XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurg ia Extrativa

FORNOS PARA CALCINAÇÃO, SINTERIZAÇÃO
E EXPANSÃO DOS MINERIAS INDUSTRIAIS:
GIPSITA, CAULIM E VERMICULITA

Belarmino B. Lira & lvson F. Anjos
Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Laboratório de Materiais e Estruturas - LABEME Depto. Engenharia Civil. Centro de Tecnologia, Campos I, CEP 58059 900 João Pessoa - PB.
E-mail: belarminoblira@yahoo.com.br
Universidad e Federal de Campina Grande - UFCG
Laboratório de Eletromagnetismo Aplic ado-LEMA Depto. Engenharia Elétrica .
Centro de Ciênci as e Tecnologia , CEP 58000 -000 , Campina Grande -PB E-mail: ivson.anjos@ee.ufcg.edu.br

RESUMO
O trabalho ~borda o dc smc mbr~m e nto de fornos de l~b ora l ó rio com foco para sua utili zação na indústria dos min era is
indústrias . Os forn os desen volvidos são focados para a vcnniculita, gipsita c caulim onde se apresenta de forma sucinta a
evolução na utili zação dos fornos dese nvo lvidos para o bcnc ti ciamcnto destes minerais. Os fornos em apreço são de chama
dircta, passa ndo por cham~ indircta c tina! mente apresentamos um a abordagem da utili zação no aquecimento por micro-ondas nos f(Jrnos para expansão da vcrmiculita. Os esforços na concepção c produção de novos fornos são necessários para
viabi lizar 1.1 utili zução de fo ntes ene rgét icas ultcrn~tivus c ass im, obter uma maior cticiência energética para secagem , calcinação, sin tcri zaçào c expansão dos minerais indústrias. A redução dos custos de prod ução a li ado a redução dos efeitos da
poluição. ca usad os pela queima da lenha ou fontes fósseis na indústria dos minerais industriais, é fundamental para a sustentabilidadc do beneficiamento dos mincmis indústrias.
PALAVRAS-CHAVE: Forno; Vermiculita; Caulim ; G ipsita.

ABSTRACT
This work prescnts the devclopment of fumaccs to bc used in industrial min erai s procccdin gs. The furnaces which are shown in this work werc dev elopcd for thc vcrmiculitc, gypsu m and kaolin proceedings. It is prescnted in a succinct way
thc evolution of thc furn accs conccpts, sincc dircct and indircct flame, up to a microwave power cncrgy furn ace to ex foIiate vermiculitc. The eff011s in th c dcvelopment of new furn accs are required to allow thc use of alternative encrgy sources,
as natural gas and microwavc, in ordcr to obtain a bcttcr cfficicncy in th e drying, sintcring and exfo liation proceedings
of industri al minerai s. A production costs rcduction a llicd to a diminishin g in the cnvironmental pollution effects dueto the
usage of tossi! fu cls is an important aim to a llow a solid sustainability in th c industrial minerais proceed ings.
KE:Y WORDS: Furnacc, Kao lin, Vcnniculitc, Gypsum,
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I. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de uma nova concepção de fomos mais eficientes para expansão de vermiculita, secagem do caulim c sinterização da gipsita, que possa utilizar fontes de energias alternativas, faz-se necessária até mesmo para a sustcntabilidadc das empresas, onde haverá a redução de custos e impacto ambiental.
A vermiculita expandida encontra um mercado cada vez maior devido as suas propriedades térmica,
acústica c seu baixo peso cspecílico. Entretanto, as técnicas de sua expansão com fomos de chama dircta
são ineficientes cncrgeticamcnte. apresentam um baixo controle operacional c uma temperatura de expansão
em torno do 1000° C. Nos fornos de chama indireta essa temperatura pode atingir os 800° C e são mais viáveis no controle operacional.
A secagem do caulim em empresas de beneficiamento da Região ainda faz uso de fomos a lenha de
baixa eficiência energética. O processo de beneficiamento, requer classificação a úmido c em seguida, a
retirada do excesso da água, utilizando-se um filtro prensa, pré-secagem ao ar livre e secagem em fomos.
A produção de gesso e anidrita requerem a calcinação da gipsita que é o processo térmico pelo qual este mineral é desidratado. O material é calcinado numa faixa de temperatura na ordem de 140° C a 160° C, quando
se deseja obter hemidrato (CaS04.0,5H20). A anidrita I só é obtida cm temperaturas acima de S00°C.
A calcinação pode realizada por via seca ou úmida.. Se o gipso for calcinado a seco sob pressão atmosférica, ou baixa pressão, será obtida o hemidrato ~ caso a calcinação ocorra sob pressão de vapor de ábrua
saturante será obtido o hcmidrato n.

