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Introdução 

 

Por volta de 1830 o inglês Joseph Aspdin criou e patenteou o processo de fabricação de um 
ligante que resultava da mistura, calcinada em proporções certas e definidas de calcário e 
argila. O resultado foi um pó que, por apresentar cor e características semelhantes a uma 
pedra abundante na ilha de Portland, que foi chamado de “cimento Portland”. 
No Brasil, as primeiras tentativas de fabricação de cimento ocorreram no final do século XIX. 
Mas foi ano de 1926 a indústria do cimento no Brasil começou a caminhar, com a inauguração 
da fábrica da Companhia Brasileira de Cimento Portland, em Perus. A partir dai o cimento 
começou a ser produzido no Brasil em escala industrial. Em 1933 a produção nacional 
começava a ultrapassar as importações. Após um longo período de aumento no consumo de 
cimento, o Brasil chegou ao final de 2013 a produção entorno de 70 milhões de toneladas de 
cimento. Mas devido à crise politica/econômica brasileira os níveis de consumo caíram, em 
fevereiro de 2017 as vendas acumuladas totalizaram 56,4 milhões de toneladas nos últimos 
12 meses. 
Com a queda da produção, é cada vez mais importante a atenção dada a manutenção e 
controle do desgaste dos equipamento afim de reduzir custos e tornar a indústria cimenteira 
eficiente e competitiva. 
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Processos de fabricação do cimento 
 
O cimento é um material cerâmico que, em contato com a água, produz reação exotérmica de 
cristalização de produtos hidratados, ganhando assim resistência mecânica. É o principal 
material de construção usado como aglomerante. É uma das principais commodities mundiais, 
servindo até mesmo como indicador econômico. 
 
As matérias-primas necessárias para a produção de cimento (carbonato de cálcio, sílica, 
alumínio e minério de ferro) são geralmente extraídas de rocha calcária ou argila. Essas 
matérias-primas são extraídas das minas por meio de detonações. Em seguida, são trituradas 
e transportadas para a fábrica onde são armazenadas e homogeneizadas. 
 

Detonação 

 
O arranque da pedra é feito com explosivos, sendo necessário abrir furos onde são 
introduzidas as cargas explosivas. Estas são controladas pela medição das vibrações no solo 
provocadas pelas explosões. 
 

Britagem 

 
O britador de martelos tem o objetivo de reduzir, de 0,5 m3 para menos de 90 mm, a matéria 
extraída da pedreira. 
O material britado é normalmente transportado para a fábrica por telas de borracha, sendo 
armazenado em silos verticais ou armazéns horizontais. Normalmente as telas possuem 
detectores de metais que as fazem pararem para que possam ser retirados. Estes metais, 
que podem ser peças das máquinas da pedreira, a prosseguirem nos circuitos provocariam 
danos nos moinhos de cru. 
 

Pré-homogeneização 

 
O processo de fabricação do cimento começa com a mineração do calcário, principal matéria-
prima do cimento. O material é extraído das minas e armazenado no pátio de pré-
homogeneização. Nesta fase são recolhidas as primeiras amostras para serem analisadas no 
Laboratório de Qualidade. A composição química do calcário é traçado (teores de cálcio, 
silício, ferro e alumínio), depois é levado para o moinho em que o calcário é moído com argila 
e aditivos específicos (tais como minérios ferrosos, alumínicos ou materiais substitutos 
coprocessados). A argila é um produto rico em sílica, ferro e alumínio, elementos essenciais 
para a qualidade do cimento. O produto final é formado por grãos muito finos, daí o nome 
farinha ou cru. Um filtro instalado no moinho evita que haja a emissão de pó para a atmosfera. 
A farinha é estocada em silos especiais até ser enviada ao forno rotativo. Os silos são 
depósitos que, para além da função armazenagem, têm o papel de homogeneizar o material, 
quer à entrada, quer à saída do mesmo. Há depósitos que conseguem que a relação entre o 
desvio padrão da composição química dos materiais à entrada e à saída seja de 10. 
 
E antes de ser inserida no forno rotativo, a farinha passa pela torre de ciclone para que seja 
aquecida através dos gases quentes originados pelo forno, que se encontra logo abaixo. 
Quando a farinha chega ao forno rotativo já está com temperatura em torno de 900ºC, 
ajudando a reduzir o consumo de energia. No interior do forno a temperatura chega a 1.450ºC, 
produzindo o clinquer e para finalizar o processo de produção do clinquer, 
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O material é resfriado no resfriador e a temperatura reduzida para menos de 200ºC. Um filtro 
está instalado na saída do equipamento, liberando o ar de resfriamento para a atmosfera sem 
poluentes. Uma nova coleta de amostras é realizada para os ensaios químicos do Laboratório 
de Controle de Qualidade. O clinquer é transportado para as moegas, onde ficam 
armazenadas as outras matérias-primas que compõem o cimento: gesso, calcário e pozolana 
ou escória. Dependendo da porcentagem de cada produto, obtém-se uma especificação de 
cimento, 

