 2,16 

AM - 99 17,59 0,54 8,15 3,70 1,01 0,05 61,58 0,04 0,27 2,39 2,16 

AM - 100 16,11 1,88 7,05 3,64 1,73 0,06 60,76 0,23 0,97 2,62 2,29 

AM - 101 17,53 0,76 7,75 3,81 1,28 0,05 62,42 0,08 0,38 2,47 2,26 

AM - 102 17,20 0,92 7,13 3,82 1,17 0,05 64,02 0,26 0,45 2,63 2,41 

AM - 103 18,27 0,51 7,70 4,05 1,14 0,06 61,96 0,04 0,25 2,39 2,37 

AM - 104 17,13 0,53 9,57 3,81 1,14 0,07 61,18 0,08 0,27 2,29 1,79 

AM - 105 17,24 0,45 9,57 3,83 1,06 0,11 61,38 0,05 0,23 2,29 1,80 

AM - 106 18,46 0,72 7,70 4,03 1,16 0,06 60,87 0,14 0,37 2,33 2,40 

AM - 107 17,39 0,51 8,70 3,73 1,02 0,05 63,14 0,08 0,25 2,42 2,00 

AM - 108 17,73 0,49 8,37 3,90 1,05 0,05 61,22 0,04 0,25 2,35 2,12 

AM - 109 18,71 0,42 8,08 4,40 1,12 0,07 60,41 0,03 0,21 2,25 2,32 

AM - 110 18,24 0,41 8,21 4,18 1,12 0,06 61,36 0,07 0,21 2,32 2,22 

AM - 111 18,99 0,41 9,19 4,74 1,17 0,07 57,20 0,05 0,22 2,03 2,07 
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   Tabela 7.1 - Composição litogeoquímica das argilas da Mina da Taboca (continuação). 

AMOSTRA Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SiO2 SO3 FSC MS MA 

AM - 112 17,09 1,60 7,37 3,71 1,00 0,04 59,89 0,03 0,83 2,45 2,32 

AM - 113 17,62 0,89 9,17 3,94 1,12 0,06 58,99 0,04 0,46 2,20 1,92 

AM - 114 19,05 0,51 9,10 4,69 1,21 0,07 57,34 0,05 0,27 2,04 2,09 

AM - 115 17,41 0,46 9,38 3,77 1,00 0,06 61,36 0,03 0,23 2,29 1,86 

AM - 116 15,99 2,22 7,93 3,54 1,30 0,05 57,12 0,09 1,21 2,39 2,02 

AM - 117 14,83 1,30 14,91 3,62 0,93 0,04 54,55 0,04 0,72 1,83 0,99 

AM - 118 17,96 0,43 8,67 4,06 1,41 0,06 61,18 0,03 0,22 2,30 2,07 

AM - 119 18,87 0,41 5,00 3,85 1,21 0,06 64,58 0,04 0,20 2,71 3,78 

AM - 120 12,77 0,51 8,48 2,61 0,74 0,03 75,84 0,05 0,20 3,57 1,51 

AM - 121 12,81 0,43 5,90 2,53 0,73 0,03 80,78 0,04 0,20 4,32 2,17 

AM - 122 20,36 0,40 6,07 4,24 1,28 0,07 58,25 0,02 0,20 2,20 3,35 

AM - 123 20,36 0,38 6,22 4,81 1,40 0,09 56,69 0,02 0,20 2,13 3,27 

AM - 124 18,92 0,40 5,43 3,81 1,18 0,07 63,91 0,04 0,20 2,62 3,48 

AM - 125 20,64 0,53 5,78 4,61 1,44 0,08 58,38 0,02 0,30 2,21 3,57 

 

  Por outro lado, é pequena a porcentagem de caulinita. Conforme citado anteriormente a 

caulinita se desestabiliza a uma temperatura entre 600ºC e 800ºC e a muscovita entre 900ºC e 1150ºC 

