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Resumo

O planejamento de cenários é uma ferramenta empregada na área da administração
como um mecanismo competitivo que entrega uma visão para um futuro passível de acontecer, narrado com fatos atuais e baseados em dados históricos. A sustentabilidade de uma empresa possui como um dos fatores de impacto o controle do custo de produção, sendo o tratamento dos resíduos gerados uma parte considerável desta vertente. Grande parte dos resíduos
industriais podem ser empregados como matéria-prima em outra cadeia de processos, reduzindo o custo de transporte e destinação, além dos aspectos ambientais agregados. O objetivo
deste trabalho foi propor um método de planejamento de cenários para aplicações da lama
vermelha como produtos comerciais que demandam grande quantidade de matéria-prima para
amenizar a quantidade deste rejeito estocado e gerado em larga escala anualmente. A lama
vermelha é gerada durante o processo de refino da bauxita, matéria-prima do alumínio, sendo
que somente no estado do Pará são geradas 6 milhões de toneladas deste resíduo, destinado
em grande parte a barragens de rejeitos. O trabalho foi baseado em trabalhos técnicos e científicos, que mostraram o custo como o principal limitador de reinserção de um resíduo como
matéria-prima. Desta forma, diversos métodos de construção de cenários foram prospectados
e se buscou adaptar e aplicar um método que fosse mais simples para verificar a aplicação do
resíduo em um determinado setor industrial. Verificou-se que o transporte para o beneficiamento do resíduo nas indústrias disponíveis atualmente no estado, tornam o valor da lama
vermelha não competitivo com a matéria-prima utilizada e a quantidade de resíduo a ser beneficiada pela infraestrutura industrial local não chegam a 2% do total gerado anualmente. A
metodologia desenvolvida pode ser empregada para avaliar possíveis caminhos para a aplicação da lama vermelha, além de contar com uma flexibilidade de desenvolvimento quantitativa
e qualitativa, podendo ser estendido para outros tipos de resíduos industriais.

Palavras-chave: Planejamento de cenários, Resíduo, Lama Vermelha.
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Abstract

The scenario planning is a tool used in administration area as a competitive mechanism that gives a vision for a liable future of a story narrated with current facts and based on
historical data. The sustainability of a company has as one of impact factors the control of
production cost and the waste generated treatment a considerable part of this strand. Much of
industrial wastes can be used as raw material in another process chain, reducing the transportation and disposal cost, in addition the environmental involved aspects. The objective of this
study was to propose a method of scenario planning applied to red mud as commercial products that require large amounts of raw materials to soften a quantity of this waste generated
and stored in large-scale annually. The red mud is generated during the refining process of
bauxite, the raw material for aluminum, only in the state of Pará are generated 6 million tons
of this waste, intended largely to tailings dams. The work was based on technical and scientific works which shown the cost as the main limiting to reinsert the waste as raw material.
Thus, several scenarios construction methods were prospected and sought to adapt and apply
a method that is more simple to verify the application of the residue in a particular industrial
sector. It was found that the transportation to process this residue on currently available industries in the state, turns the red mud value non-competitive in relation the used raw material
and the amount of waste to be benefited by the local industry infrastructure does not reaches
2% of the total generated annually. The methodology produced can be used to evaluate possible ways for application of red mud, and rely on a quantitative and qualitative flexibility development and it can be extended to other types of industrial waste.

Keyword: Scenarios Planning, Residue, Red Mud.
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1 Introdução

