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RESUMO 

A produção de cerâmica vermelha e uma atividadc industrial que provoca um intenso impacto ambiental. 
Os principais efeitos deletérios decorrentes desta atividadc são a desertificação de fl orestas e serrados, devido ao uso 
irracional da lenha, a degradação do solo, devido a extraç:lo da argila c a inda a utilização de grandes áreas para 
deposição das peças rejeitadas. Esses problemas podem ser minimiwdos, indiretamcnte, reduzindo-se o desperdício 
por meio da análi se racional mineralógica. Esta técnica pode ser usada para redu?.i r o desperdíc io das matérias
primas utilizadas na fabricação de cerâmica verme lha, permitindo determinar a composição de fases das argi las 
envolvidas no processo c formular, de posse dessas inf(mnaçõcs tem-se condições de se formular massas de maneira 
a se obter um produto tina! esperado c com o menor desperdício possível. O presente trabalho tem como objetivo 
informar de que maneira a amilisc racional além de melhorar a qualidade da cerâmica vermelha pode ser uma 
alternativa para a minimização dos impactos ambienta is do processo produtivo. 

PALAVRAS-CHA VE: Aná li se mcional , imp<u.: to ambiental c cerâmica vermelha . 
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I. INTRODUÇÃO 

A indústri a cerâmica constitui um sctor de relevante importânc ia naciona l segundo os dados disponí ve is, o 
setor de cerâmica vermelha làturou no ano de 2003 (base 2002) cerca de RS 4.2 bilhões (Anuário. 2003), com 
geração de 2 14.000 empregos diretos em quase 7.000 unidades produtoras. No llrasil , segundo Bustamante c 
Bressiani (2000) convencionou-se cm definir o Sctor Cerâmico em scgm<.:ntos que se di fcrcnciam pelos produtos 
obtidos e ma is precisamen te pelos Mercados aos quais csws se inserem. 

Segundo a FIERN (2001) existem no Brasil 11.000 empresas de cerâmica vermelha, o Estado do Rio 
Grande do No rte possui 159 empresas a ti vas, a maioria concentrada na região do Vale do Aç u c emprega 
aproximadamente 5.500 pessoas, o equi va lente a 5'X, de todo pessoal ocupado na indústria de transf(mnação do RN 
c esta indústria produz X3 milhões de pcças/mcs, sendo 60'Y., telhas c os outros 40% tijolos c lajotas. 

O processamento da argil a até o produto fin al é simples inicia-se com a cxtraçào da argila da jazida, 
acrésc imo de úgua a argila . cm seguida é homogene izada. passa pela maromba o nde as peças são moldadas, depois 
secas c que imadas. 

A grande maioria das empresas c de gestão fiunili ar tradic ional. ou seja, o conhecimento foi adqui rido de 
fórma e mpíri ca. a maioria dos produtores faz uso de métodos artesana is. herdados de seus antepassados. Com base 
nesses métodos empíricos determina-se a quantidade de água a ser acrescida a massa, a necessidade ou não de 
adi ção de outros materiais (beneficiamento) ou até a mistura com outras argilas. tudo isso na intenção de de ixa r a 
massa mais adequada para a fi1bricaçào do produto cerümi co c melhorar suas propriedades finai s. 

A produti vidade de 12.000 peças/homem/mês é insignificante cm comparação com a européia de 200.000 
peças/homem/mês. A mão de obra é cm sua maioria semi-analfi1bcta com praticamente sem utilização de 
profissiona is formados para dirigir o processo de produção. Estes problemas continuam no mercado consumidor que 
não ex ige produtos com especificações definidas, ocasionando a despreocupação dos fàbricantcs cm adaptar suas 
empresas para demandas maiores, com dimensões padronizadas c qualidade assegurada. (MAFRA, 1999) 

Este trabalho tem o objct ivo de apresen tar a anú lise racional como um instrumento para minimi za r os 
impactos ambientais causados na indústria cerfuni~ a. que scrvirú de hase para açôes de me lhorias no meio ambiente. 