(Santamaría 1982). Sendo a atividade de reação da caulinita maior que a da muscovita (a caulinita 

inicia a reação mais rapidamente), conclui-se que uma argila com maior quantidade de caulinita 

favorece as reações de sinterização do clínquer (combinação dos óxidos de alumínio, ferro, cálcio e 

silício, para formar os cristais de C3S, C2S, C3A, C4AF). Os teores de SiO2, provenientes dos 

argilominerais, são mais apropriados para a cinética das reações (combinação de CaO com os 

fundentes: SiO2, Al2O3, Fe2O3), pois a sílica combinada (que contém óxidos de alumínio e ferro) tem 

comportamento nas reações de formação do clínquer, muito maior do que a sílica livre. Segundo 

Kihara et al. (1983) a sílica livre (não combinada) proveniente do quartzo que é um mineral 
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representativo do tipo estrutural mais complexo dos silicatos, tem alta dureza, estabilidade térmica e 

química, com arranjo estrutural dos tetraedros de Si-O, formando uma estrutura compacta e fechada, 

portanto necessitando de maior energia para sua reação. 

Não houve uma variação significativa de um tipo de argila para outro com exceção da amostra 

4, que teve uma quantidade menor de quartzo e teores de caulinita maior, já a amostra 5 manteve os 

teores de caulinita na mesma faixa das amostras 1, 2 e 3 e uma inversão para os valores de quartzo e 

muscovita. 

A amostra 4 trata-se de uma argila com maior porcentagem de óxidos de alumínio e menor 

porcentagem de óxidos de ferro. Ao passo que a amostra 5 trata-se de uma argila com teores de óxidos 

de ferro mais elevados e menor porcentagem de óxidos de alumínio. 

 

 
Figura 7.1 - Difratograma da argila AM-01. 
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Figura 7.2 - Difratograma da argila AM-02. 

 

 
Figura 7.3 - Difratograma da argila AM-03. 
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Figura 7.4 - Difratograma da argila AM-04 
 
 
 

 
Figura 7.5 - Difratograma da argila AM-05 
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CAPÍTULO 8 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

8.1 - MATÉRIA-PRIMA 

Conforme visto nos capítulos precedentes, o metacalcário da mina Taboca apresenta grandes 

variações na sua composição química. Isso ocorre, não somente para CaO e MgO, mas também para 

os óxidos de silício, alumínio e ferro. Portanto, uma avaliação criteriosa dos componentes químicos se 

faz necessária. Como se sabe, na fabricação do cimento o controle não é feito somente na questão do 

fator de saturação, mas também, é de grande importância a correção dos módulos de silício e alumina. 

Em certos casos, quando se têm no metacalcário valores elevados para os módulos de silício 

ou de alumina a correção desses módulos é um complicador no processo produtivo. Como se sabe a 

correção do FSC é feita pela argila, que é rica em óxidos de silício, alumínio e ferro. Mas para isso, é 

necessário escolher uma argila que melhor irá atender as especificações técnicas do FSC para atingir 

um �set point� (valor ideal de trabalho em termos de FSC, MS e MA) desejado. 

Geralmente, a porcentagem de metacalcário em relação à argila é aproximadamente 3 partes 

para 1 respectivamente. Obviamente essa relação é altamente dependente da porcentagem de óxidos de 

silício, alumínio, ferro e cálcio contidos no metacalcário, que é um fator determinante do FSC. 

Quando o metacalcário apresenta a composição química modificada, e o mesmo tem carência em 

óxidos de silício, alumínio e ferro, é necessária a adição de algum material corretivo para atingir o �set 

point�. Esses materiais corretivos podem ser arenito (composto basicamente em SiO2), minério de 

ferro (Fe2O3), bauxita (Al2O3) e também podem ser usada argila aluminosa ou ferruginosa. 

Então, para o aproveitamento racional da jazida é necessário conhecê-la em termos da 

composição química da matéria-prima e blendagens adequadas de forma a atender os parâmetros 

ideais de trabalho para a empresa e, também, para a vida útil da jazida. 

