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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo a prospecção de resíduos a serem utilizados na
produção de blocos cerâmicos.
Inicia-se o estudo, caracterizando as principais atividades econômicas no
estado de São Paulo. Dentro as atividades econômicas, foram estudadas as três
principais atividades geradoras de resíduos (Indústrias de transformação, Água,
esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação e Construção).
Os resíduos foram classificados levando em consideração as características
cerâmicas plásticas, inertes.
Foram abordadas a gestão ambiental e a Legislação ambiental, referentes à
utilização de resíduos na produção de blocos cerâmicos.
Todo o processo de produção de blocos cerâmicos foi mostrado, desde a
extração da matéria-prima até a queima.
Foram analisadas as indústrias cerâmicas nos municípios de Tambaú e Itu, e,
posteriormente, as atividades econômicas geradoras de resíduos para os dois
municípios.
Também foram estudos três casos específicos do uso de resíduos em
cerâmica vermelha, para mostrar que existem trabalhos sendo elaborados para a
redução de resíduos, tendo sua incorporação na produção de produtos cerâmicos.
Estimou-se o valor para a implantação de uma indústria cerâmica, levando em
consideração às exigências de órgãos ambientais.
Os resultados obtidos mostram que a grande maioria dos resíduos para uso
em blocos cerâmicos é proveniente da indústria de transformação, esses resíduos
derivam da fabricação de produtos de minerais não-metálicos e também a grande
quantidade de resíduos gerados pela atividade econômica referente à água, esgoto,
atividades de gestão de resíduos e descontaminação e atividades econômicas
ligadas à construção.

Palavras-chave: resíduo; resíduo da indústria de transformação; resíduo para bloco
cerâmico.

ABSTRACT
Prospect the remainders used in the production of ceramic blocks
This thesis intent to prospect the remainders used in the production of ceramic
blocks.
The study begins featuring the main economic activities in the state of São
Paulo. Three main remainders generating activities: Water transformation industry,
Sewage, Remainders management activities and decontamination, and Construction
were studied within this context.
The remainders were classified taking into consideration the inactive plastic
ceramic features.
An approach on Environment management and Environment law, related to
the usage of remainders in the production of ceramic blocks, was considered.
All the processes of producing ceramic blocks were indicated, since the
extraction of the raw material till its burnt.
Ceramic industries of Tambaú and Itu were analyzed, hence their remainders
generating economic activities as well.
Also, three specific cases using red ceramic were studied in order to show that
there are efforts being developed to reduce remainders, which were incorporated in
the production of ceramic products.
Implementation costs of a ceramic industry were evaluated taking into
consideration the requirements of the environment regulation.
The results obtained show that most of the remainders for ceramic blocks
usage are due to the transformation industry, from the fabrication of non-metalic
minerals products and also from the great amount of remainders generated by
activities referred to the water transformation, sewage, decontamination and
construction-related activities.

Keywords: Remainder; transformation industry remainder; ceramic block remainder.
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1 INTRODUÇÃO
Até a década de 1980, a grande maioria dos países ocidentais considerava o
meio ambiente como um local de obtenção de matéria-prima e destinação de
resíduos. Os resultados do crescimento econômico a qualquer custo colocaram o
planeta Terra em uma posição desconfortável com relação aos respectivos impactos
ambientais decorrentes das atividades produtivas.
Entretanto, verifica-se que, atualmente, as empresas têm presenciado o
surgimento de novos papéis que devem ser desempenhados como resultado das
alterações, valores e ideologias de nossa sociedade, entre eles, a crescente
conscientização ambiental. Como conseqüências, as organizações modernas, além
das considerações econômicas produtivas, começam a incluir nos seus planos de
gestão questões de caráter social e ambiental, e o conceito de produção mais limpa
(P+L), que consiste, nas empresas, em reduzir seu consumo de matérias-primas,
água e energia, minimizar a geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e
emissões atmosféricas e até aumentar sua produtividade, obtendo não apenas a
adequação ambiental, mas também a redução de custos de produção, entre outros
possíveis

benefícios

(COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA

DE

SANEAMENTO

AMBIENTAL, 2001).
Os resíduos que não podem ser evitados devem ser reintegrados ao processo
de produção da empresa.
Como ainda não é possível desenvolver produtos sem a geração de resíduos,
as empresas estão desenvolvendo estudos para que a quantidade de resíduos
gerados seja a mínima possível e que estes resíduos possam ser utilizados em
outros produtos.
A busca pela otimização dos materiais utilizados pelo setor é de fundamental
importância.
Nos dias atuais, as indústrias geram grandes quantidades de resíduos, que
possuem custo para serem levados a locais apropriados para que sejam
descartados (aterros, incineração, etc).
Esses locais estão ficando cada vez mais longe das indústrias e, com isto, há
o aumento do custo.
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Está na hora de as empresas começarem a olhar os resíduos gerados em
suas empresas, não apenas como um problema a mais, e sim como uma fonte de
matéria-prima para outras empresas.
Entre as principais empresas que podem usufruir desses resíduos, estão as
indústrias de cerâmica vermelha, devido à grande quantidade de matéria-prima que
utilizam todos os dias para a produção de blocos cerâmicos, telhas, etc.
Os resíduos na quantidade adequada não alteram as características
mecânicas dos blocos cerâmicos; na maioria das vezes, os blocos serão revestidos,
fazendo com que não haja contato com o resíduo utilizado; e com o processo de
queima dos blocos, pode ocorrer a sinterização do resíduo na massa, fazendo com
que ele se torne inerte.
Frente a essa realidade, neste trabalho, são identificadas as principais
indústrias geradoras de resíduos, tendo como base a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) (COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES,
2009) e as principais cidades, as quais possuem as maiores concentrações de
cerâmicas vermelhas no estado de São Paulo e um grande potencial de utilização
dos resíduos selecionados.
Os resíduos analisados foram classificados com características plásticas,
fundentes e inertes, em similaridade à classificação das matérias-primas.
Os resíduos apresentados atendem às normas da NBR10004 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a) e da legislação específica do estado
de São Paulo, para o uso de resíduos na cerâmica, a caso da minuta da norma –
utilização de resíduos industriais em massa para fabricação de cerâmica estrutural –
procedimento (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEMANETO AMBIENTAL,
2000).
Tendo como base as principais cidades produtoras de cerâmica vermelha no
estado de São Paulo, foram realizados dois estudos de caso: um, na cidade de
Tambaú; outro, na cidade de Itu, para identificar os principais resíduos existentes em
cada cidade, assim como as principais indústrias cerâmicas.
Conclui-se, do exposto, que foi possível realizar uma prospecção de resíduos
para serem utilizados na produção de blocos cerâmicos.
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2 OBJETIVOS
Os trabalhos tiveram por objetivo a prospecção de resíduos a serem
utilizados na produção de blocos cerâmicos, tendo como hipótese que muitos dos
resíduos gerados nas atividades econômicas podem apresentar características
adequadas a este uso.
Como objetivos específicos, pretendeu-se levantar:

•

as principais atividades econômicas;

•

os resíduos provenientes das atividades econômicas;

•

as principais cidades produtoras de cerâmica vermelha no estado de São
Paulo;

•

as características técnicas das cerâmicas desejáveis dos resíduos; e

•

as áreas para estudo de caso.
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3 MÉTODO DE TRABALHO
Na consecução dos objetivos, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
1 - Pesquisa bibliográfica, para levantamento dos dados e informações
relacionados às atividades econômicas, indústria cerâmica e tecnologia da
produção, características dos resíduos gerados e de mais informações de
literatura relacionadas ao tema. Dentre as principais fontes de informações
pesquisadas, destacam-se:

•

documentação relacionada ao levantamento das atividades econômicas
(COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES, 2009), e Mercado
Mineral

Consumidor

(SECRETARIA

DE

INDÚSTRIA,

COMÉRCIO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1985);
•

artigos e livros relacionados à tecnologia cerâmica e usos de resíduos no
setor cerâmico, Artigos dos Congressos Brasileiros de Cerâmica;

•

artigos, leis e relatórios relacionados à legislação, usos, classificação e
manuseio de resíduos: normas ABNT, documentos da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), relatórios de instituições
de pesquisas, empresas de consultoria; e

•

artigos de ordem geral de interesse, com resultados em bancos de dados,
sites de instituições e associações técnico-científicas e buscadores da
internet.

2 - Organização dos setores geradores de resíduos de interesse, a partir da
análise das atividades econômicas;
3 - Organização do setor produtivo cerâmico em agrupamentos regionais,
apontando os principais pólos produtores no estado de São Paulo;
4 - Avaliação técnica das características desejáveis dos diversos resíduos;
5 - Seleção de setores de interesse;
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6- Seleção de duas áreas e/ou regiões de estudo de caso, para a aplicação
da análise entre a geração de resíduo e a reutilização na indústria cerâmica,
utilizando a metodologia de prospecção aqui proposta;
7- Avaliação de estudos de casos específicos de utilização de resíduos na
indústria cerâmica:

•

avaliação do impacto ambiental da utilização de resíduos de estações de
tratamento de água em indústrias de cerâmica vermelha: estudo de caso;

•

o uso de resíduo de mármore e granito para a indústria da cerâmica
vermelha (em escala laboratorial); e

•

incorporação de resíduos de fundição em cerâmicos de argila vermelha
(em escala laboratorial).

