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RESUMO 

Cimento Portland é a denominação convencionada mundialmente para o material 

usualmente conhecido na construção civil como cimento, sendo este um pó fino com 

propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que adquire elevadas resistências 

mecânicas após ser hidratado e seco. Dada a sua grande aplicabilidade para a sociedade, é 

importante que o processo de produção do cimento seja objeto de estudo de trabalhos 

acadêmicos, como forma de viabilizar ainda mais tal processo produtivo. O objetivo deste 

trabalho é descrever as etapas do processo de fabricação do cimento Portland adotado pela 

Companhia Industrial de Cimento Apodi, e avaliar o sistema de cogeração de energia da 

unidade fabril de Quixeré/CE. Os processos de produção de cimento são constituídos por duas 

grandes atividades: a mineração de calcário e a fabricação de cimento. Em todos os processos 

há a extração das matérias-primas, a mistura, a moagem e o aquecimento das mesmas no forno 

para a formação do clínquer, o componente básico para a produção de cimento Portland. Além 

das operações tradicionais presentes no processo de produção por via seca de cimento Portland, 

a fábrica também conta com uma planta de cogeração de energia e coprocessamento de resíduos 

industriais, reduzindo consideravelmente e de forma sustentável os custos de produção do 

cimento. O circuito de cogeração de energia foi avaliado quanto a sua eficiência, obtendo um 

valor satisfatório de 83 %. Entretanto, foi constatado que a eficiência do sistema pode ser 

elevada através de otimizações nos trocadores de calor em busca de temperaturas ótimas de 

operação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cimento Portland. Cogeração. Coprocessamento. Cimento Apodi. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra cimento é originada do latim caementu, que na antiga Roma designava uma 

espécie de pedra natural de rochedos. O cimento é um material de construção essencial, 

utilizado como aglomerante. Atualmente, o Brasil é o 6º maior produtor de cimento do mundo, 

com 100 fábricas de cimento operando em seu território, controladas por 24 grupos industriais 

nacionais e estrangeiros, totalizando uma capacidade de produção de 100 milhões de toneladas 

do produto por ano (SNIC, 2016). 

A Companhia Industrial de Cimento Apodi foi fundada no ano de 2008 pelo grupo M. 

Dias Branco, oferecendo ao mercado, a partir de 2011, cimento produzido dentro das normas 

mais criteriosas e exigentes (CIMENTO APODI, 2017). A companhia possui duas unidades 

produtoras de cimento, sendo uma delas a unidade Quixeré, responsável pelo processo de 

mineração do calcário e produção de clínquer até o ensaque e expedição do produto final, 

enquanto a segunda unidade, unidade Pecém, recebe o clínquer produzido pela unidade Quixeré 

e realiza a moagem, ensaque e expedição do cimento. 

Existem quatro tipos de processos para a fabricação do cimento Portland, que seguem 

basicamente as mesmas etapas de fabricação. Em todos os processos há a extração das matérias-

primas, a mistura, a moagem e o aquecimento das mesmas no forno para a formação do clínquer, 

o componente básico para a produção de cimento Portland. Os quatro processos existentes são 

os de via seca, o de via úmida, o de via semi-úmida e o de via semi-seca (SILVA, 1994). 

No processo via seca, estudado neste trabalho, a mistura crua é moída e adicionada ao 

forno seca, em forma de pó. Esse método exige equipamentos de filtragem de material 

particulado e instalações de moagem e do forno mais complexas em relação ao processo via 

úmida. Por outro lado, obtêm-se uma menor emissão de poluentes e demanda um menor 

consumo de energia do forno, diminuindo os custos da empresa (BELATO, 2013). 

O processo de fabricação do cimento exige um alto consumo de energia. Segundo EPE 

(2013), mais de 80 % é referente ao consumo de energia térmica durante a queima dos 

combustíveis para a produção do clínquer. Para reduzir os custos com combustíveis, a indústria 

cimenteira tem adotado técnicas de coprocessamento, onde parte dos combustíveis são 

substituídos por resíduos industriais que possuem alto poder calorífico. 

O coprocessamento diminui o consumo de combustíveis fósseis durante a fabricação do 

clínquer, diminuindo consideravelmente o custo da produção do cimento. De acordo com o 

SNIC (2011), metade de todo o custo direto da produção de uma cimenteira corresponde às 

despesas com combustíveis e energia elétrica. Há ainda alguns estudos demonstrando que o 
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coprocessamento promove uma redução na emissão de poluentes, entre eles o CO2, o NO2 e o 

SO2, dependendo do tipo de resíduo coprocessado, além de contribuir com a diminuição do 

passivo ambiental que esses resíduos gerariam quando descartados em locais impróprios.    

Unidades de produção de cimento também são caracterizadas por significantes perdas 

de calor durante o processo de clinquerização, principalmente pelos gases de combustão e pelas 

correntes de ar usadas para resfriar o clínquer. Aproximadamente 35 % a 40 % do calor do 

processo é perdido pelas correntes de calor residual. Assim, sistemas de recuperação de calor 

residual têm sido empregados para aumentar a eficiência de uma planta de produção de cimento 

e também reduzir as emissões de CO2 (KARELLAS et al., 2012).  

O sistema de cogeração de energia através da recuperação de calor residual proveniente 

do forno de clínquer, conhecido internacionalmente como Waste Heat Recovery System 

(WHRS), é uma tecnologia comprovada, que utiliza o calor residual para produção de vapor e 

geração de energia elétrica por meio de um ciclo térmico de Rankine. Tendo em vista o alto 

custo de investimento e necessidade de um complexo planejamento e adaptação da planta para 

este sistema, sua aplicação na indústria de cimento tem sido bastante limitada, exceto na China, 

cuja maioria das fábricas já utilizam o sistema. 

A Companhia Industrial de Cimento Apodi foi a primeira empresa da América Latina a 

adotar o sistema de cogeração de energia, implantando o mesmo na unidade Quixeré, com 

capacidade de gerar 6 MW, equivalente a uma economia de 30 % do consumo elétrico horário 

da fábrica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Descrever o processo de produção do cimento Portland adotado pela unidade Quixeré 

da Companhia Industrial de Cimento Apodi e também realizar um estudo de caso sobre a 

eficiência do sistema de cogeração de energia da fábrica. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Detalhar o processo de produção do cimento Portland; 

b) Explicar o funcionamento dos equipamentos presentes na linha de produção da fábrica; 

c) Calcular e avaliar a eficiência do sistema de cogeração de energia da fábrica. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Cimento Portland 

 

Cimento Portland (Figura 1) é a denominação convencionada mundialmente para o 

material usualmente conhecido na construção civil como cimento, sendo este um pó fino com 

propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que adquire elevadas resistências 

mecânicas após ser hidratado e seco. Depois de solidificado, mesmo que seja novamente 

submetido à ação da água, o cimento Portland não se decompõe mais (ABCP, 2002). 

 

Figura 1 - Cimento Portland 

 

Fonte: Cimento Itambé (2018). 

 

O cimento Portland foi criado em 1824 pelo construtor inglês Joseph Aspdin, que 

queimou conjuntamente pedras calcárias e argilas, transformando-as num pó fino. Joseph 

percebeu que obtinha uma mistura que, após hidratação e secagem, tornava-se tão dura quanto 

as pedras empregadas nas construções. Nessa época, era comum construir com pedras de 

Portland, uma ilha situada no sul da Inglaterra. Como o resultado da invenção de Aspdin se 

assemelhava na cor e na dureza a essa pedra de Portland, ele registrou, no mesmo ano, esse 

nome em sua patente (ABCP, 2002). 

Segundo Bye (1999), embora Joseph Aspdin seja usualmente considerado como o 

inventor do cimento Portland, o seu produto era muito inferior ao cimento dos dias atuais. Dois 

desenvolvimentos fundamentais têm melhorado consideravelmente os cimentos atuais: a 

introdução da gipsita, adicionado na moagem do clínquer, para agir como um retardador no 

processo de pega; e o uso de temperaturas de queima maiores para permitir a produção de 
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elevados conteúdos de silicatos, os quais são necessários para um desenvolvimento de 

resistência mais rápido. 

Com diferentes adições durante sua produção, o cimento Portland se transforma em um 

dos cinco tipos básicos existentes no mercado brasileiro: cimento Portland comum, cimento 

Portland composto, cimento Portland de alto-forno, cimento Portland pozolânico e cimento 

Portland de alta resistência inicial (GALHARDO, 2014).  

 

3.1.1 Composição do cimento Portland 

 

Os constituintes fundamentais do cimento Portland são a cal (CaO), a sílica (SiO2), a 

alumina (Al2O3), o óxido de ferro (Fe2O3), certa proporção de magnésia (MgO) e uma pequena 

porcentagem de anidrido sulfúrico (SO3), que é adicionado após a calcinação para retardar o 

tempo de pega do produto. Tem ainda, como constituintes menores, impurezas como o óxido 

de sódio (Na2O), óxido de potássio (K2O), óxido de titânio (TiO2) e outras substâncias de menor 

importância. Os óxidos de potássio e sódio constituem os denominados álcalis do cimento 

(BAUER, 2008).  

A ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland (2002) afirma que o cimento 

Portland é obtido através da moagem e mistura de clínquer e adições. O clínquer é o principal 

componente e está presente em todos os tipos de cimento Portland, já as adições podem variar 

de um tipo de cimento para outro e são principalmente elas que definem os diferentes tipos de 

cimento. A seguir serão apresentadas as características e composições dos cinco principais 

componentes do cimento Portland. 

 

3.1.1.1 Clínquer 

 

Com uma natureza granulosa, o clínquer é um ligante hidráulico resultante da calcinação 

da farinha, uma mistura que contém, principalmente, 80 % a 95 % de carbonato de cálcio 

(calcário), 5 % a 20 % de silicato de alumínio (argila) e pequenas quantidades de minério de 

ferro. Se apresenta na forma de pelotas acinzentadas e foscas, de tamanho variado e com 

propriedades hidráulicas, ou seja, quando misturado com água, tem a peculiaridade de 

desenvolver uma reação química na qual torna-se pastoso e, em seguida, endurece, adquirindo 

elevada resistência e durabilidade (RODRIGUES et al., 2013).  
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O processo de produção do clínquer inicia-se com a moagem e mistura das matérias-

primas que contenha, em proporções adequadas, os constituintes anteriormente mencionados, 

finamente pulverizada e homogeneizada, sendo, então, submetida à ação do calor no forno 

giratório até a temperatura de fusão incipiente, em torno de 1450 °C. Isso resulta na obtenção 

do clínquer na forma de pelotas incandescentes, ocasião em que é resfriada bruscamente. Em 

seguida, há o processo de britagem para fragmentar as pelotas (BAUER, 2008; GALHARDO, 

2014). A fim de entender as reações que ocorrem durante o processo de produção do clínquer, 

é importante conhecer a notação utilizada pelo setor cimenteiro. Para facilitar o estudo das 

reações, a Tabela 1 apresenta os principais óxidos presentes nessas reações, os quais são 

representados por uma letra. 

 

Tabela 1 - Notação e nomenclatura dos óxidos presentes na produção de clínquer 

Composto Nomenclatura Notação 

CaO Óxido de Cálcio C 

SiO2 Dióxido de Silício S 

Al2O3 Óxido de Alumínio A 

Fe2O3 Óxido Férrico F 

Fonte: Adaptado de Belato (2013). 

