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Resumo 

Alguns tipos de resíduos podem contribuir como fontes substitutas de 

matéria-   prima ou combustível em fornos de produção de clínquer, resultando 

numa recuperação de recursos ao invés de uma destruição pura e simples. 

Fornos de produção de clínquer podem ser utilizados para destinar uma grande 

variedade de resíduos, desde que demonstrado que a atividade não cause 

impactos ambientais, não afete as condições de segurança e saúde pública, 

não cause prejuízo aos equipamentos da planta e não afete a qualidade do 

clínquer/cimento produzido. O presente trabalho pretende mostrar de uma 

maneira simples e objetiva que fornos de clínquer quando adequadamente 

operados apresentam-se como uma alternativa para o tratamento de resíduos. 

             Figura 1. Forno de clínquer da Cia. de Cimento Itambé 



1 Introdução 

 

O coprocessamento em fornos de clínquer é considerado e classificado 

como um processo de tratamento de resíduos semelhante aos processos de 

incineração. Isso se deve principalmente às temperaturas finais do processo de 

fabricação de clínquer e ao comprimento do forno, que implica em tempos de 

residência e temperatura superiores aos dos incineradores convencionais. 

Resíduos que apresentam poder calorífico ( borras oleosas, borras de 

tinta, lodos de ETE, plásticos e papéis contaminados, etc.) podem ser utilizados 

como alternativa energética para o processo. Também há a alternativa do uso 

de resíduos que possam substituir parcialmente matérias primas do processo, 

desde que apresentem características similares às dos componentes 

normalmente empregados na produção de clínquer, incluindo-se neste caso os 

materiais mineralizadores e/ou fundentes. 

A atividade de coprocessamento é regulamentada através da Resolução 

CONAMA 264/99 e a mesma proíbe os seguintes tipos de resíduos: domiciliares 

brutos, de serviços de saúde, explosivos, radioativos, organoclorados, 

agrotóxicos e afins. 

    O uso de fornos de clínquer como opção para os resíduos citados 

apresenta uma série de vantagens dentre as quais podemos citar: 

 Baixo custo para a destruição dos resíduos.

 Economia de combustível convencional no processo.

 Conservação de fontes energéticas não renováveis.

 Incorporação das cinzas* geradas no processo de combustão dos 

resíduos ao clínquer, eliminando a necessidade de disposição destas 

cinzas quando geradas em processos de incineração convencionais.

*Ordem de grandeza: partes por bilhão / partes por milhão de contaminantes das 

cinzas incorporadas ao clínquer, em função da pequena quantidade de cinzas 

geradas pela queima de resíduos e o grande volume de clínquer produzido nos 

fornos. 

 



2 Definições 

 

 Coprocessamento em fornos de clínquer: técnica de utilização de resíduos 

industriais a partir do processamento destes como substitutos parcial de 

matéria-prima e/ou de combustível no sistema forno de produção de 

clínquer, na fabricação de cimento.

 Sistema forno: sistema composto por um conjunto de equipamentos, 

envolvendo as etapas de aquecimento, calcinação e produção final de 

clínquer.

     Forno de produção de clínquer: cilindro rotativo, inclinado e revestido 

internamente de material refratário, com chama interna, utilizado para 

converter basicamente compostos de cálcio, sílica, alumínio e ferro, 

proporcionalmente dosados, em um produto final denominado clínquer.

    Zona de queima: local do forno onde ocorrem as reações de clinquerização.

    Pré-aquecedor: região do sistema forno constituída por um conjunto de 

ciclones onde a matéria-prima é alimentada, sendo pré-aquecida e 

parcialmente calcinada pelo fluxo de gases quentes provenientes do forno.

     Clínquer: componente básico do cimento, constituído principalmente de 

silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico e ferroaluminato 

tetracálcico.

     Resíduos: materiais que se apresentam nos estados sólido, semi-sólido e 

líquido, não passíveis de tratamento convencional, resultantes de 

atividades humanas.

     Resíduo perigoso: é um material que não tem valor comercial e requer 

disposição e que nos Estados Unidos são especificamente listados pela 

EPA (Environmental Protection Agency) ou possuem uma das 4 

características listadas por aquele órgão. As características 

(infamabilidade, reatividade, corrosividade e toxicidade) são definidas por 

uma extensa lista de critérios. Tipicamente, se o resíduo atende a um 

desses critérios, o mesmo é caracterizado como perigoso.