Moagem a cru 

 
Na moagem de cru procede-se à afinação da composição química e da moagem com a finura 
adequada à cozedura, daí a mistura segue para o moinho de cimento, onde todos os 
componentes são moídos até atingirem a granulometria ideal, resultando em cimento de alta 
qualidade e Após sua moagem, o cimento é estocado em silos até ser ensacado e 
comercializado. 
Os ventiladores da moagem de cru aspiram o ar exterior através do forno. Este ar, após o 
arrefecimento a 100 graus, é passado pelo interior do moinho, arrastando o material finamente 
moído, para o filtro, onde se faz a separação do material da corrente gasosa. De seguida o 
material é encaminhado para o silo e a corrente gasosa para a chaminé. No interior do moinho 
há também um separador, cuja função é fazer retornar ao prato de moagem do moinho o 
material que ainda não tem a finura desejada. 
 

Transporte e ensilagem 

 
Os silos de armazenagem do material moído e farinha crua também têm a função de 
homogeneização, muito importante na poupança de combustível e na qualidade do clinquer. 
O clinquer é um material com granulometria de 3 mm a 25 mm de diâmetro, resultante da 
calcinação de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como o silício, o 
alumínio e o ferro. O clinquer é a matéria prima básica de diversos tipos de cimento, inclusive 
o cimento Portland, onde, no seu processo de fabricação, o clinquer sai do forno a cerca de 
80°C, indo diretamente à moagem onde é adicionado ao gesso. Outras adições, tais como 
escória de alto forno, pozolanas e cinzas são realizadas de modo a se obter o cimento 
composto. 
 

Cozimento 

 
A alimentação do forno é feita através do topo da torre de ciclones, a montante do forno 
horizontal.  Um ventilador junto à torre de ciclones aspira o ar exterior através dos 
arrefecedores que ficam junto do forno e que o circundam. 
O ar frio que entra no arrefecedor acaba por arrefecer o clinquer que sai do forno e aquecer 
o ar. Assim, ao entrar no forno já não perturba muito a chama, atravessando o forno em sentido 
contrário ao do material. 
Em seguida sobe a torre de ciclones e ao longo do percurso vai-se fazendo a transferência 
do calor do ar para o material. 
Na torre dá-se a descarbonatação do material e inicia-se a pré-calcinação do material. 
No topo da torre a temperatura é de 400 ºC e no fundo é de 900 ºC. Por cada 1600 kg de 
material alimentado no topo apenas 1000 kg chegam ao fundo da torre. O restante material 
transforma-se em CO2. 
O material vai cozendo à medida que migra forno abaixo, e este vai rodando a uma inclinação 
de 4%. A temperatura da chama é de 2000 ºC e o material quando chega junto dela atinge 
1500 ºC. À entrada dos arrefecedores, que possuem cerca de 20 metros de comprimento, o 
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clinquer tem uma temperatura de 1200 ºC. O clinquer acaba por arrefecer até aos 150 ºC, 
passando o calor para o ar que entra. Os fornos têm cerca de 80 metros de comprimento. 
A qualidade do clinquer é controlada pelo peso de um litro de material, pela cal livre, pela 
composição química e pelo aspecto dos cristais vistos ao microscópio. 
O controle do processo é efetuado pela determinação da composição química por raios-X, 
quer da farinha crua, quer do clinquer, quer do cimento. A finura da farinha crua e do cimento 
também é um parâmetro de controle. 
O peso de litro e a cal livre são os parâmetros de controle do clinquer. Estas análises são 
feitas sobre amostras recolhidas automaticamente e uniformemente ao longo do período de 
amostragem, que pode ser de 1, 2 ou 4 horas. Hoje em dia já é possível fazer análises sobre 
o fluxo dos materiais, com resultados de minuto a minuto. Apesar de ser um processo muito 
caro, e começa a ser regra na indústria, dado o seu impacto na qualidade dos produtos. 
Como os produtos são a granel, não é possível recolher uma parte não conforme de dentro 
de um silo, onde está misturado com outra conforme, daí terá que se rejeitar todo o silo, o que 
não é viável economicamente. 
O produto cimento é obtido através da moagem da mistura de clinquer, produto saído do forno, 
gesso, materiais alternativos como o calcário, cinzas volantes das centrais térmicas e escórias 
da siderurgia, e ainda por outros materiais com propriedades hidráulicas. O tipo de cimento 
determina a composição da mistura, sendo quase sempre o clinquer maioritário. 
A mistura é moída pelo moinho e é transportada pelo elevador que introduz o cimento no 
separador. 
Há dois circuitos de ar, um pelo interior do moinho e outro pelo interior do separador. Os dois 
circuitos são independentes e constituídos por um ventilador e um filtro de despoeiramento. 
O material que é introduzido no separador rege-se por dois processos diferentes, ou seja, se 
o cimento ficar com a finura desejada segue para o filtro de despoeiramento e para os silos, 
constituindo o produto final, mas se o cimento ainda não tiver a finura desejada, volta ao 
moinho para nova moagem e segue o circuito já descrito. 
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Tipos de cimento 
 