 

A composição do clínquer varia em função dos parâmetros de qualidade do fabricante, 

do tipo de cimento a ser produzido e das jazidas disponíveis para extração da matéria-prima. 

De acordo com Oliveira (2012), o clínquer compõe-se majoritariamente de quatro fases 

minerais sintéticas, que constituem quase 95 % da composição total, as quais são identificadas 

por meio de uma nomenclatura desenvolvida pelos químicos cimenteiros, que incluem as 

abreviaturas clássicas de C3S, C2S, C3A e C4AF, conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Componentes minerais majoritários no clínquer de cimento Portland 

Nome Fórmula Química Abreviação % 

Contribuição no 

desempenho do 

cimento Portland 

Silicato Tricálcio ou 

Alita 
(CaO)3SiO2 C3S 50-70 

Durabilidade e 

resistência total 
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Silicato Bicálcio ou 

Belita 
(CaO)2SiO2 C2S 10-20 

Durabilidade de 

longo prazo 

Aluminato Tricálcio 

ou aluminato 
(CaO)3Al2O3 C3A 1-15 

Durabilidade e 

tempo de pega 

Ferro-aluminato 

Tetracálcio ou ferrita 
(CaO)4Al2O3Fe2O3 C4AF 0,5-15 

Cor cinza do cimento 

e pega muito rápida 

Fonte: Paula (2010). 

 

Além das fases minerais supracitadas, o clínquer contém, em pequenas quantidades, 

impurezas de elementos secundários, tais como Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn, P, entre outros, sob a 

forma sólida. A cristalização destes minerais depende da composição e finura da farinha, do 

tratamento térmico (condições de pré-secagem, pré-calcinação, clinquerização e resfriamento) 

e de reações de difusão entre as fases sólida e líquida (PAULA, 2010).  

O clínquer também possui em sua composição a cal livre, formada por óxido de cálcio, 

CaO, sendo oriunda da farinha que não reagiu completamente. Sua presença deve ser controlada 

em torno de 1 % a 2 %, pois quando o CaO absorve água, libera calor e provoca expansão da 

massa do cimento Portland após sua hidratação, sendo altamente danoso em construções ao 

resultar em dilatações diferenciadas com relação aos silicatos e aluminatos de cálcio 

(OLIVEIRA, 2012). 

 

3.1.1.2 Gipsita 

 

A gipsita, Sulfato de Cálcio di-hidratado (CaSO4.2 H2O), apresenta-se na natureza em 

grandes jazidas sedimentares chamadas de evaporitos. Os termos gipsita e gipso podem ser 

usados como sinônimos denominando o mineral em estado natural, enquanto o gesso indica o 

produto final calcinado entre 160 °C e 180 °C, hemi-hidratado, mineralogicamente conhecido 

como bassanita (CaSO4.1/2 H2O). Embora o termo gesso seja comumente usado, é a gipsita que 

a indústria cimenteira adiciona ao cimento, uma vez que a forma hemi-hidratada do sulfato de 

cálcio é altamente reativa e responsável pela pega falsa, fenômeno indesejável onde a água 

adicionada ao cimento reage com o gesso, recristalizando-o, ao invés de reagir com o cimento 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

A gipsita tornou-se uma adição essencial e obrigatória ao clínquer, uma vez que o 

aluminato tricálcio (C3A), um dos constituintes mais importantes do cimento Portland, apesar 

de representar no máximo 15 % da composição total do cimento, sua reação descontrolada com 
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água pode levar a uma rápida pega, chamada de pega instantânea ou “flash set”, termo usado 

em inglês. A gipsita é adicionada em quantidades entre 3 % e 5 % da massa de clínquer para 

regular esta reação e preservar a trabalhabilidade da pasta de cimento durante as primeiras 

horas. Entender os básicos da reação C3A-Gipsita é crucial para a compreensão da hidratação 

precoce do cimento (QUENNOZ; SCRIVENER, 2012).  

O padrão geral da reação de hidratação do C3A isolado e na presença de gipsita é bem 

conhecido. Quando a hidratação do C3A acontece isoladamente, o C3A reage rapidamente com 

água para formar plaquetas de hidratos de aluminato de cálcio, conforme a reação (1):  

 

2 C3A + 21 H → C4AH13 + C2AH8 (1) 

 

Onde H corresponde a molécula de água (H2O). Na presença de sulfato de cálcio, a 

reação pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa ocorre quando a gipsita está presente 

no sistema e etringita (trissulfoaluminato de cálcio hidratado) é formada, segundo a reação (2): 

 

C3A + 3 C$H2 + 26 H → C6A$3H32 (2) 

 

Onde “$” refere-se ao íon sulfato. A segunda etapa da reação começa quando o 

suprimento de íons de sulfato acaba. Há, então, um aumento na dissolução de C3A e o seu 

remanescente reage com etringita e água para formar aluminato de monossulfato e hidrato de 

aluminato de cálcio (reação 1), de acordo com a reação (3): 

 

2 C3A + C6A$3H32 + 4 H → 3 C4A$H12  (3) 

 

A maioria dos estudos recentes têm sido focados nos mecanismos que controlam a 

primeira etapa da reação C3A-Gipsita, para explicar por que o sulfato de cálcio desacelera a 

reação de hidratação do C3A. A teoria mais aceita, e firmemente evidenciada, afirma que a 

adsorção dos íons cálcio e sulfato nos sítios ativos de dissolução do C3A desaceleram a taxa de 

reação e, consequentemente, o tempo de pega do cimento (MINARD et al., 2007). 

  



21 
 

3.1.1.3 Calcário 

 

O calcário pertence à classe de materiais carbonáticos por ser composto basicamente de 

carbonato de cálcio (CaCO3), sendo encontrado abundantemente na natureza acompanhado de 

diversas impurezas como óxidos de ferro, alumínio e silício, que são benéficos, e outros como 

óxido de magnésio, sódio e potássio que são na maioria das vezes indesejáveis (LIMA, 2011). 

De acordo com a norma NBR 5732 (1991), o material carbonático utilizado como adição no 

cimento Portland deve ter no mínimo 85 % de CaCO3. 

Segundo Coimbra et al. (2006), o calcário é empregado como elemento de 

preenchimento, capaz de penetrar nos interstícios das demais partículas e agir como 

lubrificante, tornando o produto mais plástico e não prejudicando a atuação dos demais 

elementos. O calcário é também um material de diluição do cimento, utilizado para reduzir o 

teor de outros componentes de maior custo, desde que não ultrapassando os limites de 

composição ou reduzindo a resistência mecânica a níveis inferiores ao que estabelece a norma 

ou especificação. 

 

3.1.1.4 Escória de alto-forno 

 

A escória, de aparência semelhante a areia grossa, é um subproduto de altos-fornos, 

reatores que produzem o ferro gusa a partir de uma carga composta por minério de ferro, fonte 

de ferro, e carvão vegetal ou coque, fonte de carbono. Entre diversas impurezas como outros 

metais, se concentram na escória silicatos, que apesar de rejeitados no processo de metalização, 

proporcionam-na características de ligante hidráulico (MODRO, 2009). 

As escórias granuladas de alto-forno endurecem quando misturadas com água. Contudo, 

as reações de hidratação são tão lentas que limitariam sua aplicação prática sem agentes 

ativadores, químicos e físicos, para acelerar o processo de hidratação. Assim, a cal liberada 

durante a hidratação do clínquer é o principal ativador químico da escória quando esta é 

adicionada ao cimento, ao passo que a ativação física é conseguida pelo aumento da finura 

quando a escória é moída separada ou conjuntamente com o clínquer (ABCP, 2002).  

Este insumo pode ser adicionado ou não, dependendo-se do tipo de cimento que se quer 

obter. A escória possui propriedades aglomerantes, mas estas propriedades não são ativadas 

pela água e sim pelo hidróxido de cálcio Ca(OH)2, proveniente da hidrólise do CaO, ajudando 

assim na resistência final do cimento (LIMA, 2011). 
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Sendo um subproduto, este material tem menor custo em relação ao clínquer e é 

utilizado também por elevar a durabilidade do cimento, principalmente em ambientes com 

presença de sulfatos. Porém, a partir de certo grau de substituição de clínquer, a resistência 

mecânica passa a diminuir (GALHARDO, 2014). 

 

3.1.1.5 Argila Pozolânica 

 

Segundo a norma NBR 5736 (1991), entende-se como materiais pozolânicos os 

materiais silicosos ou silicoaluminosos que por si sós possuem pouca ou nenhuma atividade 

aglomerante, mas que, quando finamente divididos e na presença de água, reagem com o 

hidróxido de cálcio, à temperatura ambiente, para formar compostos com propriedades 

cimentícias.  

As pozolanas são originalmente argilas calcinadas através de atividades vulcânicas, 

encontradas na região de Pozzouli, na Itália. Atualmente, materiais com origens diferentes, mas 

com composições semelhantes, também são considerados pozolânicos, tais como as cinzas 

resultantes da combustão do carvão mineral utilizado em usinas termoelétricas.  Também há a 

possibilidade de se produzir pozolana artificial queimando-se argilas ricas em alumínio a 

temperaturas entre 500 °C e 900 °C (GALHARDO, 2014). 

As pozolanas ativadas reagem espontaneamente com CaO em fase aquosa, por conterem 

elevado teor de sílica ativa (SiO2). Esta característica levou ao uso de pozolanas como ligante 

hidráulico complementar ao clínquer, com a característica de tornar os concretos mais 

impermeáveis (PANZERZA et al., 2010).  

A adição de pozolana propicia ao cimento maior resistência a meios agressivos como 

esgotos, água do mar, solos sulfurosos e a agregados reativos. Diminui também o calor de 

hidratação, segregação de agregados e proporciona maior trabalhabilidade e estabilidade de 

volume, tornando o cimento pozolânico adequado a aplicações que exijam baixo calor de 

hidratação, como concretagens de grandes volumes (CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ, 2002).  

 

3.2 Principais tipos de cimento Portland produzidos no Brasil 

 

Segundo a ABCP (2002), existem no Brasil vários tipos de cimento Portland, diferentes 

entre si, principalmente em função de suas composições. Os vários tipos de cimento 

normalizados são designados pela sigla e pela classe de resistência, onde as siglas correspondem 

ao prefixo CP (Cimento Portland) acrescido dos algarismos romanos de I a V, conforme o tipo 
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de cimento, sendo as classes indicadas pelos números 25, 32 e 40. Essas classes referem-se as 

classes de resistência, e são determinadas pelo método de ensaio normalizado da ABNT, a NBR 

7215 – Cimento Portland – Determinação da Resistência à Compressão, a qual aponta os 

valores mínimos de resistência à compressão garantidos pelo fabricante após 28 dias de cura, 

em MPa. Oito dos principais tipos oferecidos no mercado, ou seja, os mais empregados nas 

diversas obras de construção civil são: 

 Cimento Portland comum (CP I); 

 Cimento Portland composto com escória (CP II-E); 

 Cimento Portland composto com pozolana (CP II-Z); 

 Cimento Portland composto com fíler (CP II-F); 

 Cimento Portland de alto-forno (CP III); 

 Cimento Portland pozolânico (CP IV); 

 Cimento Portland com alta resistência inicial (CP V-ARI); 

 Cimento Portland resistente aos sulfatos. 