O planejamento de cenários é uma ferramenta empregada na área da administração
como uma ferramenta competitiva principalmente de mercado. Inicialmente foi utilizada no
campo militar, e na década de 70 no ramo do petróleo. Esta ferramenta entrega uma visão
para um futuro passível de acontecer. Tem semelhança a um conto de história, só que narrada
com fatos atuais e baseados em dados históricos. O futuro em sua grande parte não é previsível e há a necessidade de se ajustar a ele.
O termo "planejamento", segundo Ferreira (2004): "é o trabalho de preparação para a
tomada de decisão, segundo roteiros e métodos determinados". O planejamento é realizado
quando se acredita em um futuro que possa ser melhorado a partir de uma intervenção ativa
no presente. O significado de planejamento pode ser complementado por Chiavenato (2003),
onde o planejamento é uma função administrativa que direciona as demais funções, determinando antecipadamente os objetivos a serem atingido e como alcançá-los de maneira teórica
para uma posterior ação.
Há uma tendência das indústrias de se ajustarem ao futuro pela necessidade de estarem
inseridas em um mercado globalizado e dinâmico. Por isso, quanto mais sobre o futuro a ser
desenvolvido mais ações estratégicas poderão ser tomadas e mais competitiva a empresa pode
se tornar.
Como resultado desta dinâmica, as indústrias são as principais afetadas pelo seu ritmo
de produção que cada vez precisam desenvolver novas estratégias de produção buscando a
máxima eficiência em seus processos. No entanto, por mais eficiente que seja o processo industrial, sempre terá como parte de sua produção a geração de resíduos. Isto é um grande problema para o meio ambiente, para a sociedade e para a própria empresa. Dependendo da periculosidade do resíduo deverá criar um plano de gerenciamento de risco que gera um impacto
ao meio ambiente, a sociedade ao seu entorno e principalmente um custo que a empresa tem
que gerenciar. O resíduo gerado além de ser da responsabilidade do gerador, se não tratada e
disposta de maneira adequada pode acarretar danos e prejuízos para todas as partes envolvidas.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, descrita pela Lei nº 12.305/10, estabelece
princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações, e importantes instrumentos, tais como o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, que está em processo de construção e contemplará os diversos
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tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação,
bem como metas para diferentes cenários, programas, projetos e ações correspondentes
(MMA, 2011). Nesta lei está descrito que o responsável pela geração do resíduo é também
responsável pelo desenvolvimento de plano de gerenciamento de risco e sua parte operacional.
O planejamento de cenários é um estudo que pode mostrar possíveis caminhos para
uma visão a longo prazo, dependendo de ações com entidades públicas ou privadas.

1.1 Contextualização e Motivação
Segundo a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) mostra que cada tonelada de
alumina produzida gera entre 0,7 a 0,9 toneladas de resíduos de lama vermelha. Isto significa
que para ser produzido 1 tonelada de alumínio, é gerado aproximadamente 1 a 4 toneladas de
lama vermelha. Nunn (1998) descreve em seu trabalho a geração entre 0,5 a 2,0 toneladas de
lama vermelha seca, dependendo da qualidade da bauxita. Estima-se que 962 mil toneladas de
lama vermelha foram produzidas no Brasil em 2014 (ABAL, 2014). A Figura 1.1 ilustra a
proporção de lama vermelha gerada para cada tonelada de alumínio.

FIGURA 1.1: Proporção de lama vermelha produzida para cada tonelada de alumínio
primário. Fonte: Autor, 2015.

O grande desafio é que a lama vermelha como visto é gerada em grande quantidade no
Brasil e no mundo. No entanto, este rejeito possui em sua composição vários elementos químicos que, se tratados de maneira adequada, podem ser transformados em matéria-prima para
outros setores industriais. Tal perspectiva é uma alternativa de reduzir a quantidade de material depositado nas barragens de rejeitos, o que atualmente é um grande desafio da indústria do
alumínio. Diversos estudos foram realizados para a destinação da Lama Vermelha (ALLAIRE, 1992; SILVA FILHO, 2005; 2006; 2007; CABLIK, 2007; KALKAN, 2010; ANTUNES,
2011; RESENDE, 2013).
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1.2 Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é proposição de um método de planejamento de cenários para aplicações da lama vermelha como produtos comerciais que demandam grande quantidade
de matéria-prima para amenizar a quantidade deste rejeito estocado e gerado em larga escala
anualmente.

1.3 Objetivos específicos
Para a consecução deste trabalho foram estabelecidos como objetivos específicos:
- Identificar métodos utilizados atualmente de planejamento de cenários e caracterizar
o resíduo;
- Propor um método para elaborar cenários para a aplicação do resíduo;
- Aplicar o método proposto visando a avaliação do mesmo.