Os cimentos são classificados em tipos que vão de 1 a 5. 
O tipo I é normalmente constituído por clinquer e gesso, enquanto que o tipo II já pode ter 
outro constituinte, embora numa proporção pequena (até 25%). Os tipos III, IV e V poderão 
ter mais do que um constituinte, para além do clinquer e gesso, e em percentagens maiores 
(podem ir até 50%). O número que aparece na designação é a classe de resistência do 
cimento. São medida pela força em mega pascal necessária para romper um corpo de prova 
feito em cimento, com dimensões normalizadas. 
 

Cimento Portland comum (CP-I) 

O CP-I, é o tipo mais básico de cimento Portland, indicado para o uso em construções que 
não requeiram condições especiais e não apresentem ambientes desfavoráveis como 
exposição à águas subterrâneas, esgotos, água do mar ou qualquer outro meio com presença 
de sulfatos. A única adição presente no CP-I é o gesso (cerca de 3%, que também está 
presente nos demais tipos de cimento Portland). O gesso atua como um retardador de pega, 
evitando a reação imediata da hidratação do cimento. A norma brasileira que trata deste tipo 
de cimento é a NBR 5732. 

Cimento Portland comum com adição (CP I-S) 

O CP I-S, tem a mesma composição do CP I (clínquer + gesso), porém com adição reduzida 
de material pozolânico (de 1 a 5% em massa). Este tipo de cimento tem menor permeabilidade 
devido à adição de pozolana. A norma brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 5732. 

Cimento Portland composto com escória (CP II-E) 

Os cimentos CP II são ditos compostos, pois apresentam, além da sua composição básica 
(clínquer + gesso), a adição de outro material. O CP II-E, contém adição de escória granulada 
de alto-forno, o que lhe confere a propriedade de baixo calor de hidratação. O CP II-E é 
composto de 94% a 56% de clínquer + gesso e 6% a 34% de escória, podendo ou não ter 
adição de material carbonático no limite máximo de 10% em massa. O CP II-E, é 
recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor moderadamente lento. 
A norma brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 11578. 

Cimento Portland composto com pozolana (CP II-Z) 

O CP II-Z contém adição de material pozolânico que varia de 6% a 14% em massa, o que 
confere ao cimento menor permeabilidade, sendo ideal para obras subterrâneas, 
principalmente com presença de água, inclusive marítimas. O cimento CP II-Z, também pode 
conter adição de material carbonático (fíler) no limite máximo de 10% em massa. A norma 
brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 11578. 

Cimento Portland composto com pozolana (CP II-F) 

O CP II-E é composto de 90% a 94% de clínquer + gesso com adição de 6% a 10% de material 
carbonático (fíler) em massa. 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. A norma brasileira que trata deste tipo de cimento 
é a NBR 11578. 

Cimento Portland de alto-forno (CP III) 

O cimento Portland de alto-forno contém adição de escória no teor de 35% a 70% em massa, 
que lhe confere propriedades como; baixo calor de hidratação, maior impermeabilidade e 
durabilidade, sendo recomendado tanto para obras de grande porte e agressividade 
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(barragens, fundações de máquinas, obras em ambientes agressivos, tubos e canaletas para 
condução de líquidos agressivos, esgotos e efluentes industriais, concretos com agregados 
reativos, obras submersas, pavimentação de estradas, pistas de aeroportos, etc.) como 
também para aplicação geral em argamassas de assentamento e revestimento, estruturas de 
concreto simples, armado ou protendido, etc. A norma brasileira que trata deste tipo de 
cimento é a NBR 5735. 

Cimento Portland Pozolânico (CP IV) 

O cimento Portland Pozolânico contém adição de pozolana no teor que varia de 15% a 50% 
em massa. Este alto teor de pozolana confere ao cimento uma alta impermeabilidade e 
consequentemente maior durabilidade. O concreto confeccionado com o CP IV apresenta 
resistência mecânica à compressão superior ao concreto de cimento Portland comum em 
longo prazo. É especialmente indicado em obras expostas à ação de água corrente e 
ambientes agressivos. A norma brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 5736. 