2. MÉTODO DE PESQUISA 

O metodo adotado nesta pesquisa cons iste numa revisão bibliográ li ca c de ca ráter exploratóri o dos 
principais impactos ambien ta is relac ionados aos aspectos ambientais envolvidos na produção ccràmica, tais como: a 
utili zação de lenha c a sua ex traçào, uso de energia. utili l'.açào da água c deposi ção final do material, esses aspectos 
forma quantifi cados quanto ao seu uso no Estado do Rio (irandc do Norte, cm seguida ft> i est udado de que f()rma a 
análise racional poderia ser uma ferramenta para minimizar os impactos ambientais tanto de f{mna direta como de 
f(mna indircta. 

Do ponto de vista da natureza da pesquisa é class ificada como uma pesquisa aplicada , pois ohjctiva gerar 
conhec imentos úte is para a aplicação prúti~a , dirig idos a solução de problemas específicos. 
Quanto à forma de abordagem trata-se uma pesquisa qual itati va , pois não há utilização de métodos, nem técnicas 
estatís tica s. 

2.1. O Processo de Fabricação de Cerâmica 

O processamento ind ustri al para produção de produtos ccrümi cos estruturais. compreende várias etapas que 
começam na extraçào da argi la na lav ra . Esta etapa é iniciada pela retirada da vegetação superficial c escavação da 
argila na lavra. A mesma é transportada para armazenamento na indústria. 

A argila então é um idificada acima do limite de plasticidade (geralmente entre de 20 c 25%). e processada 
cm misturadores e homogeneizadores rús ticos. sendo con f(mnada a seguir cm extrusora (marombas), quando 
adq uirem as suas formas li na is (blocos, lajes, lajotas, tubos ) através da boquilha (molde) ou seguem para prensagem 
(telhas). 
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Após a extrusào, os blocos sfto empilhados c levados para a secagem ú temperatura ambiente ou em estufas. 
Os blocos secos são sinte rizados cm fornos c cm seguida armazenados para a venda, após o término da produção há 
a selcçào dos materiais cerâmicos c aqueles que não estiverem visivelmen te bons, são descartados a céu aberto. 

2.2. Argila 

O sctor de cerâmica vermelha utili za basicamente argila comum, em que a massa é tipo monocomponcntc -
só argila, e pode ser denominada de simples ou natural, na concepção de Emi liani Corbara ( 1999). Essa formulação 
de massa busca, cm geral de forma empírica, uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, para propiciar 
trabalhabilidade e n.:sistência mcdnica na queima. 

De acordo com Oliveira ( 1993 ), as matérias-primas dos tijolos c blocos cerâmicos são constituídas pelas 
argilas plasticas caulinitica-ilítica cm camadas mista com matéria orgânica, óxidos e hidróxido de ferro c alumínio. 
O material utilizado no processo na maioria das cerâmicas é a puagem, siltc argiloso e arg ila, na rroporçào de I :3. 

Segundo Oli ve ira ( 1993 ), rara a làbrica<;~o dos tijolos c blocos cerâmicos, as argilas devem arrcscntar a 
propriedade de poderem ser moldadas tàcilmente c possuir um valor médio ou elevado de tensão ou módulo de 
ruptura à flexão antes c após queimar. A preparação da massa é feita geralmente através da mistura de uma arg ila 
"gorda", que é caracterizada pela alta rl asticidadc, granulometri a fina. c composiç~o essencialmente de 
argilominerais; com uma argila " magra··, esta rica em quartzo e menos plástica, podendo ser caracterizada também 
como material redutor de plasticidade. 