1.4 Recursos e Métodos
Para cada um dos objetivos específicos, foram definidos os seguintes recursos e métodos, conforme mostrado no Quadro 1.1:

QUADRO 1.1: Recursos e métodos para os objetivos específicos.
Objetivo Específico
Identificação dos métodos utilizados atualmente de planejamento
de cenários e caracterização do resíduo

Recurso
Método
Bases Científicas (SciELO, Periódico
Capes, Science Direct, Web of Knowledge, Scopus, ProQuest, revistas e
periódicos, incluindo relatórios técni- Metodologia do trabalho cientícos das empresas responsáveis pela fico
geração do resíduo, entidades regulamentadoras como: ABNT, MME,
MMA etc., e sindicatos.)

Proposição de um método para a elaboração Conjunto de métodos e suas respectiAnalisar etapas dos métodos
de cenários para a vas etapas.
aplicação do resíduo
Construção dos cenários baseaAplicação do método
Conjunto de princípios, boas práticas,
do em dados extraídos da meproposto visando a
processos e casos de uso.
todologia do trabalho científico
avaliação do mesmo

Fonte: Autor, 2015.
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1.5 Justificativa
A preocupações com as temáticas ambientais ocupam um lugar de destaque em toda a
mídia internacional, sobretudo, quando os assuntos tratados dizem respeito ao ambiente amazônico. Os olhos da sociedade se voltam para a necessidade da preservação da maior floresta
tropical do planeta, e detentora da mais extensa variedade de seres vivos do planeta, BRASIL
(2006). Isto inclui a as devastações da floresta em busca mais área para monocultura, extração
mineral, pecuária e também grandes áreas para a deposição de resíduos industriais, principalmente na região, o mineral.
Os resíduos gerados pelas atividades industriais de alguns setores primários (Metalurgia, Siderurgia e na produção do Alumínio Primário) são depositados em áreas próximas às
fábricas, devido ao elevado custo de transporte, manutenção e armazenamento destas áreas.
Estas áreas de deposição para os resíduos, devem ser geridos de maneira adequada, pois possuem grande potencial de agredir o meio ambiente, poluindo o solo, o ecossistema, causando
danos a população e podendo comprometer a economia local.
A lama vermelha é um resíduo gerado em grandes quantidades no Brasil e no mundo.
Villarejo (2012) cita que depositar a lama vermelha de maneira apropriada tem um custo de
5% do valor da produção do alumínio. Além disso, no processo de refino da bauxita, é adicionado hidróxido de sódio em soluções para ocorrer a separação do óxido de alumínio do mineral. Parte do hidróxido de sódio é recuperado antes da lama vermelha ser descartada em barragens, no entanto, não se consegue recuperar por completo este composto, o que torna a lama
altamente alcalina.
Devido a esta alta alcalinidade é necessário a disposição adequada para este rejeito,
geralmente em barragens construídos especialmente para este fim e que demandam extensas
áreas e o representam um fator chave e um custo no processo de refino da bauxita, além do
impacto ambiental que pode ocasionar se a área de deposição não ser devidamente planejada.
Todo processo produtivo exige matéria-prima, água e energia. O resíduo gerado se não
reutilizado é considerado perda ou desperdício de matéria-prima para a empresas. O gerenciamento de resíduo tem como base justamente o uso racional da matéria-prima, água, energia,
além do planejamento sobre o reuso ou a reciclagem destes resíduos.
No entanto, para o gerenciamento da lama vermelha, por ser um subproduto gerado
em grandes proporções que passa por processos complexos, a prevenção para não gerar resíduo, está sendo o maior desafio da indústria do alumínio; a minimização já se progrediu em
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termos de técnicas utilizadas para se reduzir a massa de água contida no rejeito, assim reduzindo seu volume; reutilizar e reciclar são ações complexas de se realizar, pois, a lama vermelha é resultado de um beneficiamento mineral, onde as características principais do minério
foram extraídas, restando apenas quantidades menores de outros. O processo de descarte da
lama vermelha ainda é o processo dominante. Em estudos de suas características químicas e
físicas, a recuperação pode ser um potencial uso (Figura 1.2).