Os teores dos componentes nestes diferentes tipos de cimento são estabelecidos segundo 

normas da ABNT, conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Teores dos componentes nos principais tipos de cimento Portland do mercado 

brasileiro 

 Componentes (% em massa) 

Sigla Clínquer + sulfatos 

de cálcio 

Escória granulada 

de alto-forno 

Material 

pozolânico 

Material 

carbonático 

CP I 100 - - - 

CP II-E 94-56 6-34 - 0-10 

CP II-Z 94-76 - 6-14 0-10 

CP II-F 94-90 - - 6-10 

CP III 65-25 35-70 - 0-5 

CP IV 85-45 - 15-50 0-5 

CP V-ARI 100-95 - - 0-5 

Fonte: ABNT (1991). 

 

O cimento Portland resistente a sulfatos não consta na Tabela 2 devido o mesmo poder 

englobar diferentes tipos de cimento, com algumas variações na composição, e que tenham 
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antecedentes com base em resultados de ensaio de longa duração ou referências de obras que 

comprovadamente indiquem resistência a sulfatos, segundo a NBR 5737 (1992). Mais detalhes 

e características destes tipos de cimento serão discutidos nos tópicos a seguir. 

 

3.2.1 Cimento Portland comum (CP I) 

 

O CP I é o tipo mais básico de cimento Portland, sem quaisquer adições além do gesso. 

É adequado para o uso em construções de concreto em geral, que não requeiram condições 

especiais como exposição a sulfatos do solo ou de águas subterrâneas. Também é oferecido ao 

mercado o cimento Portland comum com adições (CP I-S), que possui 1 % a 5 % de material 

pozolânico em massa, apresentando menor permeabilidade devido à adição de pozolana (NBR 

5732, 1991).  

 

3.2.2 Cimentos Portland compostos (CP II) 

 

Os cimentos CP II são classificados como cimentos compostos pois apresentam, além 

da sua composição básica (clínquer e sulfato de cálcio), a adição de outro material. Este tipo de 

cimento gera calor numa velocidade menor do que o gerado pelo cimento Portland comum. 

Assim, seu uso é mais indicado em lançamentos maciços de concreto, onde o grande volume 

de concretagem e a superfície relativamente pequena reduzem a capacidade de resfriamento da 

massa. De acordo com a ABCP (2002), os cimentos Portland compostos são os mais 

encontrados no mercado, respondendo por aproximadamente 75 % da produção industrial 

brasileira. 

Os cimentos Portland compostos apresentam diferentes composições e aplicações, que 

variam em função de suas adições. Detalha-se a seguir as características e recomendações para 

os três tipos de cimento Portland composto. 

 

3.2.2.1 Cimento Portland composto com escória de alto-forno (CP II-E) 

 

O CP II-E contém adição de escória granulada de alto-forno, correspondendo de 6 % a 

34 % de sua composição em massa, o que lhe confere a propriedade de baixo calor de 

hidratação. Além da adição de escória de alto-forno, o CP II-E pode ou não ter adição de 

material carbonático no limite máximo de 10 % em massa. Este cimento combina com bons 

resultados o baixo calor de hidratação com o aumento de resistência do cimento Portland 
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comum, sendo recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor 

moderadamente lento ou que possam ser atacadas por sulfatos (NBR 11578, 1991). 

 

3.2.2.2 Cimento Portland composto com pozolana (CP II-Z) 

 

O CP II-Z contém adição de pozolana no teor que varia de 6 % a 14 % em massa, o que 

confere ao cimento maior impermeabilidade, tornando-o mais durável. É empregado em obras 

civis em geral e ideal para obras subterrâneas, marítimas e industriais. O cimento CP II-Z 

também pode conter adição de material carbonático no limite máximo de 10 % em massa (NBR 

5736, 1991). Este cimento também possui a característica de ser resistente ao ataque de sulfatos 

(RIBEIRO, 2010). 

 

3.2.2.3 Cimento Portland composto com fíler (CP II-F) 

 

O CP II-F é composto de 90 % a 94 % de clínquer mais gesso com adição de 6 a 10 % 

de material carbonático (fíler) em massa (NBR 11578, 1991). Este tipo de cimento é 

recomendado desde estruturas em concreto armado até argamassas de assentamento e 

revestimento, porém não é indicado para aplicação em meios muito agressivos. Segundo 

Ribeiro (2010), esse cimento também é resistente ao ataque de sulfatos e é recomendado para 

diversas aplicações gerais. Pode ser usado no preparo de argamassas de assentamento, 

revestimento, argamassa armada, bem como concreto simples, armado, protenido, pisos e 

pavimentos de concreto, entre outros (ABCP, 2002). 

 

3.2.3 Cimento Portland de alto-forno (CP III) 

 

O consumo apreciável de energia durante o processo de fabricação de cimento motivou 

mundialmente a busca, pelo setor, de medidas para diminuição do consumo energético. Uma 

das alternativas de sucesso foi o uso de escórias granuladas de alto-forno na composição dos 

chamados cimentos Portland de alto-forno, ou CP III (ABCP, 2002). A composição do cimento 

Portland do tipo CP III é, em massa, de 65 % a 25 % de clínquer e gesso, 35 % a 75 % de escória 

granulada e alto-forno e 0 % a 5 % de material carbonático (NBR 5735, 1991).  

As principais propriedades do CP III são o baixo calor de hidratação, maior 

impermeabilidade e durabilidade, sendo recomendado tanto para obras de grande porte e 
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agressividade (barragens, fundações de máquinas, esgotos e efluentes industriais, concretos 

com agregados reativos, pavimentação, etc) como também para aplicação geral em argamassas 

de assentamento e revestimento, estruturas de concreto simples, armado ou protenido, entre 

outros. 

 

3.2.4 Cimento Portland pozolânico (CP IV) 

 

Assim como o cimento CP III, o cimento Portland pozolânico, ou CP IV, também surgiu 

através da busca pela redução do consumo energético durante sua fabricação (ABCP, 2002). 

De acordo com a norma NBR 5736 (1991), o CP IV é composto de 85 % a 45 % de clínquer e 

gesso, 15 % a 50 % de material pozolânico e 0 % a 5 % de material carbonático, em massa.  

Devido ao alto teor de pozolana em sua composição, o CP IV possui uma alta 

impermeabilidade e consequentemente maior durabilidade, fazendo com que o concreto 

confeccionado com CP IV apresente resistência mecânica à compressão em longo prazo 

superior ao concreto de cimento Portland comum. É especialmente indicado em obras expostas 

à ação de água corrente e ambientes agressivos (ABCP, 2002). 

 

3.2.5 Cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI) 

 

O cimento Portland de alta resistência inicial, ou CP V-ARI, embora contemplado pela 

ABNT como uma norma separada do cimento Portland comum, é na verdade um tipo particular 

deste, que tem a peculiaridade de atingir altas resistências já nos primeiros dias da aplicação. O 

desenvolvimento da alta resistência inicial é obtido pela utilização de uma dosagem diferente 

de calcário e argila na produção do clínquer, bem como pela moagem mais fina do cimento, de 

modo que, ao reagir com a água, ele adquire elevadas resistências com maior velocidade devido 

ao aumento da área superficial de suas partículas (ABCP, 2002). 

 Segundo a norma NBR 5733 (1991), o CP V-ARI possui em sua composição 100 % a 

95 % de clínquer mais gesso e 0 % a 5 % de material carbonático, em massa. O seu uso é 

recomendado em obras onde seja necessário a desforma rápida de peças de concreto armado, 

uma vez que este tipo de cimento pode atingir 26 MPa de resistência à compressão em apenas 

1 dia de idade. 
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3.2.6 Cimento Portland resistente aos sulfatos 

 

Os cimentos Portland resistentes aos sulfatos, como o nome indica, são aqueles que têm 

a propriedade de oferecer resistência aos meios agressivos sulfatados, tais como os encontrados 

nas redes de esgotos de águas servidas ou industriais, nas águas do mar e em alguns tipos de 

solos (ABCP, 2002). De acordo com a norma NBR 5737 (1992), quaisquer um dos tipos básicos 

de cimento (CP I, CP II, CP III, CP IV e CP V-ARI) podem ser considerados resistentes aos 

sulfatos, desde que obedeçam a pelo menos uma das seguintes condições: 

 Cimentos cujo teor de C3A do clínquer seja igual ou inferior a 8 % e cujo teor de 

adições carbonáticas seja igual ou inferior a 5 % da massa do aglomerante total e/ou; 

 Cimentos Portland de alto-forno cujo teor de escória granulada de alto-forno 

esteja entre 60 % e 70 % e/ou; 

 Cimentos Portland pozolânicos cujo teor de materiais pozolânicos esteja entre 

25 % e 40 % e/ou; 

 Cimentos que tenham antecedentes com base em resultados de ensaios de longa 

duração ou referências de obras que comprovadamente indiquem resistência a sulfatos. 

A nomenclatura para cimentos Portland resistentes aos sulfatos é feita através da adição 

da sigla “RS” ao final da abreviação, como por exemplo o CP II-Z-32-RS. 

 

3.3 Indústria do Cimento no Brasil 

 

O intenso desenvolvimento do Brasil durante as primeiras décadas do século XX exigia 

a implantação de uma indústria nacional de cimento capaz de atender a demanda do país na 

época. Até 1926, o Brasil importava de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, 

Alemanha, Dinamarca, Bélgica e Argentina cerca de 97 % do cimento que consumia. O produto 

chegava ao mercado brasileiro onerado por despesas de frete, acondicionamento e direitos 

alfandegários. Naquela época, a importação chegava à marca de 400 mil toneladas anuais, 

enquanto que a produção local não passava de 13 mil toneladas por ano (SANTOS, 2011). 

Pouco antes de 1926, já começara a ficar claro que um país do tamanho e da importância 

do Brasil não poderia continuar a depender de importações de um produto como o cimento, 

principalmente se fossem consideradas suas abundantes reservas minerais. Em conjunto com 

uma série de fatores econômicos e políticos, o amadurecimento dessa ideia estimulou o 

ressurgimento da indústria do cimento no Brasil, agora numa retomada definitiva e com todas 

as condições de competir com o produto importado. Começava, então, uma nova era para o 
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setor. Um símbolo dessa fase é a inauguração, em 1926, da Companhia Brasileira de Cimento 

Portland, em Perus, a 23 quilômetros da cidade de São Paulo. A instalação da nova fábrica 

representou o início do processo de crescimento da produção brasileira de cimento, que saltou 

imediatamente de 13 mil toneladas em 1926 para 54 mil em 1927, 88 mil em 1928 e 96 mil em 

1929. O cimento Perus havia conquistado o mercado e superado todas as desconfianças dos 

consumidores (GALHARDO, 2014). 

A partir daí a indústria brasileira do cimento iniciou um consistente processo de 

consolidação e crescimento. Depois de sete anos de hegemonia da Companhia Perus, a 

Companhia Nacional de Cimento Portland, subsidiária da norte americana Lone Star, entrou no 

mercado cimenteiro. Adquiriu uma jazida calcária recém descoberta em Itaboraí, no estado do 

Rio de Janeiro, e em seguida inaugurou sua fábrica no município de São Gonçalo. O resultado 

foi que, em 1933, a produção nacional de cimento ultrapassou as importações (SANTOS, 2011). 