Uma empresa com base média tírica do Nordeste (Anuário 2003 ), com produção mensal de 530.000 peças, 
com de 35 empregados, consumo de argi la de 1. 100 toneladas ror mês. A lavra normalmente é explorada até sua 
exaustão, licando normalmente, após sua utili zação, a fossa escavada sem que seja dada uma destinação para sua 
utilização. As empresas pouco ou tem um rl ano de recupcra<;ào de áreas degradadas, de fórma que a extração sem 
planejamento torna-se predatória. 

2.3. Utilização da Lenha 

A energia utilizada na queima é obtida através das madeiras da região, sendo atualmente as mais 
disponívei s a jurema c a catingueira. Segundo Santos (2002) são consumidos de I ,7 a 4, I m3 r ara cada I 000 peças, 
sendo o consumo médio de 2m ' de lenha na queima de 1000 pc<;as (um milheiro) sendo o consumo mensal de lenha 
de I XO.OOO m' c de 3,2 m-' para a mesma quantidade de laj otas c 2,5 m', rara a telha . A lenha utili zada é extraída por 
terceiros e comprada na cerâmica a um custo de R$ 4 ,80/m'. Em 1998, para uma produção de 5,606 milhões de 
peças (36 ,8% de tijolos , 39,9%, de lajotas e 23,3%, de telhas) , a empresa consumiu 17 .044 m-' de lenha. 

l~ observado um aumento do custo da aqu isição de len ha ao longo dos anos , provocado relo distanciamento 
dos locais de extraçào cm relação a localização da cerâmica. Quanto ao dcsmatamento provocado pelo sctor, isto 
representa 37.384 ha/ano, que corresponde a 52 m' de len ha, porém já ocorre dificuldade cm se obter lenha em 
algumas áreas , a área devastada pelo sctor é de 0,64'Y.,, da área nativa do rio Grande do Norte (Santos, 2002). 

Uma empresa de porte médio no Nordeste, queima 670 nr
1 

de lenha por mês ou cerca de 12 ha de matas 
por mês ou o equivalente cm área a 14 campos de futebol e meio (Anuário, 2003 ). Desde 1998, tem sido a meta dos 
órgãos ambientais cm adaptar as indústrias de cerâmica ve rmelha do Rio Grande do No rte à utilização do gás 
natural , em substituição à lenha. No entanto. o ohjetivo tem s ido dilicultado em função do baixo custo da lenha. 
Esse rrc<;o (RS 8,00/m ' em média), tem sido o grande empecilho na troca da matriz energética , porque o uso da 
lenha reduz praticamente à metade os custos do processo de produção. 

O custo direto aproximado, ror fornada , cm um lorno intermitente para 8.000 tijolos de 190 mm x 190 mm 
x 90 mm é em média de R$ 200,00 com lenha, rodendo se elevar até R$ 400,00 com o gás natural. Mas esta 
diferença não leva em consideração, que na queima à lenha, a produção de peças de 2" e 3" qualidades é maior e o 
desperdício de peças é muito superior ao da queima a gás natural. O consumo de lenha provoca ainda impactos 
ambientais indiretos como a rerda da biodiversidade através da exploração de csrécies nati vas c a morte de anima is 
que possuem o seu hab itat na vegetação típica da caatinga. 

281 



Varela, M.L. , Vale. Sancha A .. Outra . R.P.S .. Nascimento, R.M. , Paskocimas. C'.A., Formiga, F. L. 

2.4. Resíduo Cerâmico 

No processo de queima das telhas são produzidos três tipos de materiais, class ificados de acordo com sua 
aceitação pelo mercado como de primeira (4X,5'Yo), de segunda (47,5'Yo) c (k terceira (4,0%,). É preciso melhorar esta 
etapa do processo, pois com a redução das peças de terceira hú um aumcntl> da rentabilidade do processo. Há uma 
perda neste processo de 16,2%. se comparado com uma s ituação onde todas as telhas produz idas fossem de 
primeira , considerando-se os preços aluais de venda. Isto não ocorre com os tijolos c lajotas que são produz idos no 
mesmo padrão. 