8 – Discussão dos dados e conclusões;
9 – Redação da dissertação.
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4 RESULTADOS OBTIDOS
Os resíduos prospectados, neste trabalho, atendem principalmente à Minuta
CETESB (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2000),
que vale para todo o Estado de São Paulo e define critérios para a utilização de
resíduos industriais na composição de massas.
Todos

os

resíduos

prospectados

também

atendem

à

NBR

10004

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a), que classifica os
resíduos de acordo com a sua classe.
4.1 Legislação específica do estado de São Paulo para o uso de resíduos na
cerâmica, a caso da minuta da norma CETESB
Os resíduos prospectados, neste trabalho, atendem à documentação da
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2000) e à NBR 10004
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a).
A documentação vale para todo o estado de São Paulo; todas as empresas
que pretendem utilizar resíduos em sua massa cerâmica devem obedecer a esta
minuta.
Essa norma estabelece critérios e padrões para a utilização de resíduos
industriais na composição de massas para a fabricação de cerâmica estrutural,
quando da obtenção de autorização para a utilização de tais resíduos.
Sua aplicação refere-se à utilização de resíduos industriais, compatíveis às
matérias-primas empregadas na fábrica de cerâmica estrutural, classificados de
acordo com a norma NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004a).
Também analisa as emissões gasosas da fábrica de cerâmica estrutural,
comparando as medições realizadas nos efluentes gasosos gerados no forno de
queima, sem a utilização de resíduos com as medições realizadas nos efluentes
gasosos gerados na queima com a utilização de resíduos industriais na massa. Os
resultados devem atender às exigências técnicas e/ou aos parâmetros de
condicionamento fixados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(2000).
Não poderão ser utilizados os seguintes tipos de resíduos:
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•

classe I – perigosos;

•

classe II A – não perigosos e não inertes, que contenham substâncias
conferindo periculosidade aos resíduos, em concentrações consideradas
significativas;

•

resíduos com características semelhantes aos resíduos domiciliares;

•

resíduos de serviços de saúde; e

•

lodos gerados em sistema de tratamento de esgoto doméstico.

Os critérios básicos dos resíduos passíveis de utilização em cerâmica
estrutural deverão atender aos seguintes critérios (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2000):

•

ser homogêneo;

•

conservar sua composição original, dentro de limites admissíveis;

•

não será admitida a presença de nenhum contaminante, além dos
identificados no seu processo quando da aprovação;

•

o resíduo deverá ser gerado e/ou estar estocado em quantidade suficiente
para justificar seu pedido de utilização para a incorporação na massa de
cerâmica estrutural; e

•

no caso de mudança ou alteração da matéria-prima ou processo gerador
de resíduo, a autorização para sua utilização na massa cerâmica fica
automaticamente suspensa. O gerador do resíduo, neste caso, deverá
informar tais mudanças ou alterações ao fabricante de cerâmica e ao
Órgão Ambiental.

4.2 Classificação dos resíduos, de acordo com a norma NBR 10004/2004
Com

base

na

classificação

estabelecida

pela

norma

NBR10004

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a), a empresa
consegue identificar mais facilmente o resíduo e o seu risco, além de apontar as
melhores alternativas para o seu destino final.
Os resíduos são classificados em:
a) resíduos classe l - Perigosos;
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b) resíduos classe II - Não Perigosos;


resíduos classe II A – Não Inertes.



resíduos classe II B – Inertes.

A Figura 1, a seguir, mostra detalhadamente o processo de classificação,
conforme a NBR10004.

Figura 1 - Caracterização e classificação de resíduos.
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004a).
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Resíduos classe I - Perigosos
Os resíduos classificados nesta categoria apresentam riscos à saúde pública
e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxidade

e

patogenicidade.
A seguir, são descritos os tipos de perigo e suas definições, conforme Santos
(2002):

•

Inflamabilidade
Pode entrar em combustão facilmente ou até de forma espontânea.

•

Corrosividade
Ataca materiais e organismos vivos, devido às suas características ácidas
ou básicas intensas.

•

Reatividade
Reage com outras substâncias, podendo liberar calor e energia.

•

Toxidade
Age sobre os organismos vivos, causando danos às suas estruturas
biomoleculares.

•

Patogenicidade
Apresenta

características

microorganismos ou suas toxinas.

•

Radioatividade
Emite radiações ionizantes.

biológicas

infecciosas,

contendo
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Resíduos classe II – Não perigosos
Os resíduos apresentados nesta classe são formados por duas categorias,
denominadas:
Resíduos classe II A – Não Inertes
São incluídos, aqui, aqueles resíduos que não se enquadram nas
classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B –
Inertes, nos termos da NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004a). Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter
propriedades, tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
água.
Resíduos classe II B – Inertes
Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa,
segundo a NBR 10007 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004c), e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou
desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004b); não tiverem nenhum de seus
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade
de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme descrito na
norma.
Nos dias atuais, as empresas estão adotando o sistema de gestão ambiental,
para permitir um maior controle sobre todo processo de produção, desde a escolha
da matéria-prima até o destino final dos resíduos, além de uma conscientização
ambiental.
4.3 Gestão ambiental de resíduos
As questões ambientais, até há pouco tempo, não faziam parte do cotidiano
da maioria das empresas, tanto no Brasil, como em outras regiões do mundo. A
geração de resíduos provenientes do processo industrial não era encarada como um
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problema. O controle sobre materiais despejados na água, no ar ou no solo, da
mesma forma, quase não existia. Com o crescimento e a diversificação das
atividades produtivas, e o conseqüente aumento da geração de resíduos, os órgãos
de controle ambiental passaram a exigir das empresas o Licenciamento Ambiental,
bem como o controle e tratamento de suas emissões atmosféricas, resíduos sólidos
e efluentes líquidos (OJIMA, 2006).
Com o passar do tempo, e em função de graves acidentes ambientais que
ocorreram nas últimas décadas, a melhoria do desempenho ambiental deixou de ser
uma simples preocupação para freqüentar o centro do pensamento estratégico de
muitas empresas. Com isso, desaparece o responsável único pela área ambiental e
tem início uma fase em que todos os trabalhadores da empresa são responsáveis
pelo meio ambiente. Essa nova consciência, a par da introdução das certificações
ISO 14001, passa a exigir das organizações o cumprimento da legislação ambiental
e um maior comprometimento com a melhoria contínua dos processos de controle
do passivo ambiental (OJIMA, 2006).
As empresas estão procurando adotar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Esse sistema permite à empresa controlar permanentemente os efeitos ambientais
de todo o processo de produção, desde a escolha da matéria-prima, até o destino
final do produto e dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, levando-a a operar da
forma mais sustentável possível (MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
Em alguns mercados globalizados, competitivos, consumidores, cada vez
mais exigentes e alicerçados por uma legislação comprometida com os anseios
sociais futuristas, a gestão ambiental passou a ter caráter marcante e decisivo na
escolha de produtos. Empresas tecnológicas e culturalmente habilitadas no efetivo
controle dos seus processos apresentam seus custos reduzidos, uma vez que
consomem menos matéria-prima e insumos, geram menos subprodutos, reutilizam,
reciclam; lucram com seus resíduos e gastam menos com o manejo e controle da
poluição e recuperação ambiental. As empresas ganham competitividade, por meio
da gestão ambiental, tanto para a sua sobrevivência no mercado internacional,
quanto para o controle dos aspectos ambientais, garantindo a sustentabilidade do
processo de desenvolvimento, e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade
ambiental e de vida da população (MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
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Geração de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos estão entre as principais preocupações da sociedade. O
crescimento da população, o desenvolvimento industrial e a urbanização acelerada,
atrelados à postura individualista da sociedade vêm contribuindo para o aumento do
uso dos recursos naturais e para a geração dos resíduos. Na maioria das vezes,
esses resíduos são devolvidos ao meio ambiente de forma inadequada, levando à
contaminação do solo e das águas, e trazendo vários prejuízos ambientais, sociais e
econômicos (MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
O problema do volume dos resíduos sólidos está ligado à produção industrial
de bens de consumo e intimamente relacionado ao crescimento populacional; e, em
todos os países, os problemas decorrentes são semelhantes (BARROS, 2002 apud
MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
Separação e acondicionamento dos resíduos sólidos
A empresa geradora dos resíduos deve ser responsável pela separação entre
resíduos perigosos e resíduos comuns. Após a identificação e a sua separação, os
resíduos devem ser alocados em recipientes adequados, para que se possa ter a
sua coleta, seu tratamento e destinação final de acordo com suas características
(SIQUEIRA, 2001 apud MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
Os resíduos gerados pelas empresas devem passar por cinco etapas, a
cumprir:
1. Caracterização e identificação do resíduo;
2. Acondicionamento / armazenamento;
3. Transporte do resíduo;
4. Tratamentos;
5. Disposição final / co-processamento.
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Gerenciamento de resíduos sólidos
Gerenciamento integrado de resíduos sólidos é aquele que completa o uso de
práticas administrativas de resíduos, com manejo seguro e efetivo, fluxo de resíduos
sólidos urbanos, com o mínimo de impactos sobre a saúde pública e o ambiente.
Esse sistema de gerenciamento integrado de resíduos deverá conter alguns dos
seguintes componentes:

•

Redução de resíduos (incluindo reuso dos produtos);

•

Reciclagem de materiais (incluindo compostagem);

•

Recuperação de energia por resíduo combustível; e

•

Disposição final (aterros sanitários).

A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é da
administração pública municipal, porém o gerenciamento de outros tipos de resíduos
sólidos é de responsabilidade do seu gerador.
Tratamento e Disposição
O tratamento dos resíduos sólidos é um grande problema nacional. Hoje, o
Brasil produz aproximadamente 200 mil toneladas de resíduos sólidos, por dia.
Desse total, 76% são destinados aos lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de
tratamento; 13% destinam-se aos aterros controlados; 10% para aterros sanitários e
somente 1% chega a ser reciclado (LIZÁRRAGA, 2001 apud MAZZER;
CAVALCANTI, 2004).
Segundo um estudo da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
de São Paulo (2009), as indústrias de São Paulo geraram, por ano, mais de 500 mil
toneladas de resíduos sólidos perigos, cerca de 20 milhões de toneladas de
resíduos sólidos não inertes e não perigosos, e acima de um milhão de toneladas de
resíduos inertes.
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Ainda conforme esse estudo, os maiores geradores de resíduos industriais
perigosos são os setores químicos, seguidos do setor de matéria de transportes,
conforme dados da Figura 2. Os estudos mostram, ainda, que 53% dos resíduos
perigosos são tratados, 31% são armazenados, e os 16% restantes são depositados
no solo, conforme dados na Figura 3.
Nos dias atuais, as quantidades de resíduos devem ser bem maiores, levando
em consideração o crescimento da população e das indústrias no estado de São
Paulo.