Atualmente, a indústria nacional do cimento evoluiu de forma considerável em 

comparação ao cenário de 1933. Segundo dados do SNIC (2016), o Brasil possui 100 fábricas 

produtoras de cimento controladas por 24 grupos industriais nacionais e estrangeiros, 

distribuídas em 88 municípios e com capacidade de produção de 100 milhões de toneladas de 

cimento por ano e geração de 23 mil empregos diretos para o ano referenciado. A Figura 2 

mostra a produção e o consumo de cimento em cada região e no Brasil para o ano de 2017. 

 

Figura 2 - Produção e consumo de cimento no Brasil em 2017 

 

Fonte: Adaptado de SNIC (2017). 
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3.4 Companhia Industrial de Cimento Apodi 

 

A Companhia Industrial de Cimento Apodi foi fundada no ano de 2008 pelo grupo M. 

Dias Branco, oferecendo ao mercado, a partir de 2011, cimento produzido dentro das normas 

mais criteriosas e exigentes. Atualmente, a companhia conta com duas unidades produtoras de 

cimento: a unidade Quixeré, localizada no município de Quixeré/CE, com capacidade de 

expedição de 4500 ton/dia de cimento, que começa desde a mineração do calcário até o ensaque 

e expedição do produto; e a unidade Pecém, localizada no município de São Gonçalo do 

Amarante/CE, a qual recebe o clínquer produzido pela unidade Quixeré e realiza apenas as 

etapas de moagem, ensaque e expedição, com capacidade de expedição de 1500 ton/dia de 

cimento (CIMENTO APODI, 2017). A Figura 3 mostra a localização das unidades. 

 

Figura 3 - Localização das unidades 

Fonte: Cimento Apodi (2017). 

 

A unidade Quixeré (Figura 4) fica localizada nas proximidades das jazidas de calcário 

e argila, seus principais insumos.  Sua localização foi um dos aspectos mais importantes durante 

o projeto da fábrica, visto que é um fator com impacto direto na receita e nos custos da empresa.  

Segundo Woiler & Mathias (2008), o problema de encontrar a localização ótima corresponde, 

em termos de empresa, a achar a localização que dê a maior diferença entre receitas e custos. 

Assim, esse fator acarreta uma redução considerável nos custos com transporte e 

armazenamento das principais matérias-primas do cimento. 

 



30 
 

Figura 4 - Imagem aérea da unidade Quixeré 

 

Fonte: Cimento Apodi (2014). 

 

Produzindo 5 tipos diferentes de cimento Portland (Figura 5), a Cimento Apodi tem 

obtido destacada presença em várias obras de infraestrutura do Norte e Nordeste. Assim, no 

segundo semestre do ano de 2016, a companhia grega TITAN Cement Group fechou um acordo 

de joint-venture com o grupo cearense M. Dias Branco, os quais mantinham o controle 

acionário da empresa. O negócio envolveu cerca de 100 milhões de dólares, correspondente a 

50 % das ações da empresa (CIMENTO.ORG, 2016). 

 

Figura 5 - Cimentos produzidos pela Cimento Apodi da esquerda para a direita: CP IV-32-

RS, CP II-E-32-RS, CP II-Z-32-RS, CP III-40-RS e CP V-ARI 

 

Fonte: Cimento Apodi (2018). 
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4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DO CIMENTO PORTLAND NA 

COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI 

 

A rota de processo adotada para a fabricação de cimento na unidade Quixeré é de via 

seca, onde a farinha produzida é totalmente seca e alimentada ao forno em forma de pó, o que 

garante maior eficiência energética, economia de combustíveis e menor emissão de poluentes 

(RODRIGUES et al., 2013). A Figura 6 sintetiza os principais processos envolvidos na rota 

adotada pela Cimento Apodi. 

 

Figura 6 - Processos envolvidos na produção do cimento Portland 

 

Fonte: FAESA (2009). 

 

Segundo Santi & Sevá Filho (2004), os sítios de produção de cimento são constituídos 

por duas grandes atividades: a mineração de calcário e a fabricação de cimento. A mina e a área 

industrial são interligadas fisicamente por correias transportadoras de minério, que transportam 

o calcário britado para a fábrica. A produção do cimento Portland por via seca pode ser dividida 

em 5 etapas, sendo elas descritas a seguir. 

 

4.1 Extração e preparação das matérias-primas 

 

O calcário, principal matéria-prima do cimento, é extraído em jazidas localizadas nas 

proximidades da fábrica. A extração é feita através de detonação com explosivos e uso de 
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escavadeiras hidráulicas para a remoção do minério. Em seguida, o material é carregado em 

caminhões caçamba através de pás carregadeiras e transportado para a britagem (Figura 7).  

 

Figura 7 - Setor de britagem de calcário 

 

Fonte: Cimento Apodi (2018). 

 

A britagem é realizada através de britadores de martelo de um eixo com capacidade de 

produção nominal de 800 ton/h de “argical”, material composto pela mistura de calcário (90 %) 

e argila (10 %). A fragmentação neste tipo de britador ocorre através da rotação de martelos 

entre o rotor e a bigorna (VARELLA, 2011). Suas vantagens estão na elevada capacidade de 

produção, com diâmetro médio do material de alimentação de até 2,5 m e redução do mesmo 

até diâmetros menores que 25 mm.  Este tipo de britador também é especialmente adequado 

para a redução de materiais com alta umidade, como a argila (THYSSENKRUPP, 2003). A 

Figura 8 mostra o interior de um britador de martelo. 

 

Figura 8 - Interior de um britador de martelo 

 

Fonte: UFRGS (2004). 

 

Após a fragmentação, o material britado é transportado por correias transportadoras para 

a pré-homogeneização e armazenagem através de máquinas empilhadoras, ou “stacker” (termo 
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em inglês), com o objetivo de minimizar os efeitos das variações na composição da matéria-

prima. Essas variações são naturais, visto que as jazidas não são homogêneas como um todo.  

A pré-homogeneização adotada nos galpões de armazenamento segue o método de 

empilhamento Chevron, onde o material é depositado pela empilhadeira em movimentos da 

esquerda para a direita, sobre a linha central da pilha. Este método de empilhamento causa 

segregação do material fino na parte central da pilha e partículas grossas na superfície e no 

fundo da pilha. Para garantir a boa mistura da pilha Chevron, deve-se, portanto, a mesma ser 

recuperada a partir da face, trabalhando toda a seção transversal (FLSMIDTH, 2008). A Figura 

9 mostra uma pilha de argical no galpão de matéria-prima da fábrica. 

 

Figura 9 - Pilha de argical usando o método Chevron na fábrica 

  

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Enquanto o stacker realiza o empilhamento do argical, uma retomadora coleta o material 

e o encaminha para um silo de estocagem. Há também silos de argila (fonte de SiO2) e minério 

de ferro (fonte de Fe2O3), aditivos usados na produção da farinha para corrigir deficiências do 

argical mediante alguns parâmetros de qualidade que podem se mostrar insuficientes na farinha 

produzida, como o Fator de Saturação de Cal (FSC), o Módulo de Sílica (MS) e o Módulo de 

Alumínio (MA).  

 

4.2 Moagem de cru 

 

A farinha, também chamada de cru, é um produto pulverulento resultante da moagem e 

mistura de minerais naturais (calcário, argila e minério de ferro) que posteriormente serão 

transformados nos minerais sintéticos que compõem clínquer. Sua obtenção é feita no setor de 

moagem de cru, onde as matérias-primas são moídas e secas até atingirem parâmetros pré-
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estabelecidos, como dosagem da mistura e grau de moagem. Estes parâmetros, quando 

atendidos, darão estabilidade à operação do forno e consequente obtenção do clínquer. 

A moagem é realizada por um moinho vertical com quatro rolos inclinados a 15° sobre 

uma mesa rotativa com diâmetro de 3,8 m e capacidade nominal de 295 ton/h. O material de 

alimentação é introduzido no centro desta mesa e é forçado para a parte exterior de seu diâmetro 

pela ação da força centrífuga, sendo contido por um anel de contenção na borda da mesa que 

mantém um leito de moagem estável. Este material sólido é, então, fragmentado sob os rolos 

moedores tensionados a uma pressão nominal de 72 bar, reduzindo sua granulometria de 25 

mm a 70 mm até 90 μm. A Figura 10 mostra a representação de um moinho vertical com rolos 

inclinados (a) e o moinho de cru da fábrica (b).  

 

Figura 10 - Representação de um moinho vertical com rolos inclinados (a) e moinho de cru 

da fábrica (b). 

 

Fonte: (a) Gebr. Pfeiffer (2017); (b) Cimento Apodi (2018). 

 

O transporte e secagem do material fragmentado da mesa rotatória para o separador do 

moinho é promovido pelo fluxo de ar impulsionado por um ventilador, que aproveita os gases 

quentes oriundos do forno, e são distribuídos pelo anel defletor localizado em torno da 

circunferência da mesa rotativa. O anel defletor tem uma inclinação que propicia a formação 

de vórtex e produz uma queda de pressão através do moinho que, por sua vez, aumenta a 

velocidade do gás ao nível da mesa de moagem (WEICHINGER, 2003). Os gases quentes 

elevam-se dentro do corpo do moinho carregando consigo as partículas mais finas da farinha, 

que entram no separador de alta eficiência integrado ao moinho, selecionando o produto 

(a) (b) 
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acabado do produto grosso através das aletas de entrada fixas e aletas internas móveis, cujas 

inclinações são de 53° e rotação nominal das aletas móveis de 1750 rpm. O produto grosso, ou 

seja, de granulometria inadequada, retorna para o processo de moagem até atingir a finura ideal.  

A finura é um parâmetro muito importante no controle da qualidade da farinha 

produzida, pois sua queimabilidade no forno e consequente produção de clínquer com boas 

propriedades estão diretamente ligados ao tamanho de suas partículas. Assim, a finura da 

farinha produzida é constantemente analisada e deve apresentar 10 ± 1,33 % de retidos na 

peneira #170 mesh (90 μm), ao analisar 20 g da mesma. Esse controle deve ser rigoroso, pois 

as reações químicas promovidas pela ação da temperatura entre os componentes da matéria-

prima ocorrem no estado sólido, então, para que se possa ativar essas reações entre esta fase, 

devido a lenta difusão dos átomos e moléculas, é necessário elevar a temperatura e a área das 

superfícies dos reagentes, demonstrando que a velocidade da reação é, portanto, função do grau 

de finura, da natureza química dos materiais e da duração do aquecimento (COUTINHO, 1988). 

Após ser moída e separada, a farinha pronta é segregada da corrente gasosa com o 

auxílio de dois ciclones antes de ser armazenada. A armazenagem é feita em um silo de 

homogeneização, com capacidade nominal de 10 mil toneladas, que promove um pulmão para 

alimentação contínua do forno e, simultaneamente, homogeneização para manter a composição 

química da farinha uniforme. Este silo é de fluxo controlado (Controlled Flow - CF) com cone 

central invertido, o qual possui um arranjo de válvulas a ar que ativam uma descarga sequencial 

com alta capacidade de extração e promovem mistura contínua na farinha por ação da gravidade 

(FLSMIDTH, 2016). A Figura 11 mostra o interior de um silo com cone central invertido. 

 

Figura 11 - Silo com cone central invertido 

 

Fonte: FLSmidth (2016). 
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Para garantir a qualidade do cimento, ensaios na farinha crua são realizados a cada 2 

horas para análise e controle das propriedades desejadas. 

