
 
 
 

 

 

 

O coprocessamento, o principal assunto da edição de dezembro da revista 

International Cement Review, é evidentemente um tema de interesse crescente na 

indústria de cimento mundial.  

A sessão “Fórum Técnico” da ICR, cujo papel é explicar a tecnologia e a 

terminologia empregadas na indústria de cimento, foi dedicada a esse assunto. 

E nós da Optimus Engenharia não podíamos deixar você de fora! Leia a tradução 

desse artigo e envie-nos seus comentários e sugestões para artigos@optimus.eng.br  

 



 
 
 

 

 

O que queremos dizer com “coprocessamento” 
na indústria de cimento?  

Essencialmente, envolve captar os resíduos de outras 
indústrias ou produzidos pela população e utilizá-los 
no processo de fabricação do cimento. Esses resíduos, 
ou materiais alternativos, podem ser usados tanto na 
produção do clínquer quanto do cimento. 

A utilização de resíduos na produção do clínquer se dá 
de duas formas: como matérias-primas alternativas 
(ARM “Alternative Raw Materials”) ou combustíveis 
alternativos (AF “Alternative Fuels”) para queima em 
calcinadores e fornos. Um ótimo exemplo de 
coprocessamento de ARM na fabricação do clínquer é 
a substituição de argila por cinzas volantes 
pulverizadas (PFA “pulverized fly ash”) provenientes da 
queima de carvão em termoelétricas. As cinzas do 
carvão possuem composição química muito 
semelhante à da argila em termos dos teores de sílica, 
alumina e óxidos de ferro. Todos estes óxidos são 
necessários para combinar com a cal e formar os 
minerais do clínquer no forno de cimento. Outro bom 
exemplo é a utilização da escória proveniente da 
produção de aço. 

O uso de combustíveis alternativos na queima em 
calcinadores e fornos de cimento tem uma aplicação 
muito mais ampla do que a de matérias-primas no 
coprocessamento. Sem dúvidas a indústria europeia é 
a líder desta área. Em novembro de 2013 o 
CEMBUREAU-GNR reportou que em 2011, 34% da 
energia requerida pelos fornos de cimento dos 28 
países da União Europeia foram supridas por 
combustíveis alternativos (os dados compreendem 
aproximadamente 96% dos fornos de clínquer 
produtivos nos países pertencentes à UE). Entre os 
combustíveis alternativos incluem-se biomassa, 
misturas de resíduos industriais, plásticos, pneus, 
solventes, serragem contaminada, resíduos oleosos e 
outros resíduos fósseis. 

Juntamente com a Europa o coprocessamento tem 
sido adotado vastamente no Brasil, nos Estados 
Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia há alguns 
anos, assim como no Sudeste da Ásia e Turquia. 

 Desde a revolução do gás natural egípcio, que 
anteriormente estava disponível para fornos de 
cimento e foi desviado para geração de eletricidade, 
criou-se uma necessidade na indústria cimenteira do 
Egito de diversificar os combustíveis para queima em 
fornos. O carvão e os combustíveis alternativos têm 
sido as principais opções. 

Por que isso é considerado coprocessamento? 

No tratamento de resíduos existe uma hierarquia 
aceita, desde a disposição até a recuperação de 
energia, reciclagem e reuso, para minimização e 
prevenção de impactos. Quanto mais alto é o nível na 
hierarquia do processo de tratamento de resíduos 
mais digna é considerada a solução para o resíduo. 
Utilizar resíduos para queima em fornos e calcinadores 
é considerado coprocessamento porque preserva os 
recursos naturais (combustíveis fósseis), recupera a 
maior parte da energia presente em combustíveis 
alternativos, e especialmente, porque transforma um 
resíduo em produto final. O que queremos dizer é que 
as cinzas dos combustíveis alternativos são 
incorporadas ao clínquer. Isto é coprocessamento 
porque existe uma recuperação (um reciclo) 
simultânea tanto de energia quanto de material 
(cinza) dos combustíveis alternativos. Estas são as 
razões pelas quais o coprocessamento é considerado a 
“melhor tecnologia disponível” e a “melhor prática” da 
indústria cimenteira europeia.  

Adotando o Coprocessamento 

Então o que é necessário para uma fábrica ou uma 
empresa adotar esta “melhor tecnologia disponível” 
ou “melhor prática”? 

Frequentemente é necessário realizar um pré-
processamento do resíduo para converter o fluxo de 
material em um combustível alternativo viável de ser 
queimado em um forno de cimento. O monitoramento 
e o controle de qualidade devem ser incorporados na 
operação da planta ou do processo de tratamento do 
resíduo para produção de um combustível alternativo 
homogêneo.  Esse controle de qualidade deve garantir 
consistência no poder calorífico, cloro e enxofre do AF.  



 
 
 

 

 

Geralmente a produção de um combustível alternativo 
homogêneo envolve classificação, trituração e redução 
de tamanho. Esta preparação é, frequentemente, a 
maior barreira para aplicação do coprocessamento de 
combustíveis alternativos na indústria de cimento. 
Muitas vezes ouvimos o lamento de que não há 
nenhuma indústria especialista em manuseio de 
resíduos em um determinado país e, portanto, a 
queima de combustível alternativo não é praticada. 