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

O CP V-ARI assim como o CP-I não contém adições (porém pode conter até 5% em massa 
de material carbonático). O que o diferencia deste último é processo de dosagem e produção 
do clinquer. O CP V-ARI é produzido com um clinquer de dosagem diferenciada de calcário e 
argila se comparado aos demais tipos de cimento e com moagem mais fina. Esta diferença 
de produção confere a este tipo de cimento uma alta resistência inicial do concreto em suas 
primeiras idades, podendo atingir 26MPa de resistência à compressão em apenas 1 dia de 
idade. É recomendado o seu uso, em obras onde seja necessário a desforma rápida de peças 
de concreto armado. A norma brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 5733. 

Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS) 

Qualquer um dos tipos de cimento Portland anteriormente citados pode ser classificado como 
resistentes a sulfatos, desde se enquadrem dentro de uma das características abaixo: 

- Teor de aluminato tricálcico (C3Al) do clinquer e teor de adições carbonáticas de no máximo 
8% e 5% em massa, respectivamente; 
- Cimentos do tipo alto-forno que contiverem entre 60% e 70% de escória granulada de alto-
forno, em massa; 
- Cimentos do tipo pozolânico que contiverem entre 25% e 40% de material pozolânico, em 
massa; 
- Cimentos que tiverem antecedentes de resultados de ensaios de longa duração ou de obras 
que comprovem resistência aos sulfatos. 

É recomendado para meios agressivos sulfatados, como redes de esgotos de águas servidas 
ou industriais, água do mar e em alguns tipos de solos. 
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Definição dos tipos de desgastes mais comuns na indústria cimenteira 
 

Segundo a ciência dos materiais, o desgaste é a remoção de material de uma superfície pela 
contínua ação de um sólido, um líquido, um gasoso ou suas consequentes associações. À 
ciência que estuda os desgastes é dado o nome de Tribologia. 

 

Tipos de desgaste 

 
 Desgaste abrasivo;  

 Desgaste por atrito;  

 Desgaste por erosão 

 Desgaste por impacto;  

 Suas respectivas combinações. 
 
 

 

Solução em Soldagem  

 
A solução em soldagem será determinada a partir de três regras básicas:  
 
1ª Regra - determinar o desgaste;  
2ª Regra - determinar o consumível;  
3ª Regra - executar procedimento de soldagem  
 
 
Observação Importante: Nenhuma peça está sujeita a um único tipo de desgaste. E dentre 
os tipos de desgaste, a ABRASÃO é responsável por 60% dos casos referente a este 
problema.  
 

Abrasão 
 
Desgaste abrasivo é a perda de material pela passagem de partículas rígidas sobre uma 
superfície. 
Desgaste produzido por partículas rígidas ou protuberâncias forçadas contra, e movendo-se 
ao longo de uma superfície sólida. O termo duro significa que a substância produzindo o 
desgaste é realmente mais dura que a superfície pela qual o passa, gerando por consequência 
o desgaste. Um qualificador adicional é que as partículas que causam o desgaste usualmente 
têm cantos agudos para produzir um corte ou ação cisalhante no sólido que está sendo 
submetido ao desgaste. O desgaste por abrasão pode ainda ser dividido em duas categorias: 
desgaste por abrasão em alta e em baixa tensão. Basicamente é dividido em três tipos:  

 Abrasão por Riscamento (Baixa Tensão); 
 Abrasão por Goivagem; 
 Abrasão por Moagem (Alta Tensão). 
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 Abrasão por Riscamento (Sob baixa Tensão)  
É o fenômeno de desgaste abrasivo que ocorre pela movimentação livre das partículas do 
abrasivo sobre a superfície da peça, as partículas do abrasivo possuem pequena dimensão 
e, portanto pouca massa.  
Consequentemente o abrasivo exerce um movimento relativo de baixa tensão sobre o 
desgastado o que gera um riscamento ou micro usinagem em sua superfície. 

 
 

Fonte: www.rijeza.com.br/download/file/fid/419 
 

Abrasão por Goivagem (Sob alta Tensão)  

É o fenômeno de desgaste abrasivo que ocorre quando o desgastante exerce uma força 
normal sobre a superfície da peça sob alta tensão.  
Comumente o produto abrasivo possui uma massa maior exercendo assim uma tensão maior 
sobre a superfície da peça.  
As partículas se desprendem do desgastado em geometrias e dimensões irregulares.  
 

Abrasão por Moagem (Sob alta Tensão)  

A abrasão por moagem, ocorre em equipamentos onde as partículas abrasivas são presas 
entre duas superfícies, sendo comprimidas por uma carga, o termo alta tensão se refere 
justamente a fragmentação do abrasivo, que ocorre quando o limite de resistência a 
compressão do mesmo é excedido.  
Neste desgaste ocorre uma perfuração e uma fadiga superficial no material sendo estes 
fatores os responsáveis pela remoção de material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

. Fonte: www.rijeza.com.br/download/file/fid/419 
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Atrito 
É o fenômeno de desgaste entre dois corpos metálicos em presença deficiente de lubrificantes 
ou mesmo em sua ausência total.  