Figura 2 - Maiores geradores de resíduos industriais perigosos (classe I), no
estado de São Paulo.
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (2009).
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Figura 3 - Tratamento e disposição final de resíduos industriais perigosos
(classe I), no estado de São Paulo.
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (2009).

Em detrimento da legislação vigente, que coloca como o grande responsável
pelos resíduos o gerador, muitas vezes este acaba por não dar o devido tratamento
ou destinação ao lixo por falta de informação ou por não estar devidamente
amparado por um prestador de serviço responsável, seja ele público ou privado.
(SIQUEIRA, 2001 apud MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
O equacionamento e a solução dos problemas relacionados com os resíduos
urbanos, em todas as etapas do processo, da geração até a disposição final, estão
intrinsecamente ligados à conscientização da população envolvida, ao seu estágio
de desenvolvimento, aos hábitos, às condições econômicas, e, naturalmente, à
disponibilidade de locais e tecnologias adequadas para o tratamento e disposição
final (SIQUEIRA, 2001 apud MAZZER; CAVALCANTI, 2004).
4.3.1 Legislação ambiental
Na área de gestão ambiental, até o momento, ainda não foram elaboradas
normas para resíduos; apenas existem normas para processos de reciclagem. Isso
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porque existem milhões de resíduos, e seria muito difícil fazer uma norma para cada
tipo de resíduo.
Uma das áreas em que as normas estão sendo elaboradas para a reciclagem
de resíduos é a de Resíduos de Construção e Demolição, para a qual já existem
normas específicas.
4.3.2 Conscientização ambiental
A conscientização ambiental é o primeiro passo real capaz de provocar
alterações nas pautas de prioridades das empresas, fazendo com que haja uma
mudança na estratégia que influencie nas atitudes e nos comportamentos de todos
os funcionários e nas novas estratégias de gestão. Essas mudanças foram descritas
na Figura 4, a seguir (SANTOS, 2002).
Nos dias atuais, as empresas estão sofrendo grande pressão do mercado e
da sociedade. O mercado determinada a sobrevivência ou não da empresa, da
mesma forma que a sociedade, que está aprendendo a escolher produtos
ambientalmente corretos (SANTOS, 2002).
A empresa ideal seria aquela que conseguisse transformar toda sua matériaprima em produtos, fazendo com que o resíduo gerado pela empresa possa ser
utilizado em outra empresa, tendo, com isto, 100% de produção (SANTOS, 2002).
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Figura 4 - Qualidade ambiental: o desafio de ser competitivo protegendo o meio ambiente.
Fonte: Valle (1995 apud SANTOS, 2002).

4.4 A indústria cerâmica e a tecnologia de produção
A indústria cerâmica, até a década de 60, possuía características artesanais,
experimentando um grande avanço tecnológico, e, com isto, uma grande produção
nos anos subseqüentes (CABRAL JUNIOR, et al. 2003).
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Nos dias atuais, essa indústria conta com grandes pólos produtivos e com
modernos equipamentos para a fabricação, secagem e queima dos produtos; com
isto, atende à demanda crescente por blocos cerâmicos, devido ao crescimento da
construção civil, mas mantém ainda uma produção artesanal localizada e muitas
indústrias com baixo conteúdo tecnológico.
4.4.1 Os pólos cerâmicos no estado de São Paulo
O estado de São Paulo é o estado que possui maior concentração de
cerâmicas no país, sendo que, no final da década de 1990, havia mais de 1.000
indústrias cadastradas pela CETESB, além de cerca de 600 olarias, segundo Cabral
Junior et al. (2003).
Com base nessas informações, foram identificados os principais municípios
produtores de cerâmica vermelha no estado, conforme ilustra a Figura 5. Destacamse os municípios de Tambaú, Panorama, Itu, Tatuí e Barra Bonita, com mais de 40
cerâmicas cada, seguidos dos municípios de Vargem Grande do Sul, Ourinhos,
Jaboticabal, Campinas e Conchas, com até 40 cerâmicas (CABRAL JUNIOR, et al.
2003).
Ao analisar a distribuição geográfica desses municípios, observa-se sua
íntima relação com terrenos geológicos portadores de argila. Outros insumos
importantes para a produção são energia elétrica, lenha e materiais para queima,
além de mão-de-obra especializada.
Atualmente, com o grande crescimento da construção civil, há uma grande
necessidade de investimentos nas indústrias cerâmicas para atender ao mercado, o
que não ocorreu em anos anteriores, devido à estagnação econômica.
A indústria da cerâmica vermelha no Brasil possui uma produção anual de 75
milhões de toneladas de produtos cerâmicos, sendo que o estado de São Paulo
possui uma participação de 20% neste mercado, com uma produção de 15 milhões
de toneladas de produtos cerâmicos (CABRAL JUNIOR, et al. 2003).
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Figura 5 - Principais municípios produtores de cerâmica vermelha no estado de São Paulo.
Fonte: Cabral Junior et al. (2003).

4.4.2 A tecnologia de produção e utilização das matérias-primas
A produção cerâmica, com destaque à fabricação de blocos, constitui-se de
uma série de etapas, iniciando-se pela extração de matérias-primas (argila) e sua
homogeneização na lavra ou na indústria cerâmica, seguindo-se pela conformação
das peças, secagem e queima, conforme ilustra a Figura 6.
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Figura 6 – Processo de fabricação de blocos cerâmicos com adição de resíduos.
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de Zandonadi e Ioshimoto ([1994]).
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Nesta seção, serão abordadas diversas etapas da cadeia produtiva cerâmica,
iniciando-se pelas matérias-primas.
As argilas são responsáveis pelas características típicas dos materiais para a
cerâmica vermelha, como a coesão, a plasticidade, a trabalhabilidade e a resistência
mecânica a seco e a queimado (FACINCANI, 2002).
Os tipos de argilas são numerosos e possuem semelhanças em comum e
comportamentos análogos em presença de água; contudo, cada argila, no estado
puro, diferencia-se das outras, principalmente por:
•

associação e elementos químicos de natureza diversa; e

•

distribuição granulométrica.

Ambas as condições são causa das diversas ligações entre as argilas e a
água, e subdividem as argilas em muitas famílias, das quais as mais importantes
são citadas (FACINCANI, 2002).
4.4.2.1 Matérias-primas
A seguir, são descriminadas as principais componentes da composição de
uma argila, conforme Zandonadi e Ioshimoto ([1994]).
Comumente definida como um material terroso que desenvolve plasticidade
quando acrescido com uma determinada quantidade de água, a argila é a principal
matéria-prima utilizada para a composição da massa. Do ponto de vista
granulométrico, caracterizam-se como argila os materiais inorgânicos com
dimensões inferiores a 2 µm. Do ponto de vista mineralógico, são os materiais
constituídos pelos argilominerais.

•

Caulinitas

A caulinita é dos argilominerais mais comuns. Quando pura, possui baixa
plasticidade e baixa resistência mecânica a cru. Além disso, não serve para a
fabricação de produtos de cerâmica vermelha, já que apresenta cor branca após
queima, tem início de sinterização ao redor de 1250º C, e funde ao redor de 1700º
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C. Por outro lado, entre 550ºC, perde a água de constituição, o que provoca a perda
de massa e contração linear elevada (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).

•

Illitas

Este argilomineral é um silicato de alumínio hidratado com elevado teor de
óxido de potássio. Ocorre normalmente em partículas de dimensões coloidais e em
mistura íntima com outros argilominerais. As argilas que contém illita são,
geralmente, muito plásticas, de fácil moldagem e possuem um bom desempenho na
secagem. A contração linear de secagem das illitas varia de 4 a 11% e a de queima
varia de 9% a 15%. Por causa do alto teor de potássio, as illitas apresentam ponto
de amolecimento entre 1050ºC e 1150ºC. Muitas vezes, elas contêm ferro na
estrutura, o qual é liberado por volta de 900º C, na forma de hematita, contribuindo,
assim, para a coloração avermelhada no produto (ZANDONADI; IOSHIMOTO,
[1994]).

•

Esmectitas

Este argilomineral é um silicato de alumínio e/ou magnésio hidratado com
teores variáveis de óxidos de ferro, cálcio, magnésio e outros. Devido à sua
natureza, este argilomineral pode absorver, em sua estrutura, grandes quantidades
de água, aumentando expressivamente as propriedades plásticas e coloidais da
argila.
A montmorillonita costuma ocorrer somente em pequenas proporções nas
argilas para a cerâmica vermelha, mas seus efeitos são muito sensíveis. A
contração linear de secagem, quando pura, pode variar de 12% a 23%, e a de
queima, 20%; e isso vai interferir proporcionalmente na secagem e na queima de
argilas que a contenham. Como elas freqüentemente contêm ferro na estrutura, este
é liberado a cerca de 800º C, na forma de hematita, e favorece a coloração
vermelha, do produto queimado. Geralmente, as argilas que contêm montmorillonita
apresentam trabalhabilidade muito boa e contração da ordem de 15 %, quando
queimadas em temperatura de até 1050º C (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
Além dos argilominerais, outros minerais estão presentes nas argilas, ou são
adicionadas a eles na busca de uma massa ideal para a confecção dos blocos
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cerâmicos. Dentre os minerais mais comuns, encontram-se o quartzo, compostos de
ferro, matéria orgânica, sais solúveis e outros.

•

Quartzo

Quartzo (SiO2) é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, sendo,
portanto, normalmente encontrado em proporções variadas nas argilas para a
cerâmica vermelha. A distribuição granulométrica das partículas de quartzo tem
influência decisiva sobre o desempenho dessas argilas, já que as partículas de
quartzo não sofrem contração nem durante a secagem nem durante a queima. A
presença do quartzo é desejável, pois reduz a contração de secagem e a
plasticidade e contribui para a obtenção de uma textura mais aberta, que permite
secagem correta e fácil liberação dos gases durante a queima. Contudo, deve-se
considerar um fenômeno extremamente importante que ocorre com o quartzo a 573º
C, quando passa do estado cristalino alfa para beta, com sensível aumento de
volume (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
Esse rearranjo cristalino é extremamente rápido, e pode causar trincas no
produto formado. Esse efeito é também sério por ocasião do resfriamento, quando a
transformação se inverte. O quartzo em excesso é prejudicial, pois reduz níveis não
aceitáveis à plasticidade, trabalhabilidade e resistência mecânica da massa.
O quartzo finamente dividido pode ser muito útil em argila contendo calcário,
pois a 900ºC reage como CaO, formando silicato de cálcio e contribuindo para uma
maior resistência mecânica do produto.