FIGURA 1.2: Hierarquia de tratamento de resíduo (WASTE ONLINE, 2014).

A disposição de rejeito é a opção menos preferida em qualquer gerenciamento de resíduo. No entanto, hoje e ainda no futuro, possivelmente isto ainda será uma prática. É possível
amenizar a quantidade de resíduo gerado estudando técnicas de deposição e já estão sendo
aplicadas na indústria do alumínio (EEA, 2014).
Mesmo com a evolução tecnológica e diversos fatores como a proximidade do mar,
disponibilidade de área suficiente e adequada, a natureza e a característica do resíduo, o índice
pluviométrico anual, as características de evaporação pelo aquecimento solar e pelo vento
onde a planta será alocada (técnica lagooning), disponibilidade de fontes economicamente
viáveis para a redução do potencial hidrogeniônico (pH) (neutralização, i.e., como o dióxido
de carbono, dióxido de enxofre, água do mar e ácidos), apresentam certa complexidade e custos, e amenizam parcialmente o impacto visual e a extensão territorial para este tipo de deposição (EAA, 2014).
Atualmente a disposição da lama vermelha é realizada em forma de um espesso líquido (método úmido) ou pastoso (método seco, "dry-stacking" ou semi-seco) em áreas projetadas para este fim. Algumas refinarias de alumina, como a situada em Barcarena, Pará, realiza
a deposição nesta forma pastosa como mostrado na Figura 2.5 e se verifica a extensa área que
é necessária para a disposição da lama vermelha. Em 2014, essa refinaria gerou 6 milhões de
toneladas de lama vermelha (HYDRO, 2014).
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FIGURA 1.3: Barragem de rejeito para a lama vermelha em Barcarena, Pará. (GOOGLE EARTH, 2015).

Devido as barragens serem especialmente projetadas (impermeabilizada e corretamente drenadas), são custos para as empresas geradoras. Estes projetos demandam grandes áreas
que a longo prazo são formadas extensas áreas de rejeitos alcalinos (Figura 1.3). Outro exemplo é a refinaria de São Luiz no Maranhão como mostrada na Figura 1.4.
É necessário atentar para a construção das barragens de rejeitos por necessitarem de
grande quantidade de recurso hídrico para a sua construção. A água é um recurso que está
cada vez menos disponível e já apresenta indícios de necessidade da conscientização no presente e que pode se agravar ainda mais no futuro. Isto pode representar um aumento do custo
da obra, que inclui a captação deste recurso para futuras construções. Consequentemente, a
regulação ambiental se poderá se tornar mais rigorosa para a liberação de novas licenças para
este tipo de empreendimento.

FIGURA 1.4: Lagoa de rejeito de lama vermelha em São Luiz, Maranhão (GOOGLE
EARTH, 2015).
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A grande quantidade de resíduos resultante dessa indústria da mineração, constitui um
sério problema socioambiental que necessita de tratamento cuidadoso, pois o despejo acidental no meio confere grandes prejuízos econômico a essas indústrias, para a comunidade e para
a biodiversidade em seu entorno.
A preocupação com esses impactos, principalmente no que a lama vermelha pode ocasionar no meio ambiente já vem sendo mostrado em estudos realizados por Blackman (1973),
onde simulou em laboratório a deposição da lama vermelha de uma refinaria Alemã com as
condições dos locais no fundo do mar, analisando o impacto ocasionado pelas propriedades
química e física em alguns animais da fauna marinha. Os estudos mostraram que a lama tem
impacto negativo, devido ao grau de toxidade que age em alguns animais e plantas causando a
mortalidade dos mesmos, em maior ou menor grau.
Apesar do monitoramento e manutenção permanente para evitar problemas na disposição da lama, alguns acidentes ambientais já foram relatados no Brasil e em outros países. Em
abril de 2009, ocorreu um vazamento de lama vermelha no rio Murucupi, município de Barcarena, nordeste no Pará, próximo da bacia de rejeito da refinaria ALUNORTE, onde afetou a
comunidade e a qualidade dos recursos locais.
Pereira et al. (2009) realizaram estudos com amostras coletadas neste rio que mostraram alguns parâmetros fora de conformidade com o CONAMA 357/05, o qual se pode citar: o
oxigênio dissolvido, a turbidez, o cloreto, o alumínio, o ferro, o cádmio e o cobre. A redução
do oxigênio dissolvido pode ter sido a principal causa da mortandade dos peixes neste rio e
em outros braços hídricos próximos ao local do vazamento. Além dos peixes e répteis, outros
animais, inclusive animais terrestres, também foram afetados comprometendo a sobrevivência
do ecossistema do rio e das populações que residem em sua margem, o qual pode ser citado a
comunidade de São Lourenço.
Segundo o IBAMA (2009) este vazamento ocorreu devido ao alto índice pluviométrico incomum acarretado na região neste período o que sobrecarregou uma das bacias de rejeito
provocando o transbordamento, o que resultou em multa diária para a empresa até a contenção
e cessão do vazamento.
Outro acidente ocorreu em 2010, em Ajka, na Hungria, o rompimento da barragem de
rejeito na refinaria mostrou o quanto as consequências podem ser desastrosas. (Figura 1.5). O
derramamento da lama vermelha percorreu mais de 20 km de extensão, afetando o ecossistema local, de outros vilarejos e os rios.
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FIGURA 1.5: Barragem fraturada de Ajka, Hungria (LOCKWOOD et al., 2014).