Pode ser subdividido em diversos fenômenos distintos, os mais comuns serão vistos a seguir, 
são eles:  

 Desgaste adesivo;  
 Desgaste por fadiga superficial;  

 

Desgaste Adesivo  

Quando duas superfícies lisas deslizam em movimento relativo uma sobre a outra sob a ação 
de uma carga normal ao apoio, estas superfícies, a pesar de a olho nu parecerem planas, em 
nível microscópico apresentam rugosidades, estas rugosidades quando sob ação destas 
forças tendem a ficar ainda mais planas.  
Para tanto ocorre em nível microscópico quando estas forças ultrapassam os limites de 
escoamento e ruptura do material ocorrem sucessivamente deformação e remoção de 
partículas desta superfície. 
 

 Solda a frio;  

 Engripamento;  

 Estrias;  

 Quebra;  

 Etc. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Burakowsk e Wierzchon, 1999 (Adaptado por Luiz Antônio Ribeiro do Prado). 
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Impacto 

Basicamente trata-se do choque entre dois ou mais corpos convertendo energia de 
movimento em deformação e calor, estes por sua vez provocam a fadiga da peça, o que leva 
a ruína por fratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.rijeza.com.br/download/file/fid/419 
 

Erosão 
O desgaste também é causado pelas partículas duras que impactam sobre a superfície, 
através de uma corrente de gás ou transportadas pelo caudal de um líquido. Este tipo de 
desgaste denomina-se erosão, ou erosão por partículas sólidas, para o distinguir do desgaste 
provocado pelo impacto de jactos ou gotas de líquido: erosão por gotejamento. Devido ao 
largo espectro deste termo, recomenda-se que se especifique o agente a fim de indicar 
mecanismo relevante o contexto; por exemplo, erosão por cavitação, erosão por impacto de 
líquidos, erosão por impacto de sólidos, etc.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Fonte: www.rijeza.com.br/download/file/fid/419 
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Equipamentos utilizados na fabricação de cimentos 

Fornos 

Clinquer de cimento e pelotas de minério de ferro produzido por fornos são fundamentais para 
a produção. No entanto, a manutenção geralmente é baseada em tempo, por isso, 
componentes de acionamento rigoroso devem durar até o próximo intervalo de manutenção. 
  
 
Isso não é fácil, mesmo quando o invólucro externo do forno pode chegar a 400 °C, o que é 
o suficiente para reduzir a viscosidade do lubrificante dentro dos rolamentos e, por fim, causar 
falhas. Cargas de rolagem, poeira e elementos externos podem levar ao desalinhamento do 
eixo, à contaminação dos rolamentos e a falhas adicionais. 
 

Refrigerador de clinquer 

Semelhante aos fornos rotativos que os alimentam, os refrigeradores de clinquer estão 
sujeitos a temperaturas de operação e níveis de poeira elevados. Os rolamentos nas grades 
do refrigerador precisam operar em baixas velocidades, sob cargas de moderadas a altas.
  
Da mesma forma, problemas de lubrificação relacionados ao calor e a contaminação por 
partículas podem levar a falhas e dispendiosas paradas de emergência. 
 

Prensas de rolos 

À medida que criam partículas menores, os dois rolos dentro de uma prensa de rolo suportam 
as baixas velocidades e cargas extremamente pesadas e irregulares. O desalinhamento dos 
rolos pode afetar a qualidade do produto e levar a falhas dispendiosas. 

Elevadores de baldes 

Usados para elevar o cimento cru em sistemas de piro-processamento na fábrica e unidades 
de moagem, os elevadores de caçamba suportam uma variedade de condições operacionais 
rigorosas. O mesmo ocorre com os transportadores de balde usados para transportar clinquer 
de cimento do refrigerador de clinquer para o silo de clinquer. Para ambos, loops de corrente 
de elos, sistemas de acionamento de rodas dentadas e sistemas compensadores são 
expostos a calor intenso e a cargas pesadas.  
 

Moinho de cimento 

Moinho de cimento, também conhecido como moinho de esfera, é uma espécie de fábrica de 
material de moagem, que pode moer cimento, cerâmica, vidro, material de construção, 
fertilizantes, materiais refratários, metais ferrosos, metais não-ferrosos, silicatos, etc.  
É apropriado para moagem de secos e molhados em todos os tipos de minérios e outros 
materiais que podem ser moídos. 