•

Compostos de ferro

Devido à ocorrência geológica, é comum que as argilas sejam contaminadas
por óxidos e/ou hidróxidos de ferro, cujo teor normalmente se situa entre 4% e 8%. A
cor vermelha é intensificada quando a hematita é formada pela decomposição de
outros minerais durante a queima (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
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•

Matéria orgânica

A matéria orgânica é encontrada sob diversas formas nas argilas. Em
pequenas proporções, aumenta a plasticidade delas, facilita a moldagem e aumenta
a resistência mecânica do produto seco.
Quando em excesso nas argilas, podem causar trincas na secagem e na
queima, devido à grande concentração. Na queima, é difícil sua oxidação
(combustão) total, dando origem à formação de núcleos pretos (ZANDONADI;
IOSHIMOTO, [1994]).

•

Sais solúveis

As argilas para cerâmica vermelha costumam conter teores variáveis de sais
solúveis, ricos em elementos alcalinos e alcalino-terrosos, do tipo sulfatos de cálcio
hidratado, de magnésio, de sódio, de potássio, fluoretos e outros (ZANDONADI;
IOSHIMOTO, [1994]).
Em pequenas quantidades (em geral, menos de 1% de cada), os sais solúveis
contribuem para o abaixamento da temperatura da queima, dada a grande
reatividade dos mesmos, com a sílica e os argilominerais em temperaturas acima de
800ºC. Aumentam, também, a contração linear de secagem e podem facilitar a
formação de núcleos pretos.

•

Carbonatos

Podem estar presentes nas argilas, na forma de calcita, magnesita e dolomita.
Em pequenas quantidades, menos de 7%, reagem com os argilominerais e o
quartzo, formando silicatos de cálcio, quando a temperatura de queima é de 950ºC
ou mais. O tempo de permanência do patamar de queima também é importante para
que as reações ocorram. Caso contrário, os óxidos de cálcio e de magnésio ficarão
livres e poderão se hidratar facilmente em contato com a umidade do ar. Essa
hidratação é acompanhada do aumento de volume e pode causar lascamentos na
superfície e mesmo a ruptura do produto.
Outro efeito negativo da presença de carbonatos nas argilas para cerâmica
vermelha é a de neutralizar os efeitos dos óxidos e hidróxidos de ferro na cor do
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produto final, tornando-a amarelada ou marrom amarelada (ZANDONADI;
IOSHIMOTO, [1994]).
A presença de carbonatos reduz a plasticidade, a contração de secagem e de
queima e a massa específica aparente, aumenta a porosidade e a absorção de
água. Por isso, as argilas que contêm calcários devem ser atentamente estudadas e
processadas em condições muito específicas.

•

Outro minerais

A mica (em particular a muscovita e a sericita), devido ao alto teor de
potássio, é um bom fundente, podendo formar fases líquidas a partir de 900ºC. Com
partículas grandes, a mica pode causar a laminação do produto após a formação.
Feldspatos são minerais ricos em óxidos alcalinos e alcalinos terrosos. As
temperaturas de queima de cerâmica vermelha não são suficientes para que
ocorram reações entre os feldspatos e os demais componentes da argila, sendo, por
isso, considerados como inertes.
Todos esses minerais e compostos, às vezes, são ditos “impureza”, se
comparados à caulinita. Contudo, muitos deles, às vezes todos, fazem parte
integrante de uma argila e devem estar intimamente misturados, formando uma
massa homogênea.
Os minerais citados acima influenciam diretamente na plasticidade da argila,
na secagem e na queima dos blocos cerâmicos. Dependendo da quantidade
utilizada na massa cerâmica, eles podem agir como plastificantes, fundentes ou
inertes, e, com isto, alterar as características desejadas do bloco cerâmico
(ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
4.4.2.2 Tecnologia de produção
Da tecnologia de extração até os processos para conformação, secagem e
queima dos blocos cerâmicos, ocorrem, conforme Zandonadi e Ioshimoto ([1994]):

•

Extração das argilas
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O método de extração de argilas no Brasil é o a céu aberto. O plano de
extração deve prever a remoção e a disposição de estéreis, a formação de bancos
de extração que assegurem a economia de transporte, a evacuação de água, a
segurança no trabalho e o aproveitamento completo da jazida.
Os estéreis (vegetação, solo arável e outros materiais que não interessam)
devem ser removidos e dispostos em locais que não prejudiquem pastagens,
agricultura, cursos de água, estradas, etc. Depois de esgotadas as jazidas, esses
locais devem ser recuperados para o ressurgimento da vegetação, e isso é mais
facilmente conseguido com a redeposição dos solos aráveis antes retirados.
Os equipamentos mais comuns para a extração de argilas dos solos são as
retro-escavadeiras ou escavadeiras. Freqüentemente, a extração de folhelhos exige
o uso de explosivos e de tratores de esteira para vencer a dureza natural desse tipo
de argila. Pás carregadeiras enchem os caminhões de caçamba basculantes que
transportam a argila extraída para os pátios das fábricas, onde normalmente há
grandes depósitos para homogeneização e sazonamento da argila (ZANDONADI;
IOSHIMOTO, [1994]).

•

Estocagem das argilas

Desde a antiguidade, é prática nas indústrias cerâmicas a estocagem das
argilas a céu aberto, por longo período de tempo, obtendo-se, dessa forma,
características adequadas ao seu processamento. Os processos de intemperismo
sol, chuva, etc.) provocam o alívio de tensões nos blocos de argila, melhoram a
plasticidade, lixiviam os sais solúveis e homogeneizam a distribuição de água nas
argilas. A isso se dá o nome de sazonamento.
Os depósitos dos pátios das fábricas chegam a ter vários metros de altura por
algumas dezenas de metros de comprimento. Para a formação de depósitos, as
argilas são distribuídas em camadas, de acordo com suas características. A
espessura das camadas e sua alternância dependem das características de cada
argila e das características desejadas da mistura final.
Após esse período, que pode variar de algumas semanas a alguns anos, o
depósito começa a ser cortado perpendicularmente ao solo e o material é então
transportado para o início do processo (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
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•

Preparação da matéria-prima e da massa

A preparação da massa inicia-se com a formação dos montes de argilas nos
pátios descobertos das indústrias. Os equipamentos e maquinários do processo
industrial realizam, sucessivamente, mas, às vezes concomitantemente, a
preparação das matérias-primas (como eliminação de pedras, raízes e outras
impurezas) e a homogeneização da mistura. Esse é um caso excepcional em que a
dosagem precede a preparação das matérias-primas. A mistura é considerada
pronta, ao dar entrada na maromba.
Após o sazonamento nos montes do pátio descoberto, as matérias-primas
são transportadas para o caixão alimentador, que dosará a quantidade necessária
para alimentar a linha de produção. A mistura dosada é transportada para
desintegradores, onde os grandes blocos de argila são desintegrados e as pedras,
se existirem, serão separadas por centrifugação.
Cabe ressaltar, nesta etapa do processo, que o teor de umidade pode ser
extremamente variável, desde 16% a 25% de umidade. Se o teor de umidade for
muito elevado, a eficiência de certos equipamentos será diminuída, como é o caso,
por exemplo, do desintegrador, que não desintegrará os blocos de argila, mas
somente os amassará. A mistura desagregada é transportada para os misturados,
onde recebe, quando necessário, a adição de água e é homogeneizada
(ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
Após a homogeneização, a mistura é transportada para o laminador, que
ajusta a granulometria e completa a homogeneização.

•

Conformação

As lâminas obtidas são transportadas para a maromba, que extruda uma
coluna de acordo com a boquilha utilizada, e que será secionada por cortadores nas
dimensões desejadas, como é o caso de tijolos furados, lajes de forro, lajotas para
piso, elementos vazados decorativos e manilhas (ZANDONADI; IOSHIMOTO,
[1994]).
Quando na composição da massa, entram quantidades apreciáveis de argila
tipo folhelho, o início do processo sofre algumas modificações. Como salientado na
Figura 5, o folhelho A é inicialmente britado e, depois, moído em moinho de martelo,
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a seco. O folhelho moído é guardado em pátio coberto, onde é controladamente
umedecido até atingir a umidade para entrar no processo, via caixão alimentador em
mistura com outras argilas.