Contudo, a experiência do Egito nos últimos 2-3 anos 
ilustra que esta barreira pode ser superada se a 
empresa de cimento está suficientemente 
determinada. Sem dúvidas, a necessidade urgente de 
diversificar a queima em fornos de cimento no Egito 
gerou a determinação necessária. A empresa de 
cimento deve assumir o desafio e ajudar a indústria de 
manuseio de resíduo a se estabelecer.  

Além disso, devido à grande variedade de potenciais 
combustíveis alternativos existe uma lacuna de 
procedimentos padronizados para seu pré-
processamento, manuseio em fábricas de cimento e 
queima em fornos. 

A alimentação, manuseio e dosagem segura de 
combustíveis alternativos têm papel fundamental no 
coprocessamento na indústria de cimento. O 
combustível alternativo deve ter, não somente, poder 
calorífico e composição poucos variáveis, mas também 
deve ser alimentado ao forno de forma consistente e 
controlada para que os requisitos energéticos do 
processo sejam atendidos. Esta falta de 
procedimentos padronizados gera oportunidades 
abundantes de troca de conhecimentos e assessorias 
para consultores técnicos e empresas de engenharia. 

Aumentando complexidade do processo 

Combustíveis Alternativos 

É inegável que utilizar múltiplos combustíveis em 
fornos e calcinadores de cimento aumenta a 
complexidade do processo e dificulta seu controle. 

Nos calcinadores, uma queima com 100% de   

 combustíveis alternativos é alcançada mais facilmente 
devido aos requisitos altamente endotérmicos da 
calcinação que é mais flexível às variações destes 
combustíveis. 

No queimador principal a queima de múltiplos 
combustíveis alternativos leva a uma mistura 
insuficiente, um perfil de altas temperaturas alongado 
e nos piores casos, a duas zonas de clinquerização. 
Chamas mais longas, maiores temperaturas na 
entrada do forno, clínquer de baixa qualidade e 
aumento nos ciclos de enxofre são problemas 
potenciais. 

Como esperado, partículas grossas possuem tempo de 
ignição e queima mais longos, desta forma uma 
moagem fina de combustíveis alternativos, como do 
solo contaminado, pode levar a maiores taxas de 
substituição. Para combinação no clínquer, uma 
transferência de calor eficiente da chama para a 
alimentação do forno é crítica, portanto queimadores 
têm sido adaptados enquanto os combustíveis têm se 
diversificado (e as leis de controle de emissões têm 
ficado mais rigorosas). 

Os mais modernos queimadores principais de fornos 
podem ser ajustados para compensar estes efeitos 
adversos. Queimadores multicanais tornam-se 
necessários. O uso de regulagem do fluxo de ar 
primário permite o controle da queima de 
combustíveis alternativos.  O enriquecimento de 
oxigênio do ar primário e secundário também permite 
maiores taxas de queima de combustíveis alternativos. 

Ir além de 30% de substituição térmica por 
combustíveis alternativos geralmente envolve 
modificação de equipamentos dentro do processo de 
queima. Frequentemente devem ser instalados by-
pass para lidar com as maiores entradas de cloro dos 
combustíveis alternativos.  

Um pré-tratamento térmico ou gaseificação dos 
combustíveis alternativos podem superar as 
dificuldades de inserir os combustíveis nos pré-
calcinadores e permitem maiores taxas de 
substituição. 



 
 
 

 

 

 

Nos gaseificadores o combustível é pirolisado em 
condições de baixa concentração de oxigênio e o gás 
resultante é levado ao pré-calcinador como 
combustível. As câmaras de pré-combustão operam 
perto da condição estequiométrica de oxigênio 
liberando energia para calcinação da alimentação do 
forno.  O material não queimado do combustível é 
então levado ao calcinador em seguida.  

Gaseificadores Lurgi de leito fluidizado somente são 
viáveis para AFs em grãos finos, enquanto câmaras de 
combustão e os Hotdisc ® da FLSmidth são projetados 
para combustíveis alternativos mais grossos e 
granulados. 

 

Matérias-primas Alternativas 

Na fabricação do cimento em si, o coprocessamento 
envolve apenas matérias-primas alternativas. O 
cimento Portland puro é composto de duas matérias-
primas, clínquer e gesso. 

Ambas podem ser substituídas por fluxos de resíduos 
de outros processos industriais. O gesso natural pode 
ser 100% substituído por gesso sintético ou químico, 
principalmente derivados de produtos de 
dessulfurização de gases de geração de energia 
elétrica ou outros processos industriais. O gesso 
sintético se comporta exatamente como o gesso 
natural no controle da pega do cimento, porém 
componentes traços do gesso sintético podem alterar 
a hidratação e o desempenho do cimento. 

Níveis de coprocessamento muito mais altos podem 
ser atingidos pela substituição parcial do clínquer por 
resíduos como cinzas volantes pulverizadas ou escória 
de alto forno granulada. As cinzas volantes 
pulverizadas podem substituir até 35% do clínquer em 
cimentos blendados, enquanto a escória de alto forno 
pode substituir até 80% de clínquer em cimentos para 
aplicações especiais. 

 

 A caminho de um papel mais importante?  

Quando este artigo da ICR foi publicado, a conferência 
de mudanças climáticas COP21 em Paris estava 
chegando ao fim. Tem sido reportado que acordos de 
longo alcance devem ser feitos para se reduzir as 
emissões de CO2.  

Se este for mesmo o caso, então podemos esperar um 
foco maior para estes esforços de redução da emissão 
de CO2 e o coprocessamento pode atingir uma 
importância ainda maior. 
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