Nas etapas de manuseio c transfercncia das pc<;as secas para os l(,rnos, para o estoque c, por último na 
expedição, algumas peças são qucbrudas e os índices de quebra estão aprcsenwdos na Tabela I. O percentual de 
quebras varia de um item para outro. Enquanto o tijolo tem um índice total de 2,2X'){, c a lajota, 2.0 I%, que são 
índices aceitáveis, a telha tem X,l7%. que é um índice alto, que precisa ser reduzido. l':le reflete os maiores cuidados 
necessários para manusear este produto de "des ign" alongado que o torna mais lhig il quando comparado com os 
outros itens. (FIER N, 2004) 

Tabela !:Índices de quebra no processo de manuseio/transferências 

il. ··- ---~:~- ~-~"-]h:~~~~~~~ ~~ ;l~'ci~~q~~~~~~~~~~fic_~Jl~-~~ ... E! pc_d_iy~; -~:- J 
Total 

i! ..... l.:ijolo . ... ... iL _1,1_~% _ .... . i[__ O,XO% _ . 'I ...... 0,34%! ......... j[ ?,?~'){>_ .. .. .. .. 
1[ . ~aJ ota -~~r-o,m-------=:c- tAo% --ii .. _<U2% . _ i[ 2,ot'Yo J 
L .... -I~ ~h~ ----- 1. - -----~}9~% . C~.": 5J2% . - JC:I.(l_?'};> _______ J[_ _ -·--~ ' 17'){, __ ,, __ J 

2.5. Água 

Soares c Castilhos Junior et ai (2002) informa que na h1bricaçiio de ccr5mica estrutural. a utili zação da água 
como matéria prima ocorre essenc ialmente nas etapas de preparaçiio da massa c conlonnaçào, sendo que a 
quantidade de água utilizada vari a muito cm função da umidade natural das argilas c da reali zação ou não do 
processo de sazonamento, onde as argilas adquirem maior plasticidade pela exposição ús condiçôcs ambientais de 
umidade (chuva c orvalho) , necess itando , conseqüentemente, de menor adição de água durante a mistu ra. 

2.6. Energia Elétrica 

Segundo Beltran c Martinc;. ( 1999) a energia utili zada pela indústria cerúmica é de dois tipos: energia 
clétrica, principahnente para moagem. movimentação c que ima, c energia térmica . para preparação de maté rias 
primas, secagem c que ima das peças . A etapa central do processo cerâmico, a queima, é a principal consumidora de 
energia tém1ica, com aproximadamente 50% do total. A so:cagem por atomização da matéria prima, nos processos 
via úmida, apresenta um consumo próximo a 40% do global. Finalmente. a energia térmica é utili zada para secagem 
das peças. numa ctap<1 posterior à prensagem. O consumo clétrico encontra-se muito repartido entre as diferentes 
unidades produti vas, sendo os princ ipais consumidores os moinhos, as prensas c os f(mws. 

Na l~1bricação de cerâmicas estruturais, o principal custo envolvido no processo é o custo energético 
dividido entre o custo de energia c tétrica c o de energia térmica . 

2.7. Análise Racional 

A f'dta de info nnaçôcs sobre argilas (composição mineralógica), principais matétüs-primas utilizadas nas 
olarias é um dos maiores problemas encontrados pelos produtores de cerâmicas como tijolo c telha. A maioria dos 
produtores de cerâmica fat. uso de métodos artesanais , herdados de seus antepassados, para anali sar a matéria-prima 
a ser empregada na fabricação de seus produtos. Com base nesses métodos empíricos, anúliscs visual c tátil, 
determinam-se a quantidade de água a ser acresc ida à massa. a necessidade ou não da corrcção da massa através da 
adição de outros materiais ou até a mistura com outras argilas. que l(>ram anali sadas pelos mesmos processos 
empíricos. A massa para fabricação de produtos ccrúmicos é dita ideal quando a mesma cumprir as seguintes 
condiçôcs: a relação de materiais pl üsticos (no caso, argilomincrais) com materiais não-plústicos de natureza di versa 
(quartzo, fcldspato, carbonatos) de ve ser tal que confira ú massa cerâmica plasticidade suficiente para permitir a 
conformação c proporcionar adequada resisténc ia mecânica a vcrd..: c a cmnpos i.,:ào químico-mineralógica deve ser 
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equilibrada tal que. no processo de queima, as transformaçôes físi co-qu ímicas que ocorrem produzam as 
quantidades necessárias de fase vítrea, com viscosidade adequada ; evite a deformação das peças, e contira ao 
produto acabado as característ icas tecnológicas desejadas (coeficiente de dilatação, resi stência mecânica. 
porosidade. etc). (Coelho, 2002) 