•

Secagem e queima

Após a formação das peças, estas são transportadas para a secagem
inicialmente ao ar e, a seguir, em secadores, onde são submetidas a ciclo de
secagem adequado.
Devido às formas peculiares, as telhas são apoiadas uma a uma em suportes
de madeira, para prevenir deformação com o próprio peso e facilitar a secagem.
Após secagem, as peças são transportadas para os fornos, onde são queimadas
(ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
Secagem: Consiste na eliminação da água utilizada na conformação das
peças. A secagem pode ser feita de várias maneiras, cuja escolha depende de
fatores como nível de investimento, capacidade de produção, características das
matérias-primas e da massa e outros.
A maneira mais simples e barata de secar peças cerâmicas é a exposição ao
ar, na qual podem ocorrer em ambientes abertos ou fechados. Nos ambientes
abertos, a secagem é mais rápida. A exposição ao sol acelera a secagem, uma vez
que a temperatura favorece a migração capilar da água através dos poros até a
superfície da peça onde ocorre a evaporação. Esses modos de secagem são ditos
naturais e sofrem influência das condições atmosféricas: umidade do ar (chuva),
velocidade de movimentação do ar, calor, etc.
Indústrias mais organizadas garantem a continuidade da produção, utilizando
secadores que são câmaras fechadas em que os fatores acima são controlados.
Nos secadores, a secagem se processa com a insuflação de ar quente,
acompanhada ou não de movimentação suplementar do ar interno mediante
ventiladores. O ar quente pode ser o ar resultante do resfriamento de cargas recémqueimadas ou ar quente gerado em fornalhas aquecidas mediante queima de lenha,
bagaço de cana, óleo combustível ou outros energéticos. O ar quente é introduzido
nos secadores ou pela soleira ou na parte inferior das paredes laterais. O ar
saturado de umidade normalmente sai pela abóbada, em geral plana, ou na parte
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superior das paredes laterais do lado oposto ao da entrada (ZANDONADI;
IOSHIMOTO, [1994]).
A temperatura dentro dos secadores é variável e pode, em alguns pontos,
ultrapassar os 150ºC. A eficiência da secagem depende do controle, entre outros, de
três fatores: umidade relativa do ar interno, movimentação do ar dentro da câmara e
temperatura.
Queima: A queima consiste em submeter as peças formadas e secas a uma
dada temperatura, para que elas adquiram as propriedades desejadas e dentro de
valores especificados.
A queima de produtos de cerâmica vermelha é feita em diferentes tipos de
fornos. Os mais simples e menos eficientes, termicamente, são os fornos
intermitentes de chama ascendente (up-draft kilns). Outro tipo são os fornos
intermitentes de chama invertida (down-draft kilns), que são termicamente mais
eficientes que os anteriores, uma vez que as chamas geradas por fornalhas laterais
sobem até a abóbada, descendo o calor uniformemente através da carga, sendo os
fumos recolhidos numa câmara situada sob a soleira e, depois, exauridos pela
chaminé (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
Os fornos tipos Hoffman são semi-contínuos, e consistem de canais ligados
nas extremidades, em cujas paredes são abertas portas, em intervalos constantes,
para carga e descarga. A parede interna possui canais que são fechados por
diafragmas de chapas de ferro manobradas pela parte superior. A parte do canal
entre duas portas denomina-se câmara.
Na parte superior do forno, já várias bocas em linha para a alimentação de
combustível ou para a recuperação dos gases quentes destinados aos secadores.
Este tipo de forno pode operar com uma ou duas linhas de fogo, e permite que
enquanto algumas câmaras estejam sendo carregadas ou descarregadas, outras
estejam queimando ou resfriando.
Um tipo mais moderno é o forno túnel, que fica continuamente aquecido com
uma distribuição adequada de temperatura ao longo de seu comprimento,
atravessado pela carga montada em plataformas de vagões. Normalmente, os
fornos túneis são subdivididos em zonas de pré-aquecimento, de queima e de
resfriamento. Qualquer dos fornos acima pode ser aquecido por lenha, bagaço de
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cana, óleo combustível ou qualquer outro energético (ZANDONADI; IOSHIMOTO,
[1994]).
Muito importante no processo de queima é a curva de queima, ou seja, a
velocidade com que a peça é aquecida até um máximo e depois é resfriada, sempre
levantada experimentalmente. As temperaturas máximas de queima de produtos de
cerâmica vermelha variam de 800ºC até 1100ºC, dependendo da quantidade de
matéria-prima e do tipo de produto. Como as peças de cerâmica vermelha são
grandes, cuidados devem ser tomados para que o empilhamento permita a
passagem dos gases quentes, de modo a favorecer a queima e a boa distribuição da
temperatura por toda a carga do forno (ZANDONADI; IOSHIMOTO, [1994]).
A peça crua colocada no forno sofre os efeitos do aquecimento, durante o
qual ocorrem alguns fenômenos que exigem cuidados nas etapas indicadas a
seguir:

•

etapa de eliminação total de umidade (zona de pré-aquecimento): 60ºC a
200ºC;

•

etapa de decomposição: de 200ºC a 540ºC;

•

etapa de inversão quartzo: 540ºC a 640ºC;

•

etapa de queima: de 640ºC até o máximo (800ºC a 1100ºC);

•

patamar de queima a 800ºC ou até 1100ºC, conforme o produto;

•

resfriamento rápido de 1100ºC ou 800ºC até 650ºC;

•

etapa de inversão do quartzo: 650ºC a 500ºC;

•

esfriamento: de 500ºC até temperatura de saída ao redor de 100ºC.

A atmosfera interna dos fornos de cerâmica vermelha é sempre oxidante.
O processo de fabricação é demonstrado na Figura 2, que mostra as etapas
do processo de fabricação de blocos cerâmicos.
Nesse processo, é bom ressaltar que os resíduos podem ser introduzidos à
massa cerâmica em algumas etapas.
Os resíduos podem ser introduzidos à massa ainda na desintegração ou no
misturador.
Após a queima, os blocos cerâmicos que não passaram no teste de qualidade
podem voltar ao processo como resíduo (chamote); esses blocos serão quebrados,

41

triturados, depois passam por peneiras para atingirem granulometria adequada.
Após esta etapa, o chamote entraria como resíduo ou no caixão alimentador ou no
misturador.
4.4.3 As características técnicas das matérias-primas e as características desejáveis
dos resíduos
Observando-se as características técnicas das matérias-primas empregadas
na indústria cerâmica, adotou-se, aqui, uma classificação desejável para os resíduos
que potencialmente podem apontar alguma dessas propriedades.
Dessa forma, os resíduos serão classificados, neste trabalho, informalmente,
de acordo com as propriedades cerâmicas plásticas, inertes e fundentes. Nota-se,
entretanto, que há resíduos com outras qualidades, não abordadas aqui em detalhe,
como por exemplo o conteúdo energético de alguns resíduos.
A seguir, serão descritas as características plásticas, inertes e fundentes,
seguidas das suas principais funções e das matérias-primas que desempenham este
papel, de acordo com Emiliani e Corbara (1999).
Características plásticas
Plásticos são matérias-primas que aportam funções tais como (EMILIANI;
CORBARA, 1999):

•

dão moldabilidade à massa;

•

atuam como agentes de suspensão em meio aquoso;

•

dão coesão e solidez à massa verde e crua;

•

são responsáveis pela retração durante a secagem;

•

constituem-se, na maior parte do corpo cerâmico, transformando-se em
um novo composto prevalentemente cristalino; e
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•

atribuem coloração natural e característica às peças cerâmicas, devido às
substâncias corantes contidas.

São matérias-primas que possuem características plásticas:

•

argilas;

•

caulim; e

•

outros filossilicatos.

Características inertes
Inertes são matérias-primas que aportam funções tais como (EMILIANI;
CORBARA, 1999):

•

têm a função de diminuir a plasticidade;

•

permanecem inalterados durante todo o processo de fabricação do
produto cerâmico, quando de natureza refratária. Se for um vitrificante
como o quartzo, na queima, é inerte, só quando em granulometria grossa;

•

diminuem a retração de secagem e queima;

•

constituem o esqueleto na massa da cerâmica;

•

aumentam a porosidade aberta; e

•

atribuem coloração natural e característica às peças cerâmicas, devido às
substâncias corantes contidas.

São matérias-primas que possuem características inertes:

•

chamote;
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•

sílica;

•

cinza natural;

•

cinza volante; e

•

escória de alto forno.

Características fundentes
Fundentes são matérias-primas que aportam funções tais como (EMILIANI;
CORBARA, 1999):

•

abaixam a temperatura que se forma à fase vítrea, que é responsável pela
fusão do componente plástico;

•

na cerâmica gresificada, determinam a quantidade de fase vítrea e da sua
temperatura de formação, a qual diminui a porosidade do produto e
acentua a retração de queima;

•

na cerâmica não-gresificada, participam na reação da formação de silicato
e do sílico-aluminato cristalino, que asseguram a resistência mecânica e a
coesão do produto; e

•

na massa crua, atuam como desplastificante.

São matérias-primas que possuem características inertes:

•

carbonatos e rochas carbonáticas;

•

feldspatos e rochas feldspáticas; e

•

silicatos de metais alcalinos terrosos (wollastonita, diopsídio, talco).

44

4.5 A indústria e os resíduos
Nesta seção, será abordada, inicialmente, a classificação dos resíduos quanto
às

características

físicas, químicas

e

origem; posteriormente, eles

serão

classificados quanto à norma NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004a), bem como uma apresentação da minuta da norma
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2000). Por fim,
será discutida a gestão ambiental de resíduos, resultando que, na análise aqui
efetuada, serão considerados os resíduos que comporão a massa cerâmica e que
desempenham as funções de plásticos, inertes e fundentes, conforme descrito na
seção anterior. Desta forma, não serão objetivados os resíduos que desempenham
outras características, que também possam ser importantes, como fragmentos de
madeira, que poderiam entrar como insumo energético.
4.5.1 Classificação de resíduos quanto às características físicas, químicas e origem
No âmbito dessa classificação, segundo Kraemer (2005), os resíduos são o
resultado de processos de diversas atividades da comunidade de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e, ainda, da varrição pública.
Os resíduos apresentam-se nos estados sólido, gasoso e líquido. A seguir, são
apresentadas as classificações quanto às características físicas, químicas e origem,
Kraemer ([2005]).
Quanto às características físicas:
•

Secos

Papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras,
guardanapos e tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, parafina,
cerâmicas, porcelana, espumas, cortiça.
•

Molhados

Restos de comida, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes,
alimentos estragados, etc.
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Quanto à composição química:

•

Orgânico

É composto por pó de café e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e
bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas e
podas de jardim.

•

Inorgânico

Composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, borrachas,
tecidos, metais (alumínio, ferro, etc.), tecidos, isopor, lâmpadas, velas, parafina,
cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, etc.
Quanto à origem:

•

Domiciliar

Originado da vida diária das residências, constituído por restos de alimentos
(tais como cascas de frutas, verduras etc.), produtos deteriorados, jornais, revistas,
garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande
diversidade de outros itens. Pode conter alguns resíduos tóxicos.

•

Comercial

Originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como
supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, etc.

•

Serviços públicos

Originados dos serviços de limpeza urbana, incluindo todos os resíduos de
varrição das vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos, restos de podas de
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plantas, limpeza de feiras livres, etc, constituídos por restos de vegetais diversos,
embalagens, etc.