É importante salientar que outro fator muito importante no processo produtivo do cimento está 

relacionado aos combustíveis utilizados. Muitas vezes, os combustíveis apresentam consideráveis 

variações na sua composição química. Pois, conforme dito anteriormente, os combustíveis geram 

cinzas que incorporam no clínquer, alterando a sua qualidade. Assim, dependendo da quantidade SiO2, 

Al2O3 e Fe2O3 contidos nos combustíveis, o desempenho do forno será afetado acarretando um 

desequilíbrio químico de modo a alterar os módulos MA, MS e FSC. Quando os teores de Al2O3 e 

Fe2O3 estão alterados, a fase líquida do forno também poderá ser afetada. A falta de controle nos 

combustíveis é responsável por desgastes nos refratários, colagens ou, até mesmo, queda na produção 

e aumento no consumo de energia e combustível. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Ribeiro G. P. 2009, Caracterização dos Metacalcários da Mina Taboca, Itaú de Minas - MG. 

 
 

88

8.2 - FSC 

Como visto, a composição química e as características físicas do metacalcário da mina 

Taboca apresentam grandes variações. Essas variações ocorrem aleatoriamente em todas as 

regiões da mina. Portanto, para otimizar o processo produtivo é necessário realizar uma 

mistura (blendagem) dos vários tipos de metacalcário disponíveis. Para essa blendagem 

realiza-se uma simulação, utilizando as várias possibilidades de mistura, observando as 

composições químicas (em porcentagem) da matéria-prima disponível. Essa simulação é 

realizada através de uma planilha eletrônica para saber a quantidade ideal de cada variedade 

de metacalcário, já que a faixa de sua variação química é apreciável conforme foi visto no 

Capítulo 6. Isso é feito obedecendo a um �set point� ideal, que é estabelecido pelo processo 

de fabricação e trata-se de um segredo industrial. 

Relembrando o que foi apresentado no item 3.4, a fórmula de cálculo do fator de 

saturação da cal (FSC) adotado nas empresas cimenteiras do Brasil, inclusive para o cimento e 

o clínquer, é a seguinte: 

 

 

 

Esse parâmetro, no entanto, não é universal. Existem outras variações nessa 

formulação para diferentes nações produtivas de cimento. Para ilustrar isso, vamos citar os 

casos da Federação Russa, França, Grã Bretanha e Alemanha. Na Federação Russa, para o 

cálculo do fator de saturação da cal no clínquer, conforme citado por Duda (1985), é utilizado 

o KSk (Kind�s lime saturation), que é apresentado na seguinte fórmula: 

KSk = CaO - (1,65 Al2O3 + 0,35 Fe2O3)/2,8 SiO2 

Essa fórmula está baseada na suposição que a saturação da cal é o resultado de um 

grau mais baixo de ligação incompleta entre o cálcio e a sílica no forno. Na França o fator de 

saturação da cal era avaliado de acordo com o chamado índice hidráulico (indice 

d�hydraulicité) que é lido em mols (SiO2 + Al2O3)/(CaO + MgO). Já na Grã-Bretanha e na 

Alemanha são utilizados, respectivamente, KSt II (Kalkstandard) KSG (Kalksättigungsgrad), 

que tem a mesma formulação do FSC similar aquele usado na industria cimenteira do Brasil. 