i\ caracll:rizaçào químico-mineralógica de argilas. c a determinação das propriedades que seus 
componentes atribuem ús massas ceni micas permitem estudar os beneficiamentos que devem ser feitos a uma massa 
cerâmica para a lterar uma ou várias propriedades do corpo cerâmico, c melhorar as propriedades do produto final 
(Coelho, 2002). 

Um dos caminhos que pode ser seguido para o melhor conhecimento das propriedades da matéria-prima é 
através do emprego de duas !Ccnicas: análise química da matéria-prima e análi se racional. i\s análises químicas por 
difraçào de Raios-X e fluorescência de Raios-X t(Jrnccem como resultados as f~t ses presentes na argila e a relação 
dos elementos constituintes da arg il a com a sua proporção na forma de óxidos. respectivamente. E devem ser feitas 
cm argilas na sua constituição natura l. i\ segunda técn ica trata da análi se mineralógica racional de argilominerais , ou 
seja, através da combinaç~o da análi se química , qualitativa e quan titativa, onde os elementos são todos considerados 
ex istindo na forma de óxidos, têm-se informações suficientes para determinar a composição minera lógica das fases 
presentes na arg ila. Essa técnica te m como fundamento básico a resolução simultânea de equações lineares 
montadas para cada fase detectada por dilraçào de Raios-X. Esse conceito é o de análi se racional (Souza 
Santos, 19!'9 ). A solução desse sistema linear dú-sc por meio da sub-rotina A . X = B, utilizando o a lgoritmo dos 
mínimos quadrados não-negati vos, proposto por Lawson, que fornece como resposta a provável constituição 
mineralógica, cm percentual, dos constituintes da matéria-prima cm questão. 

i\ junção dessas duas técnicas possibilita um estudo mais detalhado da matéria-prima analisada, onde 
poderá ser definida a necess idade ou nào de um beneficiamento da argila c ainda se este beneficiamento é viável ou 
não, economizando-se, desta forma , tempo c investimento financeiro. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pode ser observado em vários trabalhos encontrados na literatura, para se chegar a um produto de 
qualidade adequada, qualquer que seja a área de produção, deve-se ter conhecimento da matéria-prima que se está 
trabalhando, com isso fica mais fac il dctcctar qualquer eventualidade no decorrer dos processos de produção 
utili zados, para a fabr icação dos produtos cerâmicos não é diferente. De posse de formulações de massa pré
determinadas com auxílio da análise racional todo o processo sofrerú uma rac ionalização que resultará cm economia 
tanto financeira quanto dos recursos naturais. (ierando dessa timna minimização dos impactos ambientais negativos 
promovidos pelas indústrias cerâmicas c aumentando o lucro dos empresários. 

Neste sentido, a aná lise racional pode ser ut ili zada como uma fCrramcnta adicional ao controle de processo, 
cont ri buindo para redução da porcentagem de perdas, melhoria dos panimctros de processo. redução do consumo 
energét ico e melhoria das propriedades fí sicas c mednicas de produtos cerâmicos. Estes fatores somados permitem 
no aumento da produtividade c diminuição do custo específico do produto final. 
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