•

Hospitalares

Descartados por hospitais, farmácias, clínicas veterinárias (algodão, seringas,
agulhas, restos de remédios, luvas, curativos, sangue coagulado, órgãos e tecidos
removidos, meios de cultura e animais utilizados em testes, resina sintética, filmes
fotográficos de raios X). Em função de suas características, merecem um cuidado
especial em seu acondicionamento. Devem ser incinerados, e os resíduos levados
para aterro sanitário.

•

Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários

Resíduos sépticos, ou seja, que contêm ou potencialmente podem conter
germes patogênicos. Basicamente, originam-se de material de higiene pessoal e
restos de alimentos, que podem hospedar doenças provenientes de outras cidades,
estados e países.

•

Industrial

Originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como: o
metalúrgico, o químico, o petroquímico, o da papelaria, da indústria alimentícia, etc.
O lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, Iodos,
óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha,
metal, escórias, vidros, cerâmicas. Nesta categoria, existe uma grande quantidade
de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita de tratamento especial, pelo seu potencial
de envenenamento.

•

Radioativos

Resíduos provenientes da atividade nuclear (resíduos de atividades com
urânio, césio, tório, radônio, cobalto), que devem ser manuseados apenas com
equipamentos e técnicas adequados.
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•

Agrícolas

Resíduos sólidos das atividades agrícola e pecuária, como embalagens de
adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, etc. O lixo proveniente de
pesticidas é considerado tóxico e necessita de tratamento especial.

•

Entulhos

Resíduos da construção civil: demolições e restos de obras, solos de
escavações.

O

entulho

é,

geralmente,

um

material

inerte,

passível

de

reaproveitamento.
4.5.2 Atividades econômicas geradoras de resíduos
Visando ao entendimento das atividades econômicas e à geração de
resíduos, foram levantadas as atividades econômicas gerais através do CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas (COMISSÃO NACIONAL DE
CLASSIFICAÇÕES, 2009), e, posteriormente, foi realizada uma avaliação expedita
quanto ao potencial de geração de resíduos.
Nesta etapa, foram apresentadas apenas as atividades econômicas, as quais
possuem resíduos que podem ser utilizados na produção de blocos cerâmicos.

•

Indústrias de transformação

As atividades que envolvem a transformação física, química e biológica de
materiais, substâncias e componentes, com a finalidade de se obterem produtos
novos. Os materiais, substâncias e componentes transformados são insumos
produzidos nas atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca e produtos
de outras atividades industriais. As atividades da indústria de transformação são,
freqüentemente, desenvolvidas em plantas industriais e fábricas, utilizando
máquinas movidas por energia motriz e outros equipamentos para manipulação de
materiais (COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES, 2009).
Dentro das indústrias de transformação, os setores que mais se destacaram
foram:
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 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Compreende a fabricação de polpa, papel, papel-cartão, papelão e de
produtos fabricados com papel, papel-cartão ou papelão ondulado, mesmo
impressos, desde que a impressão de informação não seja a finalidade principal do
produto (COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES, 2009).
 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Esta divisão compreende a fabricação de produtos relacionados a
substâncias minerais, como a fabricação de vidro e produtos de vidro, a fabricação
de produtos cerâmicos ou de barro cozido, de cimento, de gesso e de materiais
semelhantes (COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES, 2009).

•

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

São atividades de captação, tratamento e distribuição de água, seja através
de uma rede permanente de tubulações e dutos (instalações de infra-estrutura) ou
por outras formas de distribuição, e também a gestão de redes de esgoto (coleta e
tratamento) (COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES, 2009).

•

Construção

Compreende a construção de edifícios em gera, as obras de infra-estrutura e
os serviços especializados para construção que fazem parte do processo de
construção (COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÕES, 2009).
4.5.2.1 Resíduos analisados de acordo com os setores industriais selecionados
A partir da classificação das Atividades Econômicas – CNAE (CONCLA,
2009), foram analisados os principais resíduos gerados, levando em consideração
as características cerâmicas plásticas, inertes e fundentes.
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Os resultados apresentados no Quadro 1 foram elaborados a partir dos
resíduos gerados pelas indústrias de transformação, construção, água, esgoto,
atividades de gestão de resíduos e descontaminação.

ITEM
1.1
1.2
1.3
1.4

CLASSIFICAÇÃO CNAE

RESÍDUOS GERADOS
Diatomita
Fibra cerâmica
Lã de rocha
Lã de vidro/floco

CARACTERÍSTICAS
CERÂMICAS
Inerte
Inerte
Inerte
Inerte

1.5

Argila bentonita utilizada para
filtragem de óleo

1.6

Peças quebradas (caco)

Inerte

1.7

Resíduos da serragem de
granitos e mármores

Inerte

Rejeitos da mineração e
beneficiamento de ardósia

Inerte

1.9

Pó abrasivo proveniente do
acabamento final dos rebolos

Inerte

1.10

Areia de fundição

Inerte

1.11

Lama de cal proveniente da
clarificação do liquor branco
na fabricação do papel

1.8

Indústria de transformação

Cinzas provenientes de
caldeiras
Caulim proveniente da
indústria de papel

1.12
1.13

Plástico

Fundente
Inerte
Plástico

2

Água, esgoto, atividades de
gestão de resíduos e
descontaminação

Lodo proveniente da estação
de tratamento de água

Inerte

3

Construção

Resíduo proveniente da
indústria de construção e
demolição e reformas

Inerte

Quadro 1 – Resíduos gerados pelas atividades econômicas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

As atividades econômicas selecionadas foram analisadas quanto à sua
distribuição e/ou concentração no estado de São Paulo, conforme análise a seguir.
Indústria de Transformação
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008a), em
2005, o estado de São Paulo possuía 161.966 empresas ligadas à indústria da
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transformação, sendo que o número de indústrias por municípios está descrito na
Figura 7.

Figura 7 – Concentração das indústrias de transformação por micro região no estado
de São Paulo.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008).
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Construção
A indústria da construção é uma área que está crescendo muito, não só no
estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, devido ao crescimento econômico.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008a), em
2005, o estado de São Paulo possuía 37.219 empresas ligadas à construção, sendo
que o número de indústrias da construção no município está descrito na Figura 8.

Figura 8 – Concentração das indústrias da construção por micro região no
estado de São Paulo
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008).
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Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
No estado de São Paulo, a grande maioria dos municípios possui estação de
tratamento de água, o que é de grande importância para a saúde da população.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008b), em
2000, o estado de São Paulo possuía 849 estações de tratamento de água, sendo
que o número de estações de tratamento de água nos municípios está descrito na
Figura 9.

Figura 9 – Concentração das estações de tratamento de água no estado de São Paulo.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008).

4.6 Aplicação do modelo de prospecção de resíduos para as cerâmicas nas áreas
de Tambaú e Itu em São Paulo
Com base em estudos de Cabral Junior et al. (2003), analisou-se a
distribuição das cerâmicas no estado de são Paulo (Figura 10) e foram selecionadas
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as regiões de Tambaú e Itu devido à grande concentração de unidades cerâmicas
nestas regiões.
Posteriormente, foram analisadas as atividades econômicas geradoras de
resíduos para as regiões selecionadas (Quadro 2).
Para cada uma das regiões (estudo de caso), foi quantificado o número de
indústrias, com base em pesquisas bibliográficas e de campo, orientando a
avaliação da potencialidade dos resíduos gerados.

Figura 10 – Indústrias cerâmicas no estado de São Paulo.
Fonte: Cabral Junior et al. (2003).

Para os estudos de caso, foram selecionadas as principais atividades
econômicas geradoras de resíduos. Essas atividades foram detalhadas para saber
melhor a origem dos resíduos, conforme apresenta o Quadro 2, a seguir.
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ITEM
1

CLASSIFICAÇÃO CNAE

RESÍDUOS GERADOS

Indústrias de transformação

1.1

Cerâmica

Diatomita

1.2

Cerâmica

Fibra cerâmica

1.3

Cerâmica

Lã de rocha

1.4

Cerâmica

Lã de vidro/floco

1.5

Cerâmica

Argila bentonita utilizada para
filtragem de óleo

1.6

Cerâmica

Peças quebradas (caco)

1.7

Mármores de granitos

Resíduos da serragem de
granitos e mármores

1.8

Mármores de granitos

1.9

Abrasivos

1.10

Fundição

Areia de fundição

1.11

Indústria do papel e papelão

Lama de cal proveniente da
clarificação do liquor branco
na fabricação do papel

1.12

Indústria do papel e papelão

Cinzas provenientes de
caldeiras

1.13

CARACTERÍSTICAS
CERÂMICAS

Indústria do papel e papelão

2

Construção

3

Água, esgoto, atividades de
gestão de resíduos e
descontaminação

Rejeitos da mineração e
beneficiamento de ardósia
Pó abrasivo proveniente do
acabamento final dos rebolos

Caulim proveniente da
indústria de papel
Resíduo proveniente da
indústria de construção e
demolição e reformas

Inerte
Inerte
(reforço estrutural)
Inerte
(reforço estrutural)
Inerte
(reforço estrutural)
Plástico
Inerte
Inerte
(fundente)
Inerte
(fundente)
Inerte
Inerte
Fundente
Inerte
(fundente)
Plástico

Lodo proveniente da estação
de tratamento de água

Inerte

Inerte

Quadro 2 – Principais atividades geradoras de resíduos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Observação: Entre parênteses, trata-se de propriedade secundária ou ocasional.

4.6.1 Potencial de uso de resíduos na região de Tambaú
A cidade de Tambaú (Figura 11), localizada no nordeste do estado de São
Paulo, a 270 km de distância, com uma população de 23.500 habitantes, possui sua
economia focada na agropecuária, cerâmica vermelha, cerâmica branca, cerâmica
artística, turismo religioso e rural.
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008a), em
2005, o estado de São Paulo possuía 205 indústrias de transformação, com uma
grande concentração de indústrias cerâmicas.
Os resíduos foram prospectados até uma distância de 50 km da cidade de
Tambaú, distância considerada levando em consideração que a distância total seria
de 100 km, sendo 50 km para levar o resíduo e 50 km para retornar o caminhão sem
carga alguma.