2. VERMICULITA
A vermiculita é o resultado da alteração supcrgénica das micas formadas basicamente por silicato hidratados de alumínio c magnésio apresentando cristais formados por finíssimas laminas supcrposta.
Na composição da venniculita, além dos hidratados de alumínio e magnésio, encontra-se o Ferro e Cálcio. A vcrmiculita geralmente é utilizado após sua expansão, que é realizada em fornos de chama di reta. com um
maçarico de alta potência como fonte de calor. O processo consiste no aquecimento do concentrado de vermiculita por meio de fomos especiais a gãs ou a óleo, a uma temperatura na faixa de 800 a 11 00°C. O objetivo do
processo consiste cm remover a água estrutural associada ao mineral, em um intervalo de tempo menor possível. O aquecimento converte, bruscamente. a água intcr lamelar em vapor, expandindo a vermiculita natural.

Figura 1 - Ilustração c foto frontal do fomo de chama indireta

No processo de expansão, a venniculita aumenta cm média de 8 a 12 vezes cm volume, mas existem casos
em que sua expansão chega até 18 vezes do volume inicial. Os espaços vazios originados desta expansão volumétrica são preenchidos por ar, que conferem ao mineral leveza, isolamento térmico e absorção acústica. Sendo um mineral incombustível, não abrasivo, não se decompõe ou deteriora, é inerte, não libera gases tóxicos.

3. CAULIM
O caulim é um silicato hidratado de alumínio, possui coloração branca e funde a 1800°C. Seu principal constituinte é a caulinita (AI203.2Si02.2H20), um filossilicato que pertence ao subgrupo dos argilo-minerais. Alumínio, silício, hidrogênio c oxigênio são elementos geralmente presentes. A composição química do caulim é
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usualmente expressa em termos de óxidos dos vários elementos. Ocorre sob a forma de alteração de feldspatos, feldspatóides e outros silicatos, durante o intempcrismo químico e também hidrotermal cm rochas cristalinas (caulim primário). Pode formar-se tambêm por processos diagenéticos em bacias sedimentares. Portanto pode ser formado a expensas de muitos mjnerais e rochas e cm quantidades consideráveis - cau lim secundário (Dantas, 2007).
O cau lim após beneficiando através de classificação e decantação é prensado em filtros para retirada do excesso de água seguindo-se a pré-secagem ao ar livre e em fomos a lenha conforme pode ser observado nas Figuras abaixo.

Figuras lA e 28- Ilustração do processo de secagem do caulim pré secagem e secagem.
Rio Grande do Norte e Paraíba. ( Lira, 2006)

Os fomos para secagem do caulim utilizados no Nordeste do Brasil são de baixa eficiência energética e com
graves danos ambientais devido a utili:cação da lenha como fonte energética conforme mostra a Figura 2.

4. GJPSITA
O mineral gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaS04.2H20), que ocorre cm diversas regiões do
mundo c que apresenta um amplo c diversificado campo de utilizações. O grande interesse pela gipsita é atribuído a uma caracteristica peculiar que consiste na facilidade de desidratação e re-bidratação.
A gipsita perde 3/4 da água de cristalização durante o processo de calcinação, convertendo-se a um
sulfato hemidratado de cálcio CaS04 .I I 2H 2 O. o gesso, quando misturado com água, pode ser moldado e trabalhado antes de endurecer e adquirir a consistência mecânica da forma estável re-hidratada. Portanto, o gesso é um aglomerante aéreo obtido pela calcinação da gipsita natural a temperaturas entre 160
a 200°C.
Quando a calcinação da gipsita acontece em temperaturas variando em torno de 250°C c 800°C temos a
anidrita. A anidrita é um produto totalmente desidratado, insolúvel, com natureza mineraJógica semelhante à anidrita nan1ral. Verifica-se então que o processo de calcinação da gipsita requer fornos que apresentem uma
versatilidade no controle operacional da temperatura.
Os fomos de chama indireta viabilizam o controle da temperatura obtendo uma melhor eficiência operacional e garantem uma distribuição de temperatura mais unifonne dentro do forno. Os fomos ulili7ados na Região do
Araripc- PE são de chama dircta c o controle da temperatura de queima praticamente não eJtiste.
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Figura 3. Difração do gesso calcinado. (Dantas cl ai 2007)
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O difratograma de uma amostra de gesso calcinada em fomos de chama direta pode ser visto na Figura
3. Pode-se observar que sua mineralogia consiste predominantemente de sulfato de cálcio hemi-hidratados,
dominado pela bassanita. Nota-se também a ausé:ncia do di-hidratado gipsita, o que demonstra que a temperatura de calcinação da amostra foi suficiente para a desidratação deste mineral. A presença de traços de anidrita pode ser um indicativo de que a temperatura de queima possa ser ligeiramente superior àquela onde a bassallita é estável.