Moinho de cimento é composto de uma parte de alimentação, uma parte de descarregamento, 
uma parte de transformação e uma parte de direção. A parte de condução é composta de 
redutor, a engrenagem de condução de pequeno porte, motor elétrico e controle elétrico.
  
Sua roda dentada giratória usa o processo de fresagem e seu cilindro é equipado com forro 
revestido. O eixo da roda é feita de aço fundido. 

 



12 
 

Secador rotativo 

O secador rotativo é essencialmente constituído por um corpo rotativo, placa de alimentação 
da matéria-prima, condução e dispositivo de apoio, etc.  
Materiais que possuem umidade são jogados para dentro do cilindro rotativo através da placa 
de alimentação da matéria-prima, que é arranjada com ângulos mutáveis. Fluxo de ar quente 
é então usado para separar a água do material, a fim de secá-los. A água é transformada em 
vapor e descarregada para a atmosfera. 

A aplicação do secador rotativo é na produção de cimento usado extensivamente nas 
indústrias química, metalúrgica，indústrias de construção, para a secagem de escória, argila, 
calcário e outros materiais com um determinado nível de umidade ou de granularidade.·. 

Separador magnético 

O separador magnético é adequado para aplicações que exigem a separação das matérias-
primas com diferente rigidez magnética. É eficaz no tratamento de finos, materiais 
magnéticos, que têm um valor de granularidade que está abaixo de 3 mm. A força magnética 
é combinada com a força da máquina durante o processo de separação. A máquina está 
equipada com separadores magnéticos que atraem os materiais ferromagnéticos, a fim de 
separá-los dos outros materiais. Existe uma grande variedade de separadores magnéticos. 

O separador magnético pode ser efetivamente aplicada para tarefas envolvendo a remoção 
de outros tipos de materiais como o carvão, os itens não-metálicos, materiais de construção, 
etc. 
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Como combater o desgaste 

 
Nos últimos 50 anos o número de ligas desenvolvidas contra o desgaste aumentou de 

forma exponencial, isso porque a busca de eficiência e produtividade é cada vez mais 
importante dentro das grandes indústrias, que tem trabalhado de forma exaustiva na busca 
de técnicas para diminuir os custos de substituição de componentes que se desgastam ou se 
danificam em serviço, esse tipo de técnica é conhecida no mercado como revestimento duro, 
que pode restaurar as partes dando condições de reutilização, e também tem sido aplicado 
em peças novas, melhorando as características do equipamento. 

O revestimento duro dessas peças tem garantido uma maior vida útil se comparado 
com o componente original, devido à possibilidade de depositar ligas mais resistentes ao 
desgaste, impacto, abrasão ou corrosão que o material original. Portanto, o revestimento duro 
é um grande aliado na fabricação de muitos componentes industriais. 

Os depósitos de revestimento duro geralmente são espessos (com duas ou três 
camadas, afim de reduzir o efeito da diluição com o metal de base) e para algumas aplicações 
são necessárias camadas intermediárias (conhecidas como almofadas) para inibir problemas 
metalúrgicos com o depósito final.  

As ligas podem ser depositadas por meio de vários processos sendo os mais comuns: 
Eletrodo Revestido e Arames Tubulares, e também é possível utilizar arames sólidos, varetas 
e arames/fitas para Arco Submerso, com uma limitação, pois materiais com alta dureza são 
extremamente difíceis de trefilar/laminar durante a fabricação desses consumíveis. 

A grande quantidades de opções garante a flexibilidade na aplicação dos diferentes 
graus de proteção ao desgaste, que podem ser aplicados em pequenas áreas como em 
válvulas ou em grandes áreas como, por exemplo em superfícies de eixos de rolamentos, em 
cilindros de laminação, máquinas de terraplenagem, fornos de cimentos e britadores e 
indústrias de transformação. 

Podemos dividir os materiais de acordo com as aplicações: 
- Resistente à abrasão (contato com partículas abrasivas: areia, pedras e etc.); 
- Resistentes ao atrito (fricção, normalmente Metal X Metal e etc.); 
- Resistentes a impactos (transportadores de minérios e etc.); 
- Resistentes a dois ou mais tipos de desgastes associados (equipamentos que sofrem 
abrasão à altas temperaturas e etc.) 
 
Na indústria cimenteira os tipos de desgastes mais críticos são abrasão, impacto e atrito, 
abaixo veremos algumas ligas que garantem a resistência ao desgaste necessário, devemos 
lembrar que não existe uma única liga que atenda aos requisitos de aplicação, cada indústria 
tem algumas particularidades, como temperatura ambiente, tipo de minério, pré tratamento da 
matéria prima e etc, além disso cada empresa pode realizar os cálculos de custos de formas 
diferenciadas, colocando liga “x” ou liga “y” da maneira que melhor satisfaça determinada 
aplicação. 

Resistencia a Abrasão 

Entre os diferentes tipos de desgaste, o desgaste abrasivo é o que ocorre em mais de 60% 
dos casos, sendo considerado como o mais severo e o mais encontrado na indústria 
cimenteira. 
Nos revestimentos contra abrasão são utilizados consumíveis com objetivo de obter-se 
maiores níveis de dureza, que implicam em menores níveis de ductilidade, sendo comum 
ocorrer trincas de alivio de tensões no sentido transversal aos cordões de solda, que não 
representam problemas durante serviço, o único cuidado que devemos tomar é que a 
passagem das partículas abrasivas seja no sentido oposto ao das tricas, pois caso contrário 
pode ocorre uma erosão no contorno das trincas. 
Para resistir ao desgaste abrasivo é comum se  trabalhar com ligas a base de carbonetos 
duros com resistência a abrasão, onde dureza normalmente de 55 de 67 HRC; 
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Estas ligas são compostas por duas fases: 
- Carbonetos de Alta dureza; 
- Matriz 
Carbonetos de alta dureza: 
São as fases duras, utilizados para revestimentos protetores contra abrasão são compostos 
cerâmicos de altíssima dureza entre 1000HV a 5.000HV, sua escolha varia conforme a 
solicitação abrasiva e de temperatura que a peça será submetida. 
 
Dureza dos Principais Carbonetos - HV 
 Carboneto de Cromo ( Cr7 C3 )...........1200 - 1600 
 Carboneto de Cromo ( Cr23 C6 )..........1800 
 Carboneto de Molibdênio ( Mo2 C )....1950 
 Carboneto de Nióbio ( Nb C ) .............2400 
 Carboneto de Tungstênio ( WC )....... 2500 
 Carboneto de Silício ( SiC )................ 2500 
 Carboneto de Vanádio ( VC )..............2950 
 Carboneto de Tungstênio ( W2 C )......3000 
 Carboneto de Titânio ( Ti C )...............3200 
 Carboneto de Boro ( B4 C )..................3700 
 

Matriz 

É a fase metálica que serve de base ancorando as fases duras (carbonetos) 
Escolha da matriz: 
- Corrosão; 
- Temperatura; 
- Solicitação mecânica. 
Para trabalhos em que a abrasão seja o sistema mais crítico e o impacto seja moderado, 
recomenda-se o uso de ligas a base de Carbonetos + Matriz Metálica 
Carbonetos de cromo são recomendados para trabalhos a temperaturas menores que 250° ; 
para temperaturas de até 450° é recomendado a aplicação de carbonetos de cromo-nióbio ; 
casos em que as temperaturas  chegam próximas à 700° é recomendada a utilização de 
carbonetos complexos (Cr, Mo, Nb, W, V e B ). 

Materiais recomendados contra abrasão extrema 

Para trabalhos em que haja solicitação de abrasão extremas sem impacto podem ser 
utilizadas ligas com a adição de carbonetos de Tungstênio. 
 

Materiais recomendados abrasão e impacto 

Para trabalhos de alta abrasão e impacto recomenda-se ligas martensiticas ou a base de 
carbonetos de Titânio, pois nessas é possível realizar um deposito sem trincas que aumentam 
potencialmente o risco de desplacamento quando existem fortes impactos. 
 

Desgaste por atrito 

É o fenômeno de desgaste entre dois corpos metálicos em presença deficiente de lubrificantes 
ou mesmo em sua ausência total, por isso podemos indicar ligas que reduzem/ suportem o 
atrito entre os metais. 
Bronzes são recomendados contra desgaste por atrito sem impacto aonde há presença 
deficiente de lubrificantes  
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Materiais recomendados contra  atrito e impacto 

Materiais Duros (martensíticos) podem ser recomendados contra desgaste por atrito muito 
severo, ou seja, carga muito elevada, ou ainda quando há alta temperatura. 
 

Desgaste por Impacto 

Basicamente trata-se do choque entre dois ou mais corpos convertendo energia de 
movimento em deformação e calor, estes por sua vez provocam a fadiga da peça, o que gerar 
trincas e o desplacamento de material. 
Recomenda-se basicamente materiais como aços do tipo martensíticos porque sua 
microestrutura suporta impactos e austeníticos e bronzes que adquirem dureza com impacto. 
Quando encontramos impacto associado a abrasão podemos recomendar o uso de ligas que 
possuam carbonetos de titânio, pois não apresentam a tendência a formação de trincas o que 
reduz o risco de desplacamento.  
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Comparativos de Custos 
 
Como o maior vilão na indústria cimenteira é o desgaste abrasivo, abaixo temos um breve 
comparativo nos custos do combate da abrasão sem revestimento duro, e após o 
revestimento duro do equipamento. 
 
Exemplo: 
 
- 1 mm de revestimento a base de Carboneto de Cromo equivale a 25 mm de SAR 50 e SAE 
1045. 
- Portanto um revestimento a base de Carboneto de Cromo com 4 mm de espessura 
apresenta uma resistência equivalente a uma chapa de 100mm de SAR 50. 
- 1 mm de revestimento a base de Carboneto de Cromo equivale a 15mm de USI AR 360. 
- Portanto um revestimento a base de Carboneto de Cromo com 4mm de espessura apresenta 
uma resistência equivalente a uma chapa de 
60mm de USI AR 360. 
 

Tabela 1 - Calculo de custos (Estimativas) 
Material Dimensões 

equivalentes 
Peso estimado Preço/Kg 

R$: 
Valor por m² 
R$: 

SAR 50 1000x1000x100 790 Kg 4,0 3160,00 
USI SAR 360 1000x1000x60 480 Kg 5,0 2400,00 
Chapa* 
Revestimento** 

1000x1000x4** 
*(6mm de esp.) 

32 Kg 
(48) Kg 

14,00** 
4,00 * 

448,00** 
168,00* 
Total: 616,00 

  
Podemos observar que se utilizarmos chapas com espessuras maiores a fim de garantir a 
resistência á abrasão equivalente ao revestimento duro o custo com matéria prima se torna 
muito alto, além de quanto mais pesado é equipamento maior deve ser a estrutura que vai 
suporta-lo, e os custos de movimentação e trabalho também sobem devido ao peso 
excessivo. 

 

 



17 
 

Conclusão 
 
Hoje o Brasil possui aproximadamente 90 plantas de fabricação de cimento, com capacidade 
instalada maior que 80 milhões de toneladas/ano, pertencentes aos 15 principais grupos 
cimenteiros, nacionais e estrangeiros, espalhadas por todas as regiões brasileiras, 
principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste que possuem maiores capacidades 
produtivas. 
A com a queda nas vendas e maior competitividade nos preços a indústria cimenteira tem 
cada vez mais investido e buscado soluções que aumentem a produtividade, reduzindo os 
tempos perdidos em paradas e manutenções emergenciais nos equipamentos de fabricação. 
Um dos grandes vilões na indústria de cimento é principalmente o desgaste abrasivo dos 
equipamentos utilizados para fabricação, a correta seleção e aplicação dos materiais 
utilizados no revestimento por soldagem nas áreas que sofrem contato com os elementos 
abrasivos geram grandes impactos na produtividade devido paradas para manutenção 
emergenciais ou vida útil inferior em determinando equipamento aumentando assim os custos 
envolvidos na produção do cimento que necessitam ser reduzidos a fim de tornar a indústria 
cimenteira mais competitiva e melhorar as margens de lucro desse segmento. 



18 
 

Referencias  
 
Sites: 
 
http://cimento.org/cimento-no-brasil/ 
 
http://www.vcimentos.com.br/htms-ptb/Institucional/Perfil.htm 
 
http://www.snic.org.br/press.asp 
 
http://www.industriahoje.com.br/fabricacao-de-cimento 
 
http://www.secil.pt/pdf/Processo%20de%20Fabrico%20de%20Cimento.pdf 
 
http://www.votorantimcimentos.com.br/htms-ptb/Responsabilidade/Coprocessamento.htm 
 
http://www.ecivilnet.com/artigos/cimento_portland_tipos.htm 
 
http://www.ptrightmachinery.com 
 
http://www.skf.com/br/industry-solutions/mining-mineral-processing-
cement/processes/Cement/cement-mills/index.html 
 
Livros / Catálogos /  Manuais: 
 
Tailor-Made Protectivity™Lösungen für die Zementindustrie - www.voestalpine.com/welding 
 
CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ, Apostila “Cimento: fabricação e características ” Curitiba: 
Itambé, 2002. 
 
XXXVI CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem 12 a 15 de Outubro de 2010- CT-28 
Revestimentos Duros Depositados por Soldagem: O Papel dos Carbonetos sobre a 
Resistência ao Desgaste Abrasivo – Recife, PE, Brasil. 
 
Catálogo Soudokay-2008: CORED WIRES Designed for Rebuilding & Hardfacing 
applications in the CEMENT INDUSTRY 
 
MANUAL DE APLICAÇÕES EM SOLDAGEM – Eutectic Castolin – 2° Edição, Outubro de 
2009. 
 
SENAI-SP. Soldagem. Org. Selma Ziedas e Ivanisa Tatini. São Paulo-SP 1997. 
 
UTP Schweissmaterial. Welding Guide – Elsaesser Stasse – Alemanha – 2009. 
 
Welding Alloys Group. WA and the cement and building material industry – 2012. 