 

4.2.1 Dosagem da moagem de cru 

 

A dosagem dos componentes do cru é cuidadosamente controlada através de balanças 

dosadoras localizadas na parte inferior dos silos de estocagem, onde os mesmos são 

encaminhados para a moagem. Para determinar a proporção ideal de cada componente na 

mistura crua, utilizam-se algumas relações que orientam a produção desta mistura e definem as 

características e comportamento da mesma durante o processo de clinquerização. As três 

principais relações utilizadas são: 

  Fator de Saturação ou Grau de Saturação em Cálcio (FSC) 

Relaciona, através do cálculo da cal necessária para a saturação dos outros óxidos na 

temperatura de clinquerização, a concentração de CaO presente na farinha/clínquer com os 

demais componentes com os quais ele reage (sílica, alumínio e ferro) (BYE, 1999). A meta da 

empresa é que este valor esteja entre 98 % e 100 %. A Equação (1) mostra esta relação:  

 

FSC =
CaO

2,8 SiO2 + 1,18 Al2O3 + 0,65 Fe2O3
× 100 % (1) 

 

Este fator deve estar sempre dentro do intervalo de referência, pois um alto FSC pode 

resultar em: 

 Queima difícil da farinha (grande conteúdo de CaO); 

 Expansividade no cimento (alto CaO livre); 

 Aumento no conteúdo de C3S (maior disponibilidade de CaO); 

 Redução no conteúdo de C2S (por efeito contrário ao anterior); 

 Retardamento de pega com altas resistências a pequenas idades (resultado das 

formações anteriores). 

Já um baixo FSC pode resultar em: 

 Queima fácil da farinha; 

 Pega lenta (superqueima); 

 Pega rápida (subqueima); 

 Alto conteúdo de C2S. 
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 Módulo de Sílica (MS) 

O módulo de sílica representa a relação em concentração de SiO2 com a soma das 

concentrações de Al2O3 e Fe2O3, ou seja, a proporção de elementos não fundentes e fundentes, 

que determina a quantidade de fase líquida e tem influência direta no desenvolvimento das 

reações de clinquerização (MARCIANO JR., 1984). A meta da empresa é que o MS esteja entre 

2,5 e 2,7. A Equação (2) mostra esta relação: 

 

MS =
SiO2

Al2O3 + Fe2O3
 (2) 

 

Este módulo deve estar sempre dentro do intervalo de referência, pois um alto MS pode 

resultar em: 

 Elevada carga térmica do forno (maior presença de materiais não fundentes 

resulta em maior quantidade de combustível necessária para obter a fase líquida); 

 Redução na quantidade de fase líquida, fração da farinha que, ao se aproximar 

da chama, funde-se. Tem importância vital na clinquerização, sendo responsável pela formação 

de C3S (menor quantidade de fundentes faz com que para a mesma quantidade de combustível 

queimado, a porcentagem de fase líquida seja menor); 

 Clínquer pulverulento (em decorrência da menor quantidade de fase líquida); 

 Queima difícil e alto consumo de combustível; 

 Tendência a causar expansividade (com a queima difícil eleva-se o teor de CaO 

livre); 

 Diminuição na formação de colagens dentro do forno e consequente deterioração 

do revestimento refratário (devido a menor quantidade de fundentes); 

 Retarda a pega e o desenvolvimento da resistência final (menor formação de C3S 

resulta em maior quantidade de C3A). 

 

Um baixo valor de MS resulta em: 

 Excesso de fase líquida e menor consumo térmico (maior presença de 

fundentes); 

 Deterioração do revestimento refratário (devido a formação de uma colagem 

com baixo ponto de fusão que facilmente se desfaz); 

 Formação de bolas de clínquer de alta dureza; 

 Cimento de baixa resistência. 
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 Módulo de Alumínio (MA) 

O módulo de alumínio relaciona a concentração de alumínio e de ferro na farinha, ou 

seja, a relação entre os dois principais fundentes. Seu valor tem influência direta na viscosidade 

e composição da fase líquida do clínquer (DUDA, 1977). A meta da empresa é que o MA esteja 

entre 1,5 e 1,7. A Equação (3) mostra essa relação: 

 

MA =
Al2O3

Fe2O3
 (3) 

 

Este módulo também deve estar dentro do intervalo de referência, pois um alto MA pode 

resultar em:  

 Queima mais difícil e maior consumo de combustível (fase líquida mais viscosa); 

 Aumento na proporção de C3A e redução de C4AF (maior disponibilidade de 

Al2O3); 

 Redução na quantidade de fase líquida e a produção do forno; 

 Aumento na viscosidade da fase líquida a temperatura constante (maior 

proporção de óxido de alumínio); 

 Alto calor de hidratação devido à presença de C3A; 

 Cimento com pega rápida e altas resistência a pequenas idades (maior quantidade 

de C3A). 

 

Já um baixo MA resulta em: 

 Fase líquida mais fluida (menor viscosidade); 

 Baixo calor de hidratação; 

 Cimento com baixa resistência inicial; 

 

A determinação dos parâmetros supracitados influi diretamente no controle da qualidade 

da farinha e, consequentemente, na composição que se deseja obter para o clínquer. O controle 

destes parâmetros é feito através de amostras que são analisadas em laboratório, por meio de 

espectrometria de raio x, e softwares que calculam as correções de comando necessárias na 

dosagem de matérias-primas, adequando as proporções de calcário, sílica, ferro e alumina.  

De acordo com a especificação da farinha e dos resultados obtidos, o analista do 

laboratório altera a quantidade de matéria-prima que será utilizada na produção da farinha, até 

que se alcance os teores desejados para o produto. As amostras de farinha são retiradas para 
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análise num ponto estratégico do processo, em intervalos de cerca de 3 horas, uma vez que a 

alimentação é contínua ao forno. 

 

4.3 Produção de clínquer 

 

Como regra geral, cerca de 1,5 a 1,6 toneladas de farinha seca são necessárias para 

produzir uma tonelada de clínquer (KARSTENSEN, 2006). A produção de clínquer contempla 

uma série de processos interdependentes em linha, que correspondem ao núcleo do processo de 

fabricação do cimento, sendo a etapa mais complexa e crítica em termos de qualidade e custo. 

Os processos envolvidos na produção de clínquer serão descritos a seguir. 

 

4.3.1 Pré-aquecimento 

 

A farinha produzida é extraída do silo de homogeneização e transportada por meio de 

regueiras fluidizadas, através de injeção de ar, para um elevador de canecas que a alimenta 

continuamente ao topo da torre ciclones, situada na entrada do forno, conforme mostra a Figura 

12. A torre é composta por 5 ciclones e é responsável pelo pré-aquecimento da farinha através 

da troca de calor, por contato direto em contracorrente, do material com os gases provenientes 

do forno rotativo. A farinha de alimentação chega na torre a uma temperatura de 

aproximadamente 80 °C. No topo da torre a temperatura é de 310 °C e no fundo é de 890 °C.   

 

Figura 12 - Silo de homogeneização da farinha e torre de ciclones da fábrica 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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A permuta de calor nesse sistema é obtida por fluidificação do cru no seio dos gases 

quentes, de modo que cada partícula fica em contato com os gases, adquirindo a sua temperatura 

em fração de segundo. Com estes pré-calcinadores, consegue-se recuperar cerca de 82 % do 

calor dos gases de combustão que saem do forno (COUTINHO, 1988). 

A torre de ciclones promove uma grande redução no consumo de energia necessária 

para a produção de cimento, pois ao longo de seu percurso os gases aproveitados do forno, ao 

entrarem em contato com a farinha, transferem calor para o material, ocorrendo a perda de CO2 

e iniciando-se a pré-calcinação. Com a perda de CO2, para cada 1600 kg de farinha alimentada 

no topo, apenas 1000 kg chegam ao fundo da torre (LIMA, 2011).  

 

4.3.2 Calcinação 

 

O processo de calcinação, ou descarbonatação, é responsável pela decomposição das 

partículas de carbonato de cálcio (CaCO3), obtendo-se óxido de cálcio (CaO) através da 

liberação de dióxido de carbono (CO2). A farinha parcialmente calcinada que sai do fundo da 

torre de ciclones alimenta um calcinador vertical com 27 m de altura (Figura 13), que queima 

através de um maçarico cerca de 60 % do combustível fornecido ao forno rotativo misturado 

com resíduos do co-processamento, gerando gases a temperaturas de aproximadamente 900 °C.  

Como consequência, 90 % a 95 % da calcinação ocorre no calcinador.  

 

Figura 13 - Calcinador em destaque 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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O ar utilizado na combustão no calcinador, ar terciário, é fornecido através de um duto 

que aproveita o ar de recuperação do resfriamento do clínquer, sendo misturado com os gases 

do forno antes de ser usado para combustão. A queima completa do combustível é garantida 

estabelecendo-se um tempo de retenção do gás de 5 segundos.  

Segundo Nilsen (2012), essa etapa é responsável por cerca de 60 % da energia necessária 

para o processo de fabricação do cimento Portland. A energia requerida para a reação de 

descarbonatação em CNTP (25 °C e 1 atm) é de 1782 kJ/kg CaCO3.  

 

4.3.3 Clinquerização 

 

Uma das principais etapas do processo de fabricação do cimento é a etapa de 

clinquerização, ou sinterização, que ocorre dentro de um forno rotativo – reator químico do 

processo – onde o clínquer é formado (SAIDUR et al., 2011). O forno da fábrica (Figura 14) 

consiste em um tubo de chapa de aço com aproximadamente uma a duas polegadas de 

espessura, 67 m de comprimento e 4,3 m de diâmetro. A vazão mássica nominal deste forno é 

de 146 ton/h.  

 

Figura 14 - Forno empregado na produção de clínquer da fábrica 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A farinha descarbonatada, após passar pelo pré-aquecimento e calcinação, é alimentada 

ao forno a uma temperatura de 890 °C. A inclinação do forno de 4 % em relação à horizontal 

combinada com uma rotação nominal de 4,5 rpm permite que o material percorra o cilindro, 

indo em direção ao maçarico, o qual é alimentado por coque de petróleo pulverizado.  
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A produção de clínquer ocorre entre 1450 °C e 1550 °C (sendo necessário fornecer 750 

kcal/kg de clínquer para a sua obtenção) e envolve numerosos e complexos processos físicos e 

químicos que ocorrem no decorrer do percurso do material pelo forno. O desempenho do forno 

controla a qualidade do cimento e o desempenho geral da planta (MUJUMDAR; RANADE, 

2006). Há um revestimento de material refratário em seu interior, que protege a carcaça do 

forno das altas temperaturas e conservam o calor. O forno trabalha continuamente, dia e noite, 

durante meses, até que seu refratário chegue ao limite tolerável de desgaste, e está também 

sempre sujeito a esforços tradicionais, como contração e dilatação, sobrecargas momentâneas 

e superaquecimento em determinadas zonas. 

Ao alimentar a farinha descarbonatada ao forno, iniciam-se as reações características da 

obtenção do clínquer, havendo a necessidade de um tempo médio de permanência da farinha 

de 17 min para garantir máxima conversão de seus componentes e mínimo teor de CaO livre 

no clínquer produzido. Cada uma dessas reações intermediárias ocorre no interior do forno 

rotativo sob determinada faixa de temperatura (SHEREVE; BRINK, 1980). A Tabela 4 mostra 

as principais reações químicas envolvidas no processo de formação do clínquer e suas 

temperaturas aproximadas para que tais reações ocorram. 