S: FORNOS
5.1 Forno de chama direta para expansão da vermiculita
O fomo apresentado e ilustrado na figura 4 apresentou dificuldades operacionais, consumo de gás elevado e capacidade de produção baixa. Este fato nos levou ao desenvolvimento de a lternativas, para expandir
a vermiculita, como podem ser observadas nas Figuras SA e SB.

Alimentação da
vermiculita

Esteira
vibratória

••

Chama
com
maçarico

Vermicul ita
Expandida
Figura 4 - Foto do forno de chama direta e o desenho esquemático do fluxo da vermiculita.
5.2 Fornos de chama indireta
Historicamente a principal fonte de energia calorífica para os fornos tem sido a lenha. Com o progressivo fortalecimento dos princípios conservacionistas, as indústrias passaram a enfrentar obstáculos cada vez mais consistentes para continuarem a utilizar a lenha como fonte de energia. É crescente a procura de novas saídas para a
questão de preservação ambiental.
O fomo apresentado na figura 5 foi utilizado para testes de produção de anidrita e expansão da vermiculita
cm escala laboratoriaL O fomo de chama indireta desenvolvido, consiste em dois cilindros concêntricos, um
externo e outro interno giratórios que contêm entre eles venniculita expandida. O cil indro mais interno é fixo
e nele se localiza as resistências elétricas.
Testes de ajuste foram conduzidos para definir as variáveis operacionais do mesmo, tais como velocidade
de rotação, ângulo de inclinação do cilindro principal, gradiente de temperatura e tempo de rotação.
Três tipos de fornos utilizados em laboratório para expandir a vermiculita foram testados. O primeiro com chama direta (Figura 4) e os demais com chama indireta conforme as Figuras SB e 5B. O primeiro
apresentou dificuldades operacionais, consumo de gás elevado c capacidade de produção baixa. Este fato
nos levou ao desenvolvimento de alternativas, para expandir a vermiculita, como podem ser observadas nas
Figuras 5A e SB
Diante das dificuldades técnicas de redução dos custos e da capacidade de produção em escala industrial, para produção de vermiculita expandida com o fomo apresentado na Figuras 4 (chama dircta),
passamos a desenvolver fomos com chama indireta, temperatura controlável e que possibilite a utilização do gás e/ ou energia alternativa como fonte energética conforme apresentamos na Figura SA c SB.
Estes fornos podem ser utilizados para outras finalidades , além da expansão da vermiculita, como secagem de caulim , produção de anidrita e produção de meta caulim entre outras apl icações, devido o controle da temperatura.
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Fontes de
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Figuras SA e 58 -Fotos dos fomos de chama indircta com fontes de forma cilíndrica SA e plana 58,
para expansão da vermiculita, secagem dos minerais industrias, produção de meta caulim e
calcinação da gipsita anidrita. (LIRA. 2005; 2007)