Devido à alta alcalinidade, distribuição granulométrica e toxidade, este desastre ocasionou impacto na natureza local, na comunidade destruindo centenas de casas e intoxicando
mais de 250 indivíduos, causando a morte de dez pessoas (GUNDY et al., 2013). Um dos
resultados posterior ao acidente, foi a poeira gerada pelos particulados finos de fácil suspensão, que podem ser provocados pelo vento ou pelo tráfego de carros, podendo gerar problemas no sistema respiratório dos indivíduos (GELENCSÉR, 2011).
Além disso, estudos sobre a presença de traços de elementos tóxicos no solo, mostraram a presença de cobre e alumínio, bem como metais pesados: vanádio, arsênio e cromo.
Estes metais pesados podem causar danos ao material genético causando efeitos adversos em
humanos como câncer, infertilidade e deformações na gestação de bebês e podem desestabilizar o ecossistema (GUNDY et al., 2013; WINKER, 2014; MIŠÍK, 2014).
Lockwood et al. (2014) estudaram amostras do solo analisando o comportamento e o
cultivo de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos como um mecanismo de mobilização e
controle do arsênio solubilizado, presente no solo.
O impacto na economia local se agravou pela considerável mudança nas características químicas e físicas do solo. Além disso, o desastre percorreu o a extensão do rio Marcal,
que eliminou todas as formas de sustento proveniente deste habitat. Seis meses após o acidente, o chefe da defesa civil Húngara, general Gyorgy Bakondi afirmou "[...] nós proibimos o
plantio de vegetais, pois ainda não sabemos as consequências a longo prazo" (DW, 2011). A
Figura 1.6 mostra as consequências deixadas seis meses após o acidente.
Por fim, as consequências além dos já citadas resultaram na retenção da empresa MAL
(Magyar Alumínio) pelo estado Húngaro por dois anos e o pagamento de multas de dezenas
de milhões de dólares (EXAME, 2011). As possíveis falhas que podem justificar a quebra da
barragem são descritas no estudo realizado por Mecsi (2013).
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FIGURA 1.6: Nível da LV no tronco das árvores e Comunidade atingida pela LV (Foto: PALÍNDROMO MÉSZÁROS1).