Figura 11 – Localização das principais cidades na região de Tambaú, em um raio de 50 km.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.1.1 Análise da indústria geradora de resíduos da região de Tambaú
Na região de Tambaú, foram constatadas mais de 200 indústrias cerâmicas,
01 indústria do papel e papelão, 143 empresas ligadas à construção e 14 estações
de tratamento de água, conforme ilustra o Quadro 3 (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008a; 2008b).
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ITEM

CLASSIFICAÇÃO
CNAE

1

Indústrias de
transformação

1.2

Cerâmica

1.3

Indústria do papel e
papelão

1.4

Indústria do papel e
papelão

1.5

Indústria do papel e
papelão

2

Construção

3

Água, esgoto,
atividades de gestão
de resíduos e
descontaminação

RESÍDUOS
GERADOS

Peças quebradas
(caco)
Lama de cal
proveniente da
clarificação do
liquor branco na
fabricação do
papel
Cinzas
provenientes de
caldeiras
Caulim
proveniente da
indústria de
papel
Resíduo
proveniente da
indústria de
construção e
demolição e
reformas
Lodo proveniente
da estação de
tratamento de
água

CARACTERÍSTICAS
CERÂMICAS

Inerte

OCORRÊNCIA NAS
ÁREAS
DE CASO

> 200 empresas

Fundente

01 indústria

Inerte

01 indústria

Plástico

01 indústria

Inerte

143 indústrias da
construção

Inerte

13 estações de tratamento

Quadro 3 - Setores selecionados na região de Tambaú.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.1.2 Análise da indústria cerâmica no município de Tambaú
Das mais de 200 cerâmicas da região, conforme aponta o Quadro 3, o
município de Tambaú possui 83 empreendimentos (Figura 12) minero-cerâmicos, ou
seja, inclui as indústrias cerâmicas propriamente ditas (maioria) e o empreendimento
de mineração (extração de argila).
Os empreendimentos cerâmicos produzem, principalmente, telhas extrudadas
e prensadas. Paralelamente, produzem ainda vasos, tubos, blocos cerâmicos,
revestimentos e pastilhas.
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4.6.1.3 Localização das principais indústrias de cerâmica vermelha no município
de Tambaú
Com base em estudos realizados por Cabral Junior et al. (2003),
determinaram-se as principais indústrias cerâmicas localizadas no município de
Tambaú (Figura 12).

Figura 12 – Localização das principais indústrias cerâmicas no município de Tambaú.
Fonte: Cabral Junior et al. (2003).
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4.6.1.4 Avaliação do potencial de resíduos para indústria cerâmica
Analisando o potencial de geração de resíduos na região e o parque cerâmico
instalado no município de Tambaú, acredita-se nas seguintes possibilidades para a
incorporação de resíduos:

•

Resíduos da indústria cerâmica

No próprio setor cerâmico, a grande quantidade de resíduos gerados são
quebras de peças queimadas (cacos), que poderão ser moídas e utilizadas como
chamote, aportando as qualidades de inerte e contribuindo para o controle da
retração linear das peças cerâmicas. Podem ser utilizados em telhas, blocos
cerâmicos, mas, sobretudo, em placas cerâmicas.

•

Resíduos gerados pela indústria da construção

São resíduos provenientes da indústria da construção e demolição, que
podem ser moídos e utilizados também como material inerte na massa cerâmica
para a produção de blocos e telhas.

•

Resíduos gerados pelo setor de água, esgoto, atividades de gestão de
resíduos e descontaminação

Os resíduos provenientes das estações de tratamento de água (lodo) também
podem ser utilizados na composição da massa cerâmica para a produção de blocos
e telhas, conforme mostra o estudo de caso de Andrade (2005), realizado na cidade
de Tatuí, em uma indústria cerâmica.
4.6.2 Potencial de uso de resíduos na região de Itu
A cidade de Itu (Figura 13), localizada no estado de São Paulo, a 105 km de
distância da cidade de São Paulo, com uma população de 147.157 habitantes,
possui grandes empresas e parte da economia focada na fabricação de cerâmica
vermelha e no turismo.
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008a), Itu
possui 659 indústrias de transformação, e também possui uma das maiores
concentrações de indústrias cerâmicas do estado de São Paulo.
Os resíduos foram prospectados até uma distância de 50 km da cidade de
Tambaú. Esta distância foi considerada levando em consideração que a distância
total seria de 100 km, sendo 50 km para levar o resíduo e 50 km para retornar o
caminhão vazio.

Figura 13 – Localização das principais cidades na região de Itu, em um raio de 50 km.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.2.1 Análise da indústria geradora de resíduos na região de Itu
Na região de Itu, foram constatadas aproximadamente 1177 indústrias da
construção, 189 indústrias cerâmicas, 22 estações de tratamento de água, 1
indústria do papel e papelão, e uma indústria cerâmica ligada à produção de lã de
vidro e lã de rocha, conforme descrito no Quadro 4 (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008a; 2008b).
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ITEM
1
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

3

CLASSIFICAÇÃO CNAE

RESÍDUOS
GERADOS

CARACTERÍSTICAS
CERÂMICAS

OCORRÊNCIA NA
ÁREA CASO

Inerte

01 empresa

Inerte

01 empresa

Inerte

189 empresas

Inerte

01 empresa

Inerte

10 empresas

Fundente

01 indústria

Inerte

01 indústria

Plástico

01 indústria

Inerte

1177 indústrias da
construção

Inerte

22 estações de
tratamento

Indústrias de
transformação
Cerâmica

Lã de rocha
Lã de
Cerâmica
vidro/floco
Cerâmica
Chamote
Pó abrasivo
proveniente
do
Abrasivos
acabamento
final dos
rebolos
Areia de
Fundição
fundição
Lama de cal
proveniente
da
Indústria do papel e
clarificação
papelão
do liquor
branco na
fabricação do
papel
Cinzas
Indústria do papel e
provenientes
papelão
de caldeiras
Caulim
Indústria do papel e
proveniente
papelão
da indústria
de papel
Resíduo
proveniente
da indústria
Construção
de construção
e demolição e
reformas
Lodo
Água, esgoto,
proveniente
atividades de gestão de
da estação de
resíduos e
tratamento de
descontaminação
água

Quadro 4 - Setores selecionados na região de Itu.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.2.2 Análise da indústria cerâmica no município de Itu
Das 189 cerâmicas da região, conforme aponta o Quadro 4, o município de Itu
possui 53 empreendimentos cerâmicos (Figura 14).
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4.6.2.3 Localização das principais indústrias de cerâmica vermelha no município
de Itu
Não foi possível determinar as principais indústrias de cerâmica vermelha no
município de Itu (CABRAL JUNIOR et al. 2003), mas podemos identificar, com base
na Figura 14, que a cidade de Itu é o principal pólo produtor de cerâmica da região,
e está entre as maiores cidades produtoras de cerâmica vermelha do estado de São
Paulo.

Figura 14 – Localização das indústrias cerâmicas no município de Itu.
Fonte: Cabral Junior et al. (2003).

4.6.2.4 Avaliação do potencial de resíduos para indústria cerâmica
Analisando o potencial de geração de resíduos na região e o parque cerâmico
instalado no município de Itu, acredita-se nas seguintes possibilidades para a
incorporação de resíduos:
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•

Resíduos da indústria cerâmica

No próprio setor cerâmico, grande quantidade de resíduos gerados são
quebras de peças queimadas (cacos), que poderão ser moídas e utilizadas como
chamote, aportando as qualidades de inerte e contribuindo para o controle da
retração linear das peças cerâmicas. Podem ser utilizados em telhas, blocos
cerâmicos, mas, sobretudo, em placas cerâmicas.

•

Resíduos gerados pela indústria da construção

São resíduos provenientes da indústria da construção e demolição, que
podem ser moídos e utilizados também como material inerte na massa cerâmica
para a produção de blocos e telhas.

•

Resíduos gerados pelo setor de água, esgoto, atividades de gestão de
resíduos e descontaminação

Os resíduos provenientes das estações de tratamento de água (lodo) também
podem ser utilizados na composição da massa cerâmica para a produção de blocos
e telhas.

•

Resíduos gerados pela indústria do papel e papel e papelão

Os resíduos gerados por este setor também podem ser utilizados para
compor a massa cerâmica para a produção de blocos e telhas; dependendo do
resíduo ele pode atuar com fundente ou inerte.

•

Resíduos gerados pela indústria cerâmica no setor de lã de rocha e lã de
vidro

Os resíduos gerados por este setor podem entrar como inertes na massa
cerâmica, mas, como os outros resíduos, a sua quantidade deve ser definida por
meio de ensaios em laboratório.
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4.7 Estudo de casos específicos do uso de resíduos em cerâmica vermelha
A geração crescente dos resíduos sólidos provenientes das indústrias de
transformação, construção e água, esgoto e atividades de gestão de resíduos e
descontaminação vem exigindo soluções diversificadas; de forma a diminuir o excedente
de materiais inertes encaminhados para os aterros sanitários e a potencializar o uso de
resíduos como matérias-primas secundárias, visando a equacionar os problemas de
redução de matéria-prima e, com isto, aumentando a vida útil da jazida.
De acordo com os trabalhos de Andrade (2005); Mothé Filho, Polivanov e Monthé
(2002); Hölle, Basegio e Bergmann (2004), o objetivo é estabelecer propostas que
solucionem os problemas dos resíduos gerados pelos setores industriais, além de
mostrar que existem trabalhos sendo elaborados para a redução de resíduos, tendo sua
incorporação na produção de produtos cerâmicos.