 

100
65,018,18,2 32322

x
OFeOAlSiO

CaO
FSC
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8.3 - IMPLICAÇÕES DA PESQUISA REALIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO 

Através dessa pesquisa foi possível observar as variações que a matéria-prima acarreta no 

processo produtivo e tomar medidas preventivas. Por exemplo, quando se trabalha com um 

metacalcário muito puro (FSC alto), é necessário adicionar uma argila com conteúdos elevados de 

SiO2, Al2O3 e Fe2O3.Essa argila irá suprir a carência desses elementos químicos no metacalcário. Mas, 

é necessário, ainda, blendar essa mistura com outro metacalcário de menor FSC (metacalcário com 

maior teor de SiO2). Quando se tem um metacalcário com FSC baixo, reduz-se a quantidade de argila 

e faz a blendagem com um metacalcário de maior FSC. Assim, através da simulação e blendagem é 

possível obter facilmente o �set point� desejado. E, trabalhando com o �set point�, ideal obtém-se uma 

maior eficiência do processo produtivo. Isso porque, de certa forma, é necessário o aproveitamento 

econômico de toda a matéria-prima da jazida e, também, utilizá-la de forma racional. 

Em suma, os benefícios colhidos desse trabalho foram justamente a maior estabilidade do 

processo produtivo. Pois, conhecendo a matéria-prima que será utilizada, é possível manipular 

adequadamente as variações da composição da matéria-prima e obter menores desvios de qualidade. 

Por causa disso, o desempenho da produtividade do forno ficou patente, devido ao controle da 

qualidade da matéria-prima. Por exemplo, uma farinha com os óxidos de cálcio, silício, alumínio, 

ferro, FSC, MS e MA, atendendo a faixa do �set point� melhora o fator de queima, evita colagens no 

forno e não causa desgaste no refratário. A qualidade do produto final por sua vez tem mais 

estabilidade, porque o processo produtivo está bem controlado desde o início. 

Conseqüentemente a empresa auferiu ganhos financeiros porque o processo produtivo ficou 

estável. Por exemplo, foi possível evitar as paradas do forno que implicam em queda de produção e 

gastos com manutenção. Nesse caso a troca de refratários, que têm um custo alto para a empresa e  

gastos com mão de obra no processo de substituição dos refratários. 

8.4 - CONCLUSÕES 

Com base nos dados apresentados e nos diagramas relacionados conclui-se que, para um 

melhor controle da qualidade e melhor desempenho do forno, são necessários um controle focado no 

teor dos componentes químicos individualmente e, não somente, os módulos MA, MS e FSC. Pois de 

acordo com os diagramas apresentados nos capítulos desta dissertação, mesmo que os módulos 

estejam dentro da faixa de controle estabelecida, se ocorrem variações na composição de componentes 

químicos CaO; SiO2; Al2O3 e Fe2O3, o acompanhamento direcionado, somente em cima dos módulos, 

poderá ser um fator de erro. Mesmo porque, em uma mesma região e mesmo nível da mina estas 

ocorrências de variações na composição química dos metacalcários estão claras, portanto faz-se 

necessário buscar um equilíbrio entre as matérias-primas. 
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Com relação aos teores de MgO pode-se observar que as variações ocorrem em larga escala 

numa mesma região e mesmo nível da jazida. Por isso a classificação do material é fundamental. 

Assim, os calcários com teores mais elevados de MgO (acima de 6%) são destinados para a fabricação 

de cal e calcário agrícola onde são blendados com calcários de teores mais elevados de MgO. Já os 

calcários com teores abaixo de 6% de MgO, são blendados com calcários de teores bem baixos de 

MgO para não ultrapassar a faixa de 3% na blendagem final. Isso é necessário para controlar os teores 

de MgO no clínquer, para a produção do cimento com adição de pozolana artificial (escória com alto 

teor de MgO). Conforme citado anteriormente, os cimentos não podem ultrapassar em 6,5% os teores 

de MgO, e com o controle do teor de MgO no calcário é possível aumentar a quantidade de adição da 

pozolana artificial no cimento e reduzir o custo de produção do mesmo, trazendo retorno financeiro 

para a empresa e consumindo um passivo ambiental gerado por outra empresa. 

A conciliação entre os metacalcários e as argilas, a serem utilizados no processo de produção 

da farinha, é de fundamental importância para suprir a quantidade ideal de cada componente químico, 

e manter uma boa estabilização dos módulos para que haja um bom desempenho do forno.
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