Então, o processo de construção, do gerenciamento e da manutenção tanto de novas
barragens quanto as já estabelecidas são custosas para a indústrias geradoras. Todos estes processos são de responsabilidade do gerador até a extinção do rejeito no meio ambiente, ou seja,
até quando o rejeito se tornar inofensivo ao meio ambiente.
Neste contexto, haja visto que existe uma necessidade de diminuir todo esse resíduo
que é gerado em larga escala anualmente, este trabalho busca reunir informações sobre este
rejeito e os procedimentos já estudados na literatura que utilizam a lama vermelha como parte
da composição dos produtos finais como: produção de cimentos, construção de estradas, cerâmicas estruturais, reagentes, catalisadores, adsorventes, produção de ferro, pigmentos etc.,
afim de avaliar a viabilidade de aplicação na prática.
Para isso, um método da administração estratégica chamado planejamento de cenários
foi estudado. Este método auxilia na criação de cenários que são utilizados pelos gestores
normalmente de grandes empresas para gerirem possíveis risco futuros a seus negócios e melhorarem estrategicamente seus posicionamentos perante a sua competitividade no mercado
através de estratégias que possam ser articuladas caso estas incertezas venham a acontecer. O
trabalho tem a intenção de utilizar este método para verificar a viabilidade de aplicar a lama
vermelha em grande quantidade no estado do Pará. No entanto, não foram encontrados trabalhos que utilizassem o planejamento de cenários para a aplicação em resíduos industriais.

1.6 Área de Aplicação e Delimitação da Pesquisa

1

Fonte: Disponível em: < http://palindromo.info/index.php?/project/the-line/>. Acesso em: mai. 2015.
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A área de aplicação desta pesquisa é a elaboração e análise de cenários para aplicações
da lama vermelha, que visa reduzir o montante deste resíduo nas áreas de deposição.
Na pesquisa são analisadas sistematicamente as características da lama vermelha, visando sua aplicação. Este procedimento foi desenvolvido de maneira totalmente teórica baseada em dados minerados sobre o resíduo.
Este trabalho não criou estratégias para inserir o resíduo no mercado nem articulou
com entidades públicas e privadas. A criação de estratégias é um passo do planejamento de
cenários que não foi adotado neste trabalho.

1.7 Estrutura do trabalho
Este trabalho é composto por 5 capítulos. O presente capítulo define o escopo deste
trabalho, introduz os objetivos e faz uma breve contextualização sobre o tema e delimita a
pesquisa. O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica apresentando os métodos de
planejamento de cenários e as características do rejeito. O terceiro capítulo apresenta o método baseado na escola norte americana, definidos por oito etapas. No quarto capítulo é apresentado a aplicação e adaptação do método para o resíduo, os cenários construídos e avaliados.
Por fim, o quinto capítulo é a conclusão deste trabalho e proposta para trabalhos futuros.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo é apresentado um breve resumo dos métodos de planejamento de cenários e teorias que embasam este trabalho e a caracterização da lama vermelha.

2.1 Planejamento de Cenários

O futuro em sua grande parte não é previsível e é necessário se ajustar e ele. A maneira de pensar sobre ele por si só, leva a uma flutuação das ações, do objetivo, gerando incertezas e, as tentativas de entendê-las, tornam-nas parte da razão. As incertezas são partes de uma
construção estrutural básica do ambiente de negócios (WACK, 1985).
Frases como: "O dia de hoje não será o mesmo de amanhã, a tomada de decisão feita
hoje pode impactar mais a diante", são de certa forma uma maneira de se preparar para o futuro. No entanto, se faz necessário olhar ao redor de uma organização, de um negócio ou uma
proposição e analisar os "players" para se criar alternativas para contornar as incertezas com
uma postura mais definida. Isto abala executivos e gestores do status quo para considerar vias
de como a atual realidade pode trazer mudanças mais à diante, afetando de modo positivo ou
negativo as decisões definidas hoje (WILBURN, 2011).
De Geus (1988), descreve no artigo “Planning as learning” que os resultados de uma
organização dependem da habilidade dos gestores em absorver o ambiente de negócios e agir
por meio destas informações de maneira apropriada. Em outras palavras, eles dependem do
aprendizado. De acordo com Garvin et al. (1988), todas as empresas possuem um conhecimento organizacional, que consiste na capacidade de executar coletivamente as tarefas que
não poderiam realizar se o fizessem de maneira isolada.
A necessidade de ter um menor custo, maior benefício e competitividade desafiam os
Stakeholders a explorarem o futuro que pode ser de diferentes expectativas. Embora a forma
exata do futuro é normalmente desconhecida. Para isso, é necessária visão a longo prazo, conhecimento transversal para interação, ter profundidade para encontrar fatores e tendências os
quais são muito importantes, além de considerar riscos devido ao horizonte planejado o qual
pode ocorrer mudanças ao longo do tempo e pensar na humanidade, pois esta será a primeira a
ser afetada (VAN Der HEIJDEN, 2005).
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Portanto, este método pode fornecer informações sobre aprendizagem, percepções,
tomadas de decisão, e outras saídas críticas para o planejamento de cenário. Um exemplo de
planejamento, segundo Swanson (1988) o modelo de custo/benefício é uma das ferramentas
que auxiliam a pensar sobre os benefícios de qualquer projeto, avaliando o custo associado
com as principais mudanças da indústria e auxiliam a realizar estimativas para a construção
dos cenários.