4.7.1 Avaliação do impacto ambiental da utilização de resíduos de estações de
tratamento de água em indústrias de cerâmica vermelha: estudo de caso
O trabalho desenvolvido por Andrade (2005), em uma indústria localizada em
Tatuí (SP), foi incorporado resíduo de uma Estação de Tratamento de Água (ETA),
proveniente de uma estação de tratamento da água de Cubatão.
Inicialmente, foi realizado um levantamento das características do manancial
da ETA Cubatão. Os valores encontrados foram comparados a normas e padrões
pré-definidos; após a análise dos dados, foram realizados ensaios no lodo da ETA,
desenvolvidos ensaios físico-químicos, mineralógicos e ensaio de granulometria;
também ocorreu a caracterização microbiológica do lodo para saber o nível de
contaminação do manancial.
Como os resultados atenderam aos padrões solicitados, o trabalho passou a
ser realizado em escala real.
Ocorreu a comparação das características geotécnicas e mineralógicas do
lodo com as das argilas utilizadas, argilas estas provenientes da própria cerâmica.
Foi definida a proporção lodo: argila, que ficou a 7%, conforme Andrade
(2005).
Após definida a mistura, foram realizados testes mecânicos com os blocos e
uma comparação com os limites estipulados pelas normas técnicas. Esses ensaios
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foram realizados com blocos com e sem resíduos (dimensões dos blocos, esquadro
e planeza das faces, absorção de água e resistência à compressão).
Com relação à avaliação do impacto ambiental, devido à incorporação do lodo
desaguado da ETA, foram consultados pesquisadores e um especialista na área. Os
principais impactos com maior potencial, decorrentes da incorporação de lodo da
ETA Cubatão, no processo cerâmico, eram:
Lodo no pátio da indústria:

•

Contaminação do solo;

•

Contaminação da água subterrânea; e

•

Contaminação dos operários da indústria.

No interior da indústria:

•

Contaminação dos operários da indústria; e

•

Emissões atmosféricas (teste de queima dos blocos com e sem lodo).

Blocos pós-consumo:

•

Contaminação do solo e da água subterrânea (disposição inadequada);

•

Contaminação da população que vive no local da disposição do bloco e
entorno; e

•

Contaminação do funcionário da usina de reciclagem de entulho ou da
população que vive no entorno.

Após a realização de todos os ensaios, observou-se que a adição de 7% em
massa do lodo da ETA Cubatão, na massa cerâmica, não alterou significativamente
as características de esquadro e planeza dos blocos, nem a absorção de água e
resistência à compressão (ANDRADE, 2005).
As pesquisas com relação ao impacto ambiental concluíram que a adição de
resíduo à massa cerâmica não acarreta danos aos itens descritos acima, tanto para
o lodo no pátio, como para o interior da indústria e para os blocos pós-consumo.
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Os resultados mostraram que é possível a utilização de resíduo de ETA em
blocos cerâmicos.
4.7.2 Incorporação de resíduos de fundição em cerâmicos de argila vermelha
Estudo realizado em escala laboratorial por Hölle, Basegio e Bergmann (2004).
Uma das fontes de geração de resíduos é a indústria metal-mecânica, destacando
as indústrias de fundição de metais.
A quantidade de resíduos gerada é significativa, da ordem de dezenas de
toneladas a cada mês. Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de
incorporação desses resíduos como carga em materiais cerâmicos de argila vermelha.
Os materiais foram caracterizados quanto à composição química, por meio de
fluorescência de raios-X. Também foi feita a determinação granulométrica do pó de
exaustão.
Após esses ensaios, foram preparadas formulações, sendo os resíduos
incorporados nas seguintes proporções: 0%, 2%, 5% e 10% de resíduo (HÖLLE;
BASEGIO; BERGMANN, 2004).
Os corpos foram queimados à temperatura de 850o C, 900o C, 950o C e 1000o C.
Após a queima, os corpos-de-prova foram avaliados quanto à sua resistência
mecânica (tensão de ruptura), absorção de água e contração linear na queima.
Os ensaios mostraram que é possível a utilização de resíduo de fundição (areia
verde, pó de exaustão e areias de machos de fundição) na composição de massa
cerâmica em materiais prensados.
4.7.3 O uso do resíduo de mármore e granito para a indústria da cerâmica vermelha
Trabalho desenvolvido por Mothé Filho, Polivanov e Monthé (2002), em
escala laboratorial.
O rejeito das indústrias de mármore e granito pode poluir o meio ambiente,
pois esta indústria produz uma grande quantidade de resíduos que são
acondicionados em aterros e lagoas de decantação. Neste sentido, este trabalho
apresenta os resultados de um estudo comparativo de uma argila pura e com
compósitos preparados com 5,10 20 e 30% de rejeito da indústria do mármore e
granito (MOTHÉ FILHO; POLIVANOV; MONTHÉ, 2002).
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Foram elaborados ensaios de absorção de água, porosidade aparente,
densidade aparente e ruptura a flexão para os corpos de prova.
Os ensaios elaborados com 5 e 10% de resíduo apresentaram os melhores
valores com relação aos ensaios de absorção de água, porosidade aparente,
densidade aparente e tensão de ruptura a flexão.
Os dois ensaios de laboratório com adição de resíduos mostraram resultados
satisfatórios. O importante seria a utilização desses resíduos em escala real, para
saber se é possível utilizá-los em blocos cerâmicos.
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5 DISCUSSÃO
Prospecção própria.
Analisaram-se as cadeias econômicas e as indústrias geradoras de resíduos,
bem como os resíduos com potencial técnico e ambiental.
Foram selecionados resíduos de características técnicas (aspectos fundentes,
inertes e plásticos) e ambiental (resíduos inertes), compatíveis ao uso em cerâmica.
Segue-se a análise da distribuição e caracterização de produtos cerâmicos no
estado de São Paulo, selecionando as regiões de Tambaú e Itu, como os dois
principais pólos produtores.
Aplicou-se a metodologia de prospecção de resíduos geradores nessas
regiões, observando-se que os setores da própria indústria cerâmica, o setor da
construção civil e o setor de tratamento de esgoto e água, nessas duas áreas
(Tambaú e Itu), são potenciais geradores de resíduos, que podem ser utilizados na
indústria cerâmica local, com qualidade técnica e ambiental.
Por fim, foram feitas análises de alguns estudos de casos específicos de uso
de resíduo em cerâmica, incluindo projetos experimentais industriais e de
laboratório.
Na análise dos experimentos específicos, observou-se que os estudos
laboratoriais apenas indicam que há um potencial técnico de uso do resíduo,
enquanto que um estudo experimental mais completo, em nível industrial, vai além
dessa indicação e avalia tanto os aspectos técnicos, quanto os aspectos ambientais
e econômicos dos produtos e processos.
Nesse contexto, a efetiva utilização do resíduo em cerâmica deve passar pela
prospecção de uso, testar técnica e ambientalmente os produtos e o processo, e
necessita-se, também, de uma viabilidade técnico-econômica.
Nesse sentido, deve-se buscar um processo industrial mais modernizado,
atendendo às exigências ambientais (Apêndice A), as quais oneram, às vezes, o
custo de produção. Assim, a viabilidade da utilização dos resíduos deve estar na
análise do processo como um todo. Acredita-se que isso posta para o sucesso da
implantação de um projeto desse porte seja necessária a parceria entre as indústrias
cerâmicas e o gerador de resíduo, pois assim atenderiam aos objetivos de ambos,
ou seja:

68

•

redução de matéria-prima, aumentando a vida útil da jazida; e

•

destino mais adequado para os resíduos.
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6 CONCLUSÃO
A partir dos estudos realizados, concluiu-se que esta dissertação atingiu os
objetivos propostos, ou seja, que é possível realizar uma prospecção de resíduos
para serem utilizados na produção de blocos cerâmicos.
Este trabalho mostrou que foi possível montar uma matriz de geração das
indústrias geradoras de resíduos e indústrias consumidoras (cerâmicas) e avaliar o
potencial de utilização dos resíduos gerado na indústria cerâmica para a produção
de blocos cerâmicos.
Dentre

as

empresas

geradoras,

constatou-se

que

a

indústria

de

transformação, as indústrias da construção e o setor de água, esgoto, atividades de
gestão de resíduos e descontaminação são os setores que têm potencial de fornecer
resíduos para a indústria cerâmica, destacando-se os seguintes resíduos:
•

resíduos provenientes da quebra de peças cerâmicas queimadas (cacos);

•

resíduos provenientes da indústria de construção e demolição; e

•

resíduos provenientes das estações de tratamento de água (lodos).

Por outro lado, observou-se que a distribuição das indústrias cerâmicas é
ampla no estado de São Paulo; porém, concentra-se em determinados pólos, como
é o caso de Tambaú e Itu, onde se encontra um maior potencial para o uso de
resíduos e, por isso, foram selecionados para casos de estudo, com o potencial de
uso, conforme mencionado acima. Mais particularmente, analisou-se um caso de
incorporação de lodo de uma ETA, o qual se mostrou viável.
Além do estudo de caso analisado, também foram citados dois outros casos
para comprovar que estão sendo realizados estudos na área de uso de resíduos em
blocos cerâmicos.
Do ponto de vista da qualidade técnica dos blocos cerâmicos, observa-se que
os resíduos podem ser classificados com características plásticas, fundentes e
inertes, em similaridade à classificação das matérias-primas, o que pode auxiliar na
orientação da quantidade a ser incorporada na massa.
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APÊNDICE A - Implantação de uma indústria cerâmica
Esta indústria cerâmica foi estimada para ser construída na região de Itu, levando
em consideração que o ideal é o funcionário não ter nenhum contato com o resíduo.
A cerâmica estimada possui todas as suas etapas de produção automatizadas,
fazendo com que os funcionários tenham o menor contato possível com o resíduo; com a
automatização, ocorre uma maior produção e, com isto, uma maior venda de materiais
cerâmicos (blocos cerâmicos, telhas, etc.).
A produção estimada para essa cerâmica é de 15 a 49 T/h, dependendo das
características do material.
Para a implantação da indústria cerâmica, foram estimados:

•

Construção Civil

Construção de um galpão com 10.000,00 m2 - R$2.000.000,00

•

Equipamentos

Fornecimento e instalação dos equipamentos (orçados com especialistas na
área):
Alimentador linear:

R$115.000,00

Desintegrador:

R$150.000,00

Misturador:

R$150.000,00

Laminador:

R$360.000,00

Extrusora:

R$385.000,00

Conjunto de esteiras transportadoras:

R$155.000,00

Quadro elétrico:

R$ 67.000,00

Secador semi-contínuo:

R$970.000,00

Carregador automático:

R$1.135.000,00

Forno túnel contínuo:

R$2.600.000,00

TOTAL:

R$6.087.000,00