3 Premissas básicas para utilização de resíduos em fornos de clínquer 

 

Nem todos os tipos de resíduos poderão ser utilizados num forno de 

clínquer, muitas vezes por restrições ambientais (legislação) e também do 

próprio processo de fabricação de clínquer. Verifica-se o objetivo da utilização 

do resíduo, se para substituição parcial de combustível ou como substituto 

parcial de matéria-prima. Para que um resíduo possa ser considerado um 

substituto de combustível, o mesmo deve fornecer energia térmica ao processo 

quando de sua combustão e quando considerado como substituto parcial de 

matéria-prima, o mesmo deverá conter como componentes majoritários cálcio, 

sílica, alumínio e ferro. Incluem-se neste caso os materiais mineralizadores e/ou 

fundentes. 

Uma vez definido o propósito de utilização (como substituto parcial de 

combustível ou matéria-prima), suas características físico-químicas serão 

avaliadas, uma vez que determinados contaminantes do resíduo terão suas 

quantidades limitadas com relação à taxa de alimentação de resíduo ao forno. A 

taxa máxima de alimentação do resíduo ao forno é estabelecida através de 

balanços materiais, com base em testes em branco já previamente efetuados. 

Tem por finalidade evitar que os limites de emissão pré- estabelecidos pela 

legislação sejam excedidos, bem como viabilizar a atividade de 

coprocessamento, de tal forma a não causar impactos ambientais, não afetar as 

condições de segurança e saúde pública e não causar prejuízos às instalações, 

equipamentos e qualidade dos produtos. 

 

4 Condições gerais 

 
4.1 Características de um forno de clínquer 

 

Um dos pontos mais críticos de análise é se o forno de clínquer é 

adequado para a incineração de resíduos perigosos. As características que 

tornam o forno de cimento um ambiente apropriado para tratamento de resíduos 



perigosos são apontadas a seguir. 

 
 
4.1.1 Alta temperatura e longo tempo de residência 

 

O processo de fabricação de clínquer requer que o forno seja operado a 

altas temperaturas, o que também é necessário e fundamental para a destruição 

de resíduos orgânicos perigosos. Para produzir clínquer, o material no interior 

do forno precisa alcançar temperaturas da ordem de 1400 a 1500ºC e o 

aquecimento deste material para tal temperatura requer uma temperatura de 

chama de até 2000ºC. O tempo de residência dos gases no sistema forno com 

temperatura maior que 1100ºC varia de 6 a 10 segundos. Portanto, os fornos de 

clínquer operam em condições que garantem a destruição dos compostos 

orgânicos já que tais condições são essenciais para a produção de clínquer. 

 

4.1.2 Alta turbulência dos gases 

 

O escoamento dos gases no sistema forno é altamente turbulento com 

Número de Reynolds >100.000, condição altamente favorável ao processo de 

combustão e destruição de resíduos. 

 

4.1.3 Ambiente alcalino natural 

 

Um dos problemas com a incineração de determinados tipos de resíduos 

perigosos é a geração de gases ácidos, consequentemente os incineradores 

convencionais de resíduos perigosos possuem mecanismos de neutralização 

dos ácidos, os quais usam compostos alcalinos, como Hidróxido de Sódio ou 

Óxido de Cálcio, para neutralizar os gases ácidos. Os fornos de clínquer não 

possuem mecanismos de neutralização de gases ácidos, porque o ambiente no 



forno é naturalmente alcalino. Um dos principais estágios de produção de 

clínquer é a calcinação/descarbonatação do Carbonato de Cálcio com geração 

de Óxido de Cálcio que é o mesmo material usado nos mecanismos de 

neutralização dos gases ácidos nos incineradores convencionais de resíduos 

perigosos. Além disso, os gases ácidos se deslocam da zona de queima, 

através das zonas de calcinação e pré-aquecimento, onde a maioria destes 

gases são neutralizados pelo material alcalino do sistema forno. 

 

4.1.4 Eliminação completa dos resíduos 

 

Um dos problemas com a combustão de resíduos perigosos em 

incineradores convencionais é a geração de cinzas. Se a cinza é derivada da 

combustão de resíduos perigosos, a mesma é classificada como resíduo 

perigoso e precisa ser disposta atendendo às exigências dos órgãos ambientais 

competentes. 

Não existe resíduo de cinza equivalente no processo de produção de clínquer, 

uma vez que a cinza gerada pela queima dos resíduos é incorporada e 

inertizada na massa de clínquer produzido. 

 

4.1.5 Estabilidade térmica 

 

Em função do forno de clínquer ser uma grande unidade de fabricação 

com elevada capacidade de calor, uma significativa mudança na temperatura do 

forno em um breve período de tempo não é possível e, consequentemente, caso 

ocorra uma reversão nas condições normais de operação, o fluxo de resíduo 

deverá ser imediatamente interrompido. É exigência dos órgãos ambientais 

competentes, através de legislação específica para a atividade de 

coprocessamento, que a instalação que utilize resíduos possua um sistema de 

intertravamento que interrompa automaticamente a alimentação de resíduos ao 



forno caso se verifique algum problema no processo. 

 

5 Benefícios do coprocessamento através da queima de resíduos 

perigosos em fornos de clínquer 

 

Os benefícios da queima de resíduos perigosos em fornos de clínquer 

incluem a recuperação da energia contida no resíduo, contribuindo para a 

conservação de combustíveis fósseis não renováveis, reduzindo custos de 

fabricação e usando uma tecnologia existente para incinerar grandes volumes 

de resíduos perigosos. Estes benefícios são listados mais detalhadamente a 

seguir. 

 
 
5.1 Recuperação da energia do resíduo 

 

Uma grande quantidade de resíduos gerada possui um significativo 

conteúdo energético. Esta fonte de energia potencial é uma das primeiras 

razões do interesse da indústria cimenteira pela queima de resíduos. Devido ao 

fato de o resíduo ser queimado como combustível no processo de fabricação e 

também o valor energético ser recuperado, esta atividade é designada 

modernamente como reciclagem. Tal prática é condizente com a moderna 

política mundial de gerenciamento de resíduos, cuja primeira meta é reduzir a 

quantidade de resíduos gerados (adoção de tecnologias limpas) e, se o resíduo 

é gerado, precisa ser reciclado ou reutilizado. 

 
 
5.2 Conservação de combustíveis fósseis não renováveis 

 

Uma das mais significativas vantagens do uso de resíduos como 

combustível suplementar na indústria de cimento é a conservação de 

combustíveis fosseis não renováveis como carvão e derivados de petróleo. 



 
 
5.3 Redução dos custos de produção 

 

A produção de clínquer/cimento é um processo de uso intensivo de 

energia. A percentagem dos custos de fabricação atribuída ao combustível varia 

de 20 a 25%, dependendo da instalação. Como consequência, os custos de 

produção de cimento são altamente afetados pelos preços dos combustíveis e a 

substituição parcial de combustível convencional por combustíveis provenientes 

de resíduos pode, em determinados casos, reduzir significativamente os custos 

de produção. 

 
 
5.4 Uso de tecnologia e instalações existentes 

 

Uma vantagem do uso de fornos de clínquer para tratar resíduos é que a 

tecnologia atende aos anseios de uma política de gerenciamento de resíduos 

moderna e as instalações já estão prontas, algumas vezes necessitando de 

certas modificações/adaptações para desenvolver a atividade de 

coprocessamento. A opção pelo forno de clínquer para o tratamento de grandes 

volumes de resíduos perigosos não proporciona a geração de outros resíduos 

perigosos e sim a sua destruição. Além disso, os fornos de clínquer representam 

um meio de tratamento de resíduos que não podem ser minimizados ou 

reciclados no processo gerador. 

 
 

6 Etapas gerenciais e operacionais para o coprocessamento de resíduos 

na Cia. de Cimento Itambé 

 

 
6.1 Fluxograma do processo 
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FLUXOGRAMA COPROCESSAMENTO 
 



6.2 Documentos gerados 
 

 Autorização ambiental específica expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

 Autorização ambiental específica expedida pelo Órgão de Controle Ambiental do 

estado de origem do resíduo.

 Plano para coprocessamento do(s) resíduo(s).

 Instrução para remessa do(s) resíduo(s).

 Relatório operacional de situação de queima.

 Certificado de destruição final do(s) resíduo(s) via coprocessamento.

 Relatórios de monitoramento ambiental.
 
 
 

6.3 Operações junto às indústrias geradores do(s) resíduo(s) e licenciamento 

ambiental 

Nesta etapa são realizadas as seguintes atividades: 

 Caracterização do(s) resíduo(s) a partir de determinações físico-químicas de interesse, 

tanto para o coprocessamento e processo de fabricação de cimento quanto para o 

licenciamento ambiental.

 Licenciamento ambiental do(s) resíduo(s) junto aos Órgãos Ambientais competentes.

 Estudo do(s) resíduo(s) contemplando, além da caracterização físico-química, dados de 

segurança e de controle ambiental.

 Elaboração do Plano de Coprocessamento, o qual contempla, dentre outras coisas:

 Estudo do(s) resíduo(s); 

 Estabelecimento de procedimentos para o preparo e acondicionamento do(s) resíduo(s) na 

indústria geradora; 

 Estabelecimento de procedimentos para a operação de transporte do(s) resíduo(s) através 

de documento denominado "Instrução para Remessa"; 

 Estabelecimento de procedimentos para as operações na fábrica de cimento desde a 

recepção até a emissão do certificado de destruição via coprocessamento e relatórios de 

controle ambiental. 

 

6.4 Operações de transporte do(s) resíduo(s) da indústria geradora para a fábrica de 

cimento 

 

 



Nesta etapa são fornecidas instruções para a operação de transporte de resíduos, 

elaboradas em conformidade com a legislação em vigor, as quais são anexadas ao Plano 

de Coprocessamento. Essas instruções são constituídas dos seguintes documentos: 

 Instrução para Remessa.

 Modelo do Envelope de Transporte.

 Ficha de Emergência.

 Modelo de Nota Fiscal de Remessa.

 Check-list para transporte do(s) resíduo(s).

 Instrução de uso de painéis e rótulos de segurança.

 Modelo de rótulo para a embalagem.



6.5 Operações na fábrica de cimento: recepção e pré-condicionamento do(s) 

resíduo(s) para alimentação ao forno 

 

Uma vez obtidas às licenças ambientais, estabelece-se um cronograma para 

remessa do(s) resíduo(s) em conjunto com a indústria geradora. Nesta fase, as operações 

com o resíduo na fábrica de cimento já estão pré-definidas e as mesmas são divididas em 

2 etapas: 

 1ª etapa: compreende desde a recepção do(s) resíduo(s) até seu preparo (pré- 

condicionamento) para posterior alimentação ao forno.

 2ª etapa: constitui-se no coprocessamento propriamente dito (alimentação ao forno). 

As operações de recepção e pré-condicionamento do(s) resíduo(s) são realizadas numa 

área construída de 7.400 m2 de acordo com a legislação vigente e compreende as 

seguintes atividades:

 Recepção.

 Armazenagem temporária.

 Pré-qualificação e segregação.

 Pré-condicionamento para alimentação ao forno.



O pré-condicionamento do(s) resíduo(s) poderá constituir-se das seguintes etapas: 

 

 Acondicionamento em embalagens padrões.

 Preparo para compor mistura (blending) de resíduos sólidos.

 Preparo para compor mistura (blending) de resíduos pastosos.



 Preparo para compor mistura (blending) de resíduos líquidos.

 Preparo para compatibilizar o(s) resíduo(s) com o sistema de combustíveis sólidos da 

fábrica ou alimentação via matérias-primas.

 
 
6.6 Operações na fábrica de cimento: alimentação de resíduo(s) ao forno 

 

      A área do forno compreende as seguintes instalações para o coprocessamento de 

resíduos: 

 Sistema de transbordo, elevação e alimentação de resíduos acondicionados em 

embalagens padrões.

 Sistema de estocagem, bombeamento, transporte e injeção de mistura resíduos 

sólidos.

 Sistema de estocagem, bombeamento, transporte e injeção de mistura resíduos 

pastosos.

 Sistema de estocagem, bombeamento, transporte e injeção de mistura resíduos 

líquidos.

De acordo com as características dos resíduos, os mesmos podem ser alimentados ao 

sistema forno em até 5 vias de alimentação: 

  Caixa de fumaça.

  Pré-calcinador.

  Zona de queima.

  Sistema de alimentação de combustíveis sólidos convencionais.

  Blendado com matérias-primas (Moagem de Cru).
 

Todos os resíduos recebidos para coprocessamento na Cia de cimento Itambé, são 

coletados uma amostra para verificar se o resíduo enviado é o mesmo que foi contratado e 

licenciado. Após coleta da amostra é realizado uma analise laboratorial interna de Poder 

Calorífico Superior (PCS), Cloro e Enxofre. Também analisamos esses mesmos 

parâmetros no Blending a ser alimentado e no material efetivamente alimento ao forno. 

Laboratório com equipamentos de última geração auxiliam no estudo de viabilidade 

técnico/operacional dos resíduos licenciados/contratados e no monitoramento e controle da 

qualidade dos resíduos injetados aos fornos. 

 



 
Figura 2. Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). 

 
6.7 Controle ambiental: monitoramento na fonte 

 
6.7.1 Monitoramento de efluentes gasosos 

 

 Contínuo : SO2, NO/NO2, CO, O2, THC (hidrocarbonetos totais) e Material Particulado.

 Períódico : SO2, NO/NO2, CO, O2, THC (hidrocarbonetos totais), Material Particulado, 

PCOP´s (principais compostos orgânicos perigosos), EDR (eficiência de destruição e 

remoção), metais, Cl/Cl2, HF e CN.

 
 
6.7.2 Monitoramentos periódicos 

 

 Materiais que entram e saem do forno :PCOP´s, metais e Cloretos.

 Águas Subterrâneas: 5 pontos de coleta de amostras.

 Efluentes líquidos e lixiviado da pilha de combustíveis sólidos: 1 estação de tratamento 

físico-químico.

 Solo: coleta de amostras dentro da área da fábrica.

 Higiene, saúde e segurança ocupacional: PPRA e PCMSO.

 





6.8 Controle ambiental: monitoramento no entorno da fábrica 

 
6.8.1 Monitoramento de efluentes gasosos 

 

 2 estações de monitoramento da qualidade do ar, medindo partículas totais em 

suspensão, SO2 e NO2, instaladas a 1 e 5 km da chaminé do forno.

 
 
6.8.2 Condições meteorológicas 

 

 1 torre meteorológica medindo pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, 

temperatura e umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos e radiação 

solar.

6.8.3 Águas superficiais e sedimentos 

 

 8 pontos de coleta de amostras localizados na área de influência do empreendimento.
 

6.8.4 Solo 

 

 Coleta de amostras dentro de um raio de 10 km da fábrica.



 

  

Figura 3. Monitoramento contínuo de efluentes gasosos: SO2, NO/NO2, CO, O2, THC (hidrocarbonetos totais) 
e Material Particulado. 

 
 



 

Figura 4. Monitoramento periódico de efluentes gasosos no entorno da fábrica : PTS, SO2 e NO2. 
 
 

Figura 5. Monitoramento periódico de Águas Subterrâneas: parâmetros da Resolução CONAMA nº 20 e 
Portaria 36. 

 
 

 
 

Figura 6. Monitoramento periódico de águas superficiais e sedimentos: parâmetros da Resolução CONAMA nº 
20. 
 



 

Figura 7. Monitoramento das condições meteorológicas. 
 

 

Figura 8. Sistema de tratamento físico-químico de lixiviados. 
 

 

Figura 9. Sistema de tratamento de efluentes e esgotos sanitários e captação de água industrial. 
 



 
 

 

Figura 10. Barracões de estocagem temporária, segregação e blendagem de resíduos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Figura 11. Sistema de bombeamento de resíduos sólidos e pastosos – W2 
 
 
 
 
 



 
 

                       Figura 12. Sistema de bombeamento de resíduos sólidos e pastosos – W3 
 
 

  

Figura 13. Sistema de armazenagem e bombeamento de resíduos líquidos – W2 

 
 
 

 
 

Figura 14. Sistema de armazenagem e bombeamento de resíduos líquidos – W3 

 



 
 
 
 

  
 
                             Figura 15. Sistema de trituração de resíduos sólidos diversos contaminados. 

 
 

      
                         
                                       Figura 16. Sistema de transporte de resíduos triturados 
 
 
 
 
 
 



 
 
                             Figura 17. Barracão de armazenamento temporário – Cap.5.000 tambores 
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