As Figuras 4, 5A e 5B mostram a evolução da concepção dos fomos desenvolvidos neste trabalho. Passando
de um fomo de chama direta para fornos de chama indircta com maior capacidade de produção e flexibilidade
de uso das fontes energéticas. As diferenças básicas entre esses fomos estão na concepção da forma geométrica da captação energética. rsto é, o primeiro utiliza um cilindro e o segundo chapa metálica respectivamente.
Ambos podem utilizar o gás como fonte energética e/ou energias alternativas.
5.3 Fornos com aquecimento por micro-o ndas
O aquecimento por micro-ondas é similar ao aquecimento por rádio freqüência(RF), excetuando-sc a freqüência utilizada (300 Mhz a 300Ghz) nos geradores de potência, c a tensão utilizada que pode chegar até 30
Kv (30.000 Volts). A potência dissipada na carga (material processado) pode ser calculada de maneira análoga ao
aquecimento por rádio freqüência (RF). A densidade de potência para um mesmo gradiente de tensão é maior
devido ao uso de frcqüências maiores. Este método é bastante útiJ quando se deseja alta densidade de potência.
O critério de seleção para o uso de aquecimento por micro-ondas em processos industriais é semelhante àqueles aplicados ao uso de aquecimento por RF, dentre os principais fatores determinantes para o uso
de micro-ondas temos:
• O fator de perdas do material é muito pequeno, ou seja menor que 0,01 para uso de RF;
• As dimensões do produto a ser processado, são muito pequenas, para que se tenha um processamento por RF
adequado;
• A forma do produto apresenta muitas irregularidades;
• Casos em que a menor potência disponível em geradores de micro-ondas é satisfatória ao processamento
do material.
5.3.1. Uma nova concepção d e forno para expansão da vermiculita em forma tação
Com intuito de aprimorar o processo de expansão da vermiculita, está em fase de desenvolvimento o projeto
de um fomo utilizando potência de micro-ondas, para produção de vermiculita expandida. Dada as suas caracteristicas fls icas (presença de moléculas de água em sua estrutura), visualizamos a possibilidade de aplicar o
aquecimento por micro-ondas, a qual atuará na reorientação dipolar, das moléculas de água, e através do atrito produzido por esta reorientação à freqüência 2.45 Ghz, produzindo a temperatura necessári~ para que estas
moléculas evaporem dando como resultado a vermiculita expandida.
O desafio inkial é determinar a permissividade elétrica da venuiculita "tr," para podermos estabelecer a tangente de perdas, e assim analisarmos a receptividade da venniculita à exposição de micro-ondas, fator importantíssimo para as etapas seguintes do projeto. Determinada a permissividade da vennicuJita podemos estabelecer a modelagem da cavidade de micro-ondas, de forma a definir a potência adequada, a quantidade de aplicadores c a configuração geométrica da cavidade.
Com a aplicação da potência de micro-ondas, espera-se aumentar a eficiência na produção de vermiculita expandida, redução do tempo de exposição do material â fonte de calor, redução do rejeito, homogeneidade do
produto final e aumento do volume expandido, em relação ao que é obtido atualmente, por meio do processo de chama indircta. Outro fator importante, é que ao utilizannos a potência de micro-ondas, evitaremos a
utilização de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo c gás natural, promovendo assim a utilização de uma
energia limpa e não ionizante. Vale-se ressaltar que se os geradores de micro-ondas forem alimentados com
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fontes de energias alternativas, como por exemplo, energia solar, energia cólica ou biomassa, estará promovendo um uso racional da matriz energética, c contribuindo para uma melhoria significativa na qualidade do meio
ambiente, reduzindo os níveis de poluição (Lira & lvson, 2009)

6. CONCLUSÕES
Os fornos de chama indircta são mais eficientes que os de chama dircta para expansão da vcnniculita. A
temperatura de expansão da vermiculita no forno de chama indireta pode ser reduzida. Testes com os fornos apresentados mostraram que para obter um mesmo grau de expansão da vcnniculita poderíamos operar com o forno de chama indireta em temperaturas cm tornos de 700° C. Já os fornos de chama di reta operam
com temperaturas na faixa de 900 a I000°C no processo de expansão da vcm1iculita.
Para a secagem do caulim, produção do meta caulim c a calcinação da gipsita os fornos com micro ondas deverá ser menos eficiente comparado com a sua utilização para expansão da vermiculita, uma vez que, a gipsita requer o choque térmico e a presença de umidade é menor no processo de expansão da vcrmiculita cm
comparação com a produção de gesso, anidrita c meta caulim. A vcrmiculita quando submetida a um choque
térmico a água contida entre os seus milhares de lâminas se transformam em vapor fazendo com que as partículas
explodam e se transformem em flocos sanfonados. Cada floco expandido aprisiona consigo células de ar inerte, o que confere ao material excepcional capacidade isolante.
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