 

Tabela 4 - Principais reações químicas envolvidas na clinquerização 

Etapa da clinquerização Reações envolvidas Temperatura média 

Descarbonatação do 

CaCO3 
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) Acima de 800 °C 

Formação do C2S 2 CaO(s) + SiO2 → (CaO)2SiO2(l) 800 °C a 1200 °C 

Formação do C3A e C4AF 

3 CaO(s) + Al2O3(s) → (CaO)3Al2O3(s) 

4 CaO(s) + Al2O3(s) + Fe2O3(s) → 

(CaO)4Al2O3Fe2O3(s) 

1095 °C a 1205 °C 

Formação do C3S 3 CaO(s) + SiO2(s) → (CaO)3SiO2(s) 1260 °C a 1455 °C 

Fonte: PAULA (2009). 

 

A temperaturas próximas de 1300 °C, os compostos obtidos no processo de 

clinquerização C3A (3 CaO.Al2O3) e o C4AF (4 CaO.Al2O3.Fe2O3) começam a se fundir, 

formando uma fase líquida localizada na interface dos grãos, que envolve os cristais de C2S (2 

CaO.SiO2) e C3S (3 CaO.SiO2) já formados (TENÓRIO et al., 2003). Esses são os principais 

componentes do clínquer, sendo o C3S o principal componente, já que é o maior responsável 
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pelo desenvolvimento das propriedades de resistência mecânica do clínquer (SOUZA et al., 

2015). Somados, tais compostos exercem papéis importantes na qualidade do cimento como, 

além da resistência, tempo de pega, cor e durabilidade.  

 

4.3.4 Resfriamento  

 

Ao sair do forno, o clínquer deve ser arrefecido rapidamente, pois o silicato tricálcio 

(C3S) é instável a temperaturas inferiores a 1250 °C. Um resfriamento lento pode causar um 

ataque ácido da fase líquida nos minerais formados, desfazendo as reações, principalmente do 

C3S, e consequentemente alterando a forma dos minerais do clínquer. O tamanho dos cristais 

de C3S influi não apenas na moabilidade do clínquer (a moagem de cristais grandes exige maior 

energia adicional) mas também no processo de hidratação e resistências mecânicas do cimento. 

Mediante um processo adequado de clinquerização e resfriamento rápido, obtêm-se não apenas 

cristais de C3S pequenos, que aumentam a resistência mecânica do cimento, mas também se 

eleva a sua estabilidade frente a sulfatos de sódio e magnésio (DUDA, 1977). 

O clínquer sai do forno rotativo com temperatura entre 1100 °C e 1350 °C, passa por 

uma zona de transição e entra no resfriador, onde sua temperatura será reduzida até 

aproximadamente 80 °C. A pressão negativa dentro da câmara de resfriamento induz a sucção 

de ar frio através da terminação aberta do equipamento de grelhas. A troca de calor acontece 

por convecção através do contato direto do ar de resfriamento provido em direção transversal à 

do movimento de clínquer. Na Figura 15 é possível identificar o resfriador de clínquer 

empregado no processo e alguns dos ventiladores. 

 

Figura 15 - Resfriador de clínquer da unidade 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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O ar de resfriamento é insuflado por 8 ventiladores e reaproveitado após a troca térmica.  

Parte do ar proveniente do resfriamento do clínquer é introduzido ao forno como ar secundário, 

sendo utilizado para a combustão e diluição dos gases do maçarico principal. Outra parcela é 

utilizada no calcinador como ar terciário na combustão que proporciona a descarbonatação da 

farinha. O ar secundário, assim como o ar terciário, está diretamente ligado à eficiência de 

recuperação do resfriador. A geração ineficiente de ambos impacta diretamente no consumo 

térmico da planta, uma vez que estes, juntamente com o ar primário, são os responsáveis por 

garantir a queima completa do combustível no maçarico. A Figura 16 mostra as correntes de ar 

quente geradas pelo resfriador da unidade. 

 

Figura 16 - Correntes de ar quente geradas pelo resfriador de clínquer 

 

Fonte: Cimento Apodi (2018). 

 

Exclusivamente na Cimento Apodi-Quixeré, o gás quente remanescente do resfriador é 

aproveitado para obtenção de vapor superaquecido em uma caldeira, sendo este direcionado 

para uma turbina que, através de um gerador, converte o trabalho de eixo em até 6 MW de 

energia elétrica, o que corresponde a uma economia de 30 % do consumo elétrico horário da 

fábrica.  

 

4.4 Moagem do cimento 

 

O clínquer produzido é transportado, por meio de correias transportadoras, para dois 

moinhos verticais de rolos inclinados, onde será moído juntamente com outros materiais 

aditivos como calcário, gipsita, escória e pozolana. Cada um destes componentes é armazenado 

em silos separados (Figura 17) e possui uma balança dosadora, semelhante ao sistema 

apresentado na moagem de cru, que controla a quantidade adicionada aos moinhos, dependendo 

do tipo do cimento a ser produzido.  
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Figura 17 - Silos de clínquer e aditivos 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Os moinhos de cimento seguem o mesmo princípio de funcionamento do moinho 

vertical empregado na moagem da farinha, porém com capacidade nominal inferior, sendo de 

125 ton/h para ambos. O sistema de moagem do cimento tem o objetivo de reduzir o tamanho 

das partículas de clínquer e de aditivos da faixa de 25 mm a 90 mm para tamanhos inferiores a 

45 μm, dependendo do tipo de cimento a ser produzido.  

Após ser moído até adquirir granulometria ideal, uma corrente de gases quentes arrasta 

as partículas do cimento pronto até um filtro de mangas, composto por 1920 mangas, onde o 

produto final será separado da corrente gasosa para um silo multicâmaras com capacidade 

nominal de 30 mil toneladas distribuídas em 5 câmaras, em seu interior, para cada um dos 5 

tipos de cimento produzidos pela fábrica. A Figura 18 mostra o moinho, o filtro e o silo 

empregados na etapa final de obtenção do cimento. 

 

Figura 18 - Etapa final de obtenção do cimento 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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4.5 Ensaque e Expedição 

 

A fábrica possui um sistema de ensaque de cimento totalmente automatizado (Figura 

19), com capacidade de expedição de 4500 toneladas de cimento por dia. O ensaque é realizado 

em sacos de 50 kg e 40 kg através de duas ensacadeiras, cada uma com capacidade nominal de 

produção de 3000 sacos por hora. O produto ensacado é transportado por meio de correias 

diretamente para os caminhões ou até a paletizadora, onde é empilhado sobre pallets, em lotes 

de 40 sacos por pallet. A maior parte do cimento Portland produzido na unidade Quixeré é 

comercializada em ensacados, correspondendo a 84 % da produção da fábrica no mês de agosto 

de 2018. Já a modalidade granel é feita apenas para os cimentos CP III 40-RS e CP V ARI, 

sendo o transporte realizado em caminhões específicos de cargas.  

 

Figura 19 - Ensacadeira da unidade 

 

Fonte: Cimento Apodi (2018). 
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5 COMBUSTÍVEIS 

 

A forte disputa pelo mercado consumidor tem levado as empresas produtoras de cimento 

a buscar cada vez mais melhorias na matriz energética de suas unidades industriais, uma vez 

que o item “custo do combustível” possui alto impacto no preço final do produto. Segundo o 

SNIC (2011), metade de todo o custo direto da produção de uma cimenteira corresponde às 

despesas com combustíveis e energia elétrica. Não obstante, com as leis ambientais cada vez 

mais rigorosas, as indústrias cimenteiras buscam alternativas para amenizar seus impactos no 

meio ambiente, buscando o enquadramento nos padrões de emissões de poluentes exigidos.  

Portanto, são utilizados diferentes tipos de combustíveis no processo de fabricação do 

cimento em estudo, sendo estes o óleo diesel, coque de petróleo e combustíveis alternativos 

provenientes do coprocessamento de resíduos industriais. 

 

5.1 Óleo diesel 

 

O óleo diesel é um combustível líquido derivado de petróleo, composto por 

hidrocarbonetos com cadeias de 8 a 16 carbonos e, em menor proporção, nitrogênio, enxofre e 

oxigênio. É inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão 

e com odor forte e característico (ANP, 2017).  

Para atender às diversas aplicações deste combustível, vários tipos são encontrados no 

mercado. A fábrica utiliza óleo diesel do tipo S500, o qual é diferente dos demais em função 

do teor de enxofre máximo (500 mg/kg) e é regulamentado pela resolução ANP n° 50 (2013) 

que estabelece as especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento 

Técnico ANP nº 4/2013, parte integrante desta Resolução, e as obrigações quanto ao controle 

da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o 

produto em todo o território nacional. 

A linha de produção da unidade Quixeré usa o óleo diesel nos maçaricos do forno e das 

unidades geradoras de gás quente (GGQ). A sua utilização ocorre no momento de ignição dos 

maçaricos e posterior elevação da temperatura das câmaras. Ao atingir temperaturas próximas 

a 650 °C, o óleo diesel começa a ser substituído gradativamente pelo coque até que a 

alimentação do maçarico seja totalmente substituída. 
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5.2 Coque do petróleo 

 

O coque do petróleo é o combustível mais utilizado pela indústria do cimento. Ele é um 

material granular negro e brilhante, obtido pelo processo de craqueamento catalítico, sendo 

constituído principalmente por carbono (90 % a 95 %). O coque também costuma apresentar 

um alto teor de enxofre, cerca de 5 %, o que não apresenta um problema para a indústria do 

cimento, pois ao ser queimado, o coque libera SO2, que irá reagir com diversos compostos 

presentes na farinha, incorporando-se ao clínquer (BELATO, 2013). 

Antes de ser utilizado como combustível, o coque necessita de uma moagem preliminar, 

de modo a permitir a sua injeção no interior do forno, assegurando e otimizando seu perfil 

térmico. A sua moagem e secagem são realizadas em um moinho de bolas, obtendo-se um 

material pulverizado que é injetado nas câmaras de combustão através de queimadores supridos 

por sistemas de transporte pneumático. Atualmente, a unidade Quixeré utiliza o coque como 

principal combustível, tendo em vista o seu alto Poder Calorífico Inferior (PCI) de até 8600 

kcal/kg de coque. 

 

5.2.1 Moagem de coque 

 

A secagem e moagem do coque são realizadas por um moinho de bolas (Figura 20), 

varrido a ar, com 9,5 m de comprimento, 3,6 m de diâmetro e capacidade nominal de 22 ton/h. 

O produto moído é transportado pneumaticamente até o separador, garantindo uma 

granulometria na faixa de 90 μm. Em seguida, suas partículas são separadas da corrente gasosa 

em um filtro de mangas e encaminhadas para dois silos com capacidades nominais de 160 

toneladas cada.  

 

Figura 20 - Moinho de bolas usado para moagem de coque 

 

Fonte: Cimento Apodi (2018). 
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O moinho de bolas empregado nessa etapa consiste em um tambor cilíndrico, que possui 

duas câmaras: uma para secagem e uma para moagem. É revestido internamente com placas de 

aço, contendo em seu interior esferas de aço fundido de 25 mm a 90 mm de diâmetro como 

meio moedor, que ocupam de 22 % a 25 % de seu volume (grau de enchimento) e se movem 

livremente durante a rotação do moinho em torno de seu eixo, promovendo a cominuição do 

material processado. Os revestimentos protegem a carcaça do moinho do desgaste, podendo ser 

substituídos quando necessário, e permitem, através do seu formato ondulado e assimétrico, 

minimizar efeitos de escorregamento dos corpos moedores e da carga a ser moída, reduzindo o 

desperdício de energia (SILVA, 2007). 