2.1.1 Definição

O termo "planejamento", segundo Ferreira (2009): "é o trabalho de preparação para a
tomada de decisão, segundo roteiros e métodos determinados, ou seja, como: "projetar, programar, tencionar”. Para Chiavenato (2003), o planejamento é a primeira função administrativa, por ser aquela que serve como base para as demais funções. Determina antecipadamente
quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se, então, de um modelo teórico para a ação futura, se iniciando com a determinação dos objetivos e
detalhando os planos necessários para atingir este objetivo da melhor maneira.
O planejamento é realizado quando se acredita em um futuro que possa ser melhorado
a partir de uma intervenção ativa no presente.
O termo "cenário", segundo Ferreira (2009) é o "lugar em que se desenrola algum fato;
palco, ou um conjunto do que se descortina à vista; panorama, paisagem, cena". Para a administração este o termo foi uma tradução direta do inglês "...an imagined or projected sequence
of events, especially any of several detailed plans or possibilities" (Uma sequência de eventos
projetados ou imaginados, especialmente, especialmente qualquer um dos vários planos detalhados ou possibilidades) [Tradução do autor], o qual a língua portuguesa ainda não o adotou.
No entanto, cenário para a área da pesquisa operacional é uma ferramenta que ajuda a
criar uma média/longa visão de um mundo de grande incerteza. O francês Porter (1985) define cenários como uma visão interna consistente do que o futuro pode vir a ocorrer e não como
uma previsão, sendo um possível futuro plausível de acontecer. Com isso, articular diferentes
formas que podem construir cenários futuros e com isso mostrar direções possível conforme o
raciocínio do decisor.
Lindgren e Bandhold (2003) descrevem cenários como conjuntos de fatos baseados
em dados históricos e atuais que quando arranjados podem, sob condições de incertezas em
médios ou longos prazos possíveis futuros. Em outras palavras, os cenários são caminhos de
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ver um possível futuro baseados em incertezas onde ilustram possíveis riscos que através da
multidisciplinaridade entre as áreas técnica, econômica, ambiental e social etc., podem ser
trabalhados tanto qualitativamente quanto quantitativo. Esse conjunto de dados ajudam o decisor a imaginar e unir com o conhecimento que o mesmo detém para decidir o próximo passo
para a organização. Cenários e projeções se misturam sendo que podem ser diferenciados pelo
enfoque que cada um detém. Os cenários possuem um foco para desenvolver um futuro baseado em incertezas resultantes de fatores pré-determinados, já as previsões são baseadas em
certa relação de causalidade com o que ocorre atualmente e no passado através de ferramentas
estatísticas. A Tabela 2.1 compara cenários e projeção.

TABELA 2.1: Diferenças entre cenários e projeção.
CENÁRIOS
Futuros possíveis, plausíveis
Baseado em incertezas
Ilustra riscos
Quantitativo ou Qualitativos
Necessita conhecer o que decidir
Forte para médio ou longa perspectiva

PROJEÇÃO
Futuros Prováveis
Baseados em certa relação de causa
Escondem riscos
Quantitativo
Precisa ousar para decidir
Forte para curta perspectiva

Fonte: LINDGREN & BANDHOLD, 2003.

Ducot e Luben (1980) afirmam que os cenários devem pertencer a um certo campo de
relevância com relação a um certo período de tempo e estão conectados por vários tipos de
relações como: sucessