


APROVEITAMENTO ENERGÉTICO 
DE GASES RESIDUAIS 

Cabot Brasil – Renata Vallerio 



 Mais de 130 anos de operação no 
mundo 

 Fundada em 1882 

 Empresa Líder Mundial de  
Especialidades Químicas e Materiais 
de Alta Performance 

 45 fábricas em 21 países 

 Centro de competências técnicas em 
partículas finas e modificação de 
superfície 

 Vendas no ano fiscal 2018: US$3.2B 

 

CABOT CORPORATION 



SEGMENTOS 

Portfólio robusto com posições de liderança 

MATERIAIS DE REFORÇO 

 Negros de fumo: pneus, mangueiras, esteiras, produtos 
moldados 

 Compostos de elastômero: pneus 

SOLUÇÕES EM PURIFICAÇÃO 

 Carvão ativado: purificação do ar e da água, alimentos e 
bebidas, produtos farmacêuticos e catalisadores 

FLUIDOS ESPECIAIS 

 Salmoura de formiato de césio: perfuração em poço de 
gás e petróleo, fluidos de completação 

 Produtos químicos finos à base de césio: catalisadores, 
dióxido de titânio, vidro, defesa, fluxo de solda forte 
automotiva 

PRODUTOS QUIMICOS DE ALTO DESEMPENHO 

Negros de fumo especiais: toners, tintas, adesivos, selantes, 
equipamentos eletrônicos, baterias, tintas gráficas, chapas e 
filmes plásticos, fibra, moldagem de plásticos, tubos, fios e 
cabos, plásticos condutivos 

 Compostos especiais: masterbatches, concentrados 
condutivos, compostos condutivos 

 Óxidos metálicos pirogênicos: silicones, toners, 
compostos, adesivos, selantes, tintas, pastas de 
polimento 

 Aerogel: construção, tintas, isolamento industrial, 
produtos químicos especiais, dutos submarinos 

 Corantes e tintas de impressão de jato de tinta: 
pequenos escritórios, home office, impressão em jato de 
tinta comercial e industrial 

 
https://cabotworld.cabotcorp.com/#f  

https://cabotworld.cabotcorp.com/#f


CABOT MAUÁ 

 Fundada em 1976 

 Número de colaboradores: 135 

 Capacidade: 140.400t/ano 

 3 linhas de produção 

 Caldeira e turbina 



PROCESSO DE PRODUÇÃO 

Gás Residual 

Negro de 
fumo 



PROCESSO DE PRODUÇÃO 

Gás residual 

Vapor 
Energia elétrica 

Calor 



APROVEITAMENTO ENERGÉTICO 

 Caldeira de 90 t/h 

 Turbina a vapor (capacidade 7MWh) 

 0% de gases para as tochas 

 Geração de energia elétrica para a própria planta 



CONTROLE DE EMISSÕES 

 Monitoramento contínuo de emissões 

 Sistema de controle de emissões de NOx 