 

5.3 Coprocessamento de resíduos industriais 

 

Segundo Santi e Sevá filho (2004), a produção de clínquer é responsável por 63 % do 

consumo de energia de uma cimenteira. A fim de diminuir o consumo de combustíveis fósseis 

nesse processo, a indústria do cimento adotou a atividade de coprocessamento. Essa técnica 

consiste na queima, nos calcinadores e fornos rotativos de clínquer, de resíduos industriais e 

passivos ambientais que, devido ao seu alto poder calorífico, são utilizados como combustíveis, 

diminuindo o consumo dos combustíveis fósseis durante o processo de fabricação do clínquer 

e consequentemente o custo da produção do cimento (BELATO, 2013). 

O coprocessamento começou a provocar alterações na matriz energética da indústria 

brasileira de cimentos a partir de meados da década de 1990, através de uma conveniente 

convergência de interesses distintos, colocando os fornos de clínquer, na perspectiva do setor 

industrial, como uma solução definitiva para a destinação rápida e adequada de resíduos 

industriais e que atende aos anseios das cimenteiras, na sua permanente busca por fontes 

energéticas de baixo custo e oferta regular (SANTI, 2003).  

Atualmente, na unidade Quixeré, o coprocessamento recebe casca de castanha (PCI 

5263 kJ/kg), cavaco de cajueiro (PCI 4928 kJ/kg) e resíduo de couro da indústria têxtil e de 

calçados (PCI 4500 kJ/kg), com uma perspectiva de substituição térmica de 9 % dos 

combustíveis fósseis até o fim de 2018. O sistema empregado no coprocessamento consiste 

num galpão para armazenagem dos resíduos equipado com máquinas trituradoras para redução 

do tamanho dos mesmos e correias transportadoras que os encaminham para a câmara de 

calcinação, onde são queimados juntos com a farinha no processo de descarbonatação. Análises 

da composição dos resíduos são feitas constantemente para avaliação do impacto na qualidade 
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do produto final. Há também a perspectiva de, futuramente, utilizar resíduos urbanos em 

parceria com prefeituras locais a fim de minimizar os impactos causados pelos aterros 

sanitários. 

A utilização de resíduos industriais como combustível complementar aos convencionais 

colocou a indústria cimenteira em uma condição inédita, pois em vez de pagar por seu 

suprimento de combustíveis, ela passou a faturar com a recepção de resíduos para o 

coprocessamento (ROCHA; LINS; SANTO, 2011). Além disso, os resíduos industriais e 

passivos ambientais coprocessados teriam como destinação final os aterros sanitários ou a 

incineração. Com o coprocessamento desses materiais, há um aumento na vida útil dos aterros. 

Assim, para as cimenteiras, a atividade de coprocessamento diminui o custo da produção, sendo 

vantajoso ambiental e economicamente (BELATO, 2013). 

No Brasil, a legislação que regulamenta a atividade de coprocessamento é a Resolução 

CONAMA 264, de 26 de agosto de 1999. Nela estão definidos os procedimentos, critérios e 

aspectos técnicos específicos do coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de clínquer 

(Brasil, 1999b). 
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6 ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA TÉRMICA NA COGERAÇÃO 

DE ENERGIA  

 

O sistema de geração de energia através da recuperação de calor residual proveniente 

do forno de clínquer e da torre de ciclones, conhecido internacionalmente como Waste Heat 

Recovery System – WHRS, é uma tecnologia comprovada, mas que até o momento sua 

aplicação na indústria de cimento tem sido bastante limitada, exceto na China, que é o país com 

maior número de sistemas WHR, sendo referência mundial no processo de recuperação de 

energia. 

A cogeração de energia é aquela em que a energia rejeitada por uma demanda térmica é 

usada para a produção de energia elétrica. No caso da fábrica de cimento, a demanda térmica 

se faz pelas reações químicas endotérmicas envolvidas no processo de clinquerização, onde os 

gases de combustão do forno de clínquer são usados para geração de vapor e de energia elétrica, 

através da energia térmica ainda contida nos gases no momento da descarga na atmosfera. Para 

tanto, utiliza-se um circuito de vapor, o qual é conectado ao circuito de gases quentes. Neste 

circuito, a energia elétrica é produzida em um ciclo de Rankine (BALESTIERI, 2002). 

A Companhia Industrial de Cimento Apodi foi a primeira empresa da América Latina a 

instalar o sistema WHR em uma planta de fabricação de cimento, com capacidade de geração 

de até 6 MW de energia elétrica, o que corresponde a aproximadamente 30 % da demanda de 

energia total da fábrica.  

O presente estudo de caso tem como objetivo avaliar a eficiência térmica do sistema de 

cogeração de energia através de balanços de energia para cada equipamento que compõe o ciclo 

termodinâmico, e comparação dos resultados obtidos com os dados da fábrica. Os tópicos a 

seguir irão detalhar cada etapa do processo de cogeração, com foco nas leis termodinâmicas 

que governam o sistema. 

 

6.1 Descrição do processo 

 

O sistema WHR empregado na cogeração da unidade produz energia elétrica a partir de 

um ciclo térmico de Rankine que utiliza água como fluido de trabalho, a qual escoa 

sucessivamente através de uma bomba, de uma caldeira, de uma turbina e de um condensador, 

em um processo cíclico (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007). Em suma, o ciclo de Rankine 
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é um ciclo termodinâmico reversível – em teoria – que funciona convertendo calor em trabalho, 

e é constituído pelas quatro etapas mostradas na Figura 21: 

 

Figura 21 - O ciclo de Rankine 

 

Fonte: Smith; Van Ness; Abbott (2007). 

 

As etapas que cruzam a curva de saturação da água no gráfico acima de Temperatura vs 

Entropia são descritas como: 

 1 → 2: Processo de aquecimento a pressão constante em uma caldeira, formada 

por três seções: aquecimento de água líquida sub-resfriada até a sua temperatura de saturação, 

vaporização a temperatura e pressão constantes, e superaquecimento do vapor até uma 

temperatura bem acima de sua temperatura de saturação; 

 2 → 3: Expansão adiabática e reversível (isentrópica) do vapor em uma turbina 

até a pressão do condensador. Essa etapa normalmente cruza a curva de saturação, produzindo 

uma exaustão úmida; 

 3 → 4: Processo de resfriamento a temperatura e pressão constantes em um 

condensador para produzir líquido saturado; 

 4 → 1: Bombeamento adiabático e reversível (isentrópico) do liquido saturado 

até a pressão da caldeira, produzindo líquido sub-resfriado.  

Sistemas WHR são construídos para operar em um ciclo que se afasta do ciclo de 

Rankine somente em função das irreversibilidades das etapas de produção e utilização de 

trabalho. A Figura 22 mostra os efeitos dessas irreversibilidades nas etapas 2 → 3 e 4 → 1. As 

linhas não são mais verticais, tendendo para o sentido do aumento da entropia. A exaustão da 

turbina normalmente ainda é úmida, porém, desde que o conteúdo de umidade seja inferior a 
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aproximadamente 10 %, os problemas de erosão não são sérios (SMITH; VAN NESS; 

ABBOTT, 2007).  

 

Figura 22 - Ciclo de potência real simples 

 

Fonte: Smith; Van Ness; Abbott (2007). 

 

O sistema WHR da unidade Quixeré é composto por uma caldeira SP (Suspension 

Preheater), uma caldeira AQC (Air Quenching Cooler), ambas do tipo aquatubular, uma 

turbina, um gerador, um condensador, um sistema de tratamento de água e um sistema de 

bombeamento. O processo de cogeração se inicia com o reaproveitamento dos gases quentes 

provenientes da torre de ciclones e do resfriador de clínquer, onde os gases da torre passam pela 

caldeira SP e vaporizam a água, a qual é levada em seguida ao estado de vapor superaquecido 

na caldeira AQC, ao receber uma grande quantidade de calor dos gases vindos do resfriador de 

clínquer. A necessidade do vapor gerado na caldeira SP ser injetado na caldeira AQC se dá pelo 

fato de que os gases provenientes da torre estão numa condição de temperatura bastante inferior 

à dos gases oriundos do resfriamento de clínquer, sendo incapazes de levar o vapor ao estado 

de superaquecimento.  O vapor superaquecido escoa pela turbina, que por sua vez o expande e 

converte a energia interna desta corrente a alta pressão em trabalho de eixo. A turbina é acoplada 

a um gerador, onde a energia mecânica do trabalho de eixo é convertida em energia elétrica. 

Ao sair da turbina, o vapor possui uma parcela de água no estado líquido e passa por um 

condensador, onde é levado até a condição de líquido saturado. Por fim, a corrente de água 

líquida é bombeada novamente para a caldeira SP, onde recomeça o ciclo na condição de líquido 

sub-resfriado.  
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6.2 Análise termodinâmica do sistema WHR 

 

Como visto, o sistema de cogeração da unidade envolve uma unidade motora que usa 

vapor de água como fluido de trabalho. A água, nesse caso, sofre uma série de transformações 

ao percorrer o circuito e depois retorna ao seu estado inicial. Para facilitar o entendimento das 

correntes e suas condições, a Figura 23 esquematiza o processo.  

 

Figura 23 - Correntes e equipamentos da cogeração 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Onde as caldeiras SP e AQC são representadas como um único equipamento, uma vez 

que, para esse estudo, apenas as condições da corrente de líquido sub-resfriado (corrente 1) e 

da corrente de vapor superaquecido (corrente 2) são necessárias para a avaliação do calor total 

trocado.  

Às 13h:17min do dia 30 de agosto de 2018, o sistema WHR da unidade gerou 4,4 MW 

de potência no gerador e entregou 3,99 MW de potência útil a fábrica ao circular 26,4 ton/h de 

vapor pelo sistema. Naquele momento, as condições de operação, obtidas pelo banco de dados 

da fábrica, são fornecidas na Tabela 5: 
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Tabela 5 - Condições de operação do sistema WHR 

Corrente 
Temperatura 

(°C) 

Pressão absoluta 

(MPa) 

1 97 1,94 

2 374 1,31 

3 50 0,018 

4 49 0,012 

Fonte: Adaptado de Cimento Apodi (2018). 

 

Para avaliar a eficiência da cogeração, será feito o balanço de energia para cada 

equipamento do sistema e calculada a potência útil do mesmo, levando em consideração um 

cenário ideal, sem perdas de carga e de calor para a vizinhança, assim como expansões e 

compressões isentrópicas, entre outras considerações a serem descritas a seguir.  

A análise termodinâmica do sistema começa pelas caldeiras, onde o calor total que a 

corrente 1 recebe é obtido através do balanço de energia aplicado ao volume de controle que 

engloba as duas caldeiras, conforme a Equação 4:  

 

d[m(U + Φ + K)]

dt
= ṁ1(U + Φ + K)1 − ṁ2(U + Φ + K)2 + Q̇ + Ẇesc + Ẇeixo (4) 

 

Onde U é a energia interna (kJ kg-1), Φ a energia potencial (kJ kg-1), K a energia cinética 

(kJ kg-1), ṁ1 a vazão mássica da corrente 1 (kg s-1), ṁ2 a vazão mássica da corrente 2 (kg s-1), 

Q̇ o calor trocado (kJ s-1), Ẇesc o trabalho de escoamento (kJ s-1) e Ẇeixo o trabalho de eixo (kJ 

s-1). Assumindo o processo em estado estacionário, sem trabalho de eixo e desprezando 

variações nas energias cinética e potencial, obtêm-se: 

 

ṁ1U1 − ṁ2U2 + Q̇ + ṁ1V̅1P1 − ṁ2V̅2P2 = 0  

ṁ1(U1 + P1V̅1) − ṁ2(U2 + P2V̅2) + Q̇ = 0 (5) 

 

Onde V̅1 é o volume específico da corrente 1 (m3 kg-1),  P1 é a pressão na corrente 1 

(kPa), V̅2 é o volume específico da corrente 2 (m3 kg-1) e P2 é a pressão na corrente 2 (kPa). 

Aplicando-se a lei da conservação de massa e a definição formal da entalpia, temos que: 

 

ṁ1 = ṁ2 = ṁ (6) 

Ui + PiV̅i = Hi (7) 
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Onde o subscrito i se refere a corrente do balanço. Portanto, a Equação 5 se simplifica 

para: 

 

Q̇ = |Q̇caldeira| = ṁ(H2 − H1) (8) 

 

Símbolos de módulo serão utilizados para tornarem as equações independentes das 

convenções para os sinais de Q e W, uma vez que apenas as quantidades de energia trocadas 

são de interesse prático para este estudo. Assim, temos que o calor da caldeira |�̇�𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎|  na 

Equação (9) necessário para levar a corrente de água na condição de líquido sub-resfriado para 

a condição de vapor superaquecido, a uma vazão mássica de 26400 kg h-1, será: 

 

|Q̇caldeira| = 26400 
kg

h
×

1 h

3600 s
 × (3224,4 − 407,85) 

kJ

kg
= 20,65 MW  

 

A expansão do vapor superaquecido em uma turbina para produzir uma corrente com 

alta velocidade é um processo que converte energia interna em energia cinética. Por sua vez, 

essa energia é convertida em trabalho de eixo quando a corrente colide sobre pás fixas em um 

eixo que gira. Assim, a turbina é constituída por conjuntos alternados de bocais e pás giratórias 

através dos quais o vapor superaquecido escoa em um processo de expansão em estado 

estacionário (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007). O balanço de energia para a turbina é 

feito de forma análoga ao das caldeiras, porém, em turbinas corretamente projetadas, a 

transferência de calor é desprezível e os tubos de entrada e saída são dimensionados de modo a 

tornar as velocidades do fluido aproximadamente iguais e com variação na energia potencial 

nula. Assim, no estado estacionário, a Equação 4 torna-se: 

 

ṁ2U2 − ṁ3U3 + ṁ2V̅2P2 − ṁ3V̅3P3 + Ẇeixo = 0 (9) 

 

A partir das considerações de conservação de massa e entalpia nas equações 6 e 7, o 

trabalho de eixo é, então, obtido pela Equação 10: 

 

Ẇeixo = ṁ(H3 − H2) (10) 

 

As condições de temperatura e pressão na entrada e descarga são fixadas. Entretanto, a 

descarga da turbina cruza a curva de saturação, como visto no ciclo de potência da Figura 23, 



57 
 

produzindo uma exaustão úmida. Desta forma, na Equação 10 apenas H2 e a vazão mássica são 

conhecidos, e o balanço de energia isoladamente não permite o seu cálculo. Entretanto, se o 

fluido no interior da turbina se expande reversivelmente e adiabaticamente, o processo é 

isentrópico. Assim, temos: 

 

S2 = S3 = 7,25 
kJ

kg °C
 (11) 

 

Onde S2 e S3 são as entropias de entrada e descarga da turbina, respectivamente. Quando 

um sistema é constituído pelas fases líquido saturado e vapor saturado coexistindo em 

equilíbrio, o valor total de qualquer propriedade extensiva do sistema bifásico é igual a soma 

das propriedades totais das fases (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007). Assim, temos que a 

entropia e a entalpia da descarga da turbina são dadas pelas relações: 

 

S3 = x3
lS3

l + x3
vS3

v
 (12) 

H3 = x3
lH3

l + x3
vH3

v
 (13) 

 

Onde x3
l e x3

v representam as frações molares do sistema total que são líquido e vapor, 

respectivamente. Com x3
l = 1 − x3

v, temos: 

 

x3
v =

S3 − S3
l

S3
v − S3

l
=

(7,25 − 0,7035) 
kJ

kg °C

(8,0776 − 0,7035) 
kJ

kg °C

= 0,8878 (14) 

x3
l = 1 − 0,8928 = 0,1122 (15) 

 

Assim, a entalpia da descarga será: 

 

H3 = (0,1122 × 209,3 
kJ

kg
) + (0,8878 × 2592,2 

kJ

kg
) = 2324,84 

kJ

kg
 

 

E o trabalho de eixo |Ẇeixo|
(isentrópico)

 pode ser calculado: 

 

|Ẇeixo|
(isentrópico)

 = 26400 
kg

h
×

1 h

3600 s
 × (2324,84 − 3224,4) 

kJ

kg
= 6,6 MW 

 

 Ao sair da turbina, a corrente de descarga passa por um condensador onde é resfriada 

até atingir o estado de líquido saturado. O balanço de energia neste equipamento leva em conta 
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as mesmas considerações feitas para as caldeiras. Assim, o calor de condensação 

 |Q̇condensador|, paras as condições de operação da Tabela 5, é dado por:   

 

|Q̇condensador| = 26400 
kg

h
×

1 h

3600 s
 × (205,16 − 2324,84) 

kJ

kg
= 15,54 MW  

 

Por fim, o ciclo é fechado quando a corrente de líquido saturado proveniente do 

condensador é bombeado até a condição de líquido sub-resfriado. Assim como no balanço de 

energia feito para a turbina, considera-se o bombeamento para levar o líquido saturado até a 

pressão da caldeira como sendo adiabático e reversível, obtendo-se um trabalho de eixo da 

bomba |Ẇb|
(isentrópico)

 de: 

 

|Ẇb|
(isentrópico)

 = 26400 
kg

h
×

1 h

3600 s
 × (407,85 − 205,16) 

kJ

kg
= 1,49 MW 

 

Além da bomba utilizada na pressurização da corrente 4, a planta da cogeração consome 

em média 0,32 MW de energia elétrica para manter o funcionamento dos equipamentos do 

departamento. Assim, a potência útil para o processo ideal Pútil (ideal) do sistema é calculada 

levando em consideração todos os consumos envolvidos no processo: 

 

Pútil (ideal) = |Ẇeixo|
(isentrópico)

− |Ẇb|
(isentrópico)

− 0,32 MW (17) 

Pútil (ideal) = (6,6 − 1,49 − 0,32) MW = 4,79 MW 

 

6.3 Resultados e Discussão 

 

A potência útil ideal Pútil (ideal), que leva em consideração os trabalhos de eixo na turbina 

e na bomba como sendo isentrópicos e despreza perdas de calor e de carga no decorrer do ciclo, 

bem como variações na energia cinética e potencial nos balanços de energia, é o máximo que 

pode ser obtido para o ciclo de Rankine. Ciclos reais produzem menos trabalho e 

consequentemente menos potência útil (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007). A eficiência ϵ 

do processo de cogeração real pode ser calculada da seguinte maneira: 

 

ϵ =
Pútil (real)

Pútil (ideal)
× 100 % (18) 
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Como mencionado, o processo nas mesmas condições supracitadas gerou uma potência 

útil Pútil (real) para a fábrica de 3,99 MW. Portanto, a eficiência do processo é:  

 

ϵ =
3,99 MW

4,79 MW
× 100 % = 83 % 

 

O ciclo de Rankine, tomado como padrão nas plantas de potência a vapor, é um modelo 

que se baseia no ciclo da máquina de Carnot, o qual determina o limite superior da eficiência 

das máquinas térmicas. O ciclo da máquina de Carnot opera reversivelmente e é constituído por 

duas etapas isotérmicas conectadas por duas etapas adiabáticas. Na etapa isotérmica na maior 

temperatura TQ, calor |QQ| é absorvido pelo fluido de trabalho da máquina, e na etapa isotérmica 

na menor temperatura TF, calor |QF| é descartado pelo fluido. Sabendo-se que o trabalho 

produzido é |W| = |QQ| − |QF|, a eficiência térmica da máquina de Carnot é: 

 

η =
|W|

|QQ|
= 1 −

|QF|

|QQ|
 (19) 

 

Embora as eficiências das máquinas térmicas reais sejam diminuídas por 

irreversibilidades, ainda continua sendo verdade que suas eficiências aumentam quando a 

temperatura média na qual o calor é absorvido é aumentada e quando a temperatura média na 

qual o calor é descartado é diminuída (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007). Para os valores 

obtidos nas trocas térmicas das caldeiras e do condensador, temos: 

 

η = 1 −
15,54 MW

20,65 MW
= 0,25 

 

Assim, pode-se concluir que embora uma eficiência de 83 % para o sistema seja 

satisfatória, para elevar a eficiência do ciclo térmico otimizações nas caldeiras devem ser feitas, 

em função do calor trocado. Tais otimizações podem ser obtidas através de modificações nas 

variáveis que impactam diretamente nos coeficientes de troca térmica do processo de 

vaporização. Assim, variáveis como grau de turbulência, fator de incrustação e vazão mássica 

dos gases quentes, entre outras, podem ser otimizadas para aumentar os coeficientes de troca 

térmica, gerando uma maior vazão de vapor superaquecido e, consequentemente, elevando a 

eficiência do sistema e do ciclo da planta de cogeração de energia da unidade. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O processo de fabricação do cimento Portland envolve numerosas e complexas 

operações unitárias, as quais são interdependentes entre si e precisam ser monitoradas a todo 

instante. Para manter a estabilidade e eficiência de cada operação, é necessário realizar 

inspeções periódicas nos equipamentos que a compõe a fim de garantir o funcionamento ótimo 

dos mesmos.  

Parâmetros referentes a composição da farinha são analisados constantemente pelo 

controle da qualidade para adequar o processo às variações que ocorrem no dia-a-dia da fábrica, 

seja na composição das matérias-primas ou nas condições de operação dos equipamentos, para 

que o produto final esteja dentro das normas. 

Além das operações tradicionais presentes no processo de produção via seca de cimento 

Portland, a fábrica também conta com uma planta de cogeração de energia e coprocessamento 

de resíduos industriais, reduzindo consideravelmente e de forma sustentável os custos de 

produção do cimento. 

O circuito de cogeração de energia foi avaliado quanto a sua eficiência, obtendo um 

valor satisfatório de 83 %. Entretanto, foi constatado que a eficiência do sistema e do ciclo 

térmico podem ser elevadas através de otimizações nos trocadores de calor para aumentar os 

coeficientes de troca térmica. 

Portanto, o estágio realizado na Companhia Industrial de Cimento Apodi permitiu que 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de 5 anos fossem aplicados à realidade, mostrando 

que uma fábrica de cimento é um ambiente bastante favorável para que estudantes e 

profissionais da Engenharia Química possam executar as funções a si atribuídas.  No decorrer 

das atividades realizadas, também foi observado que a Companhia Industrial de Cimento Apodi 

é uma empresa bastante compromissada com seus valores e focada na sua missão de ser uma 

marca forte e admirada em todo o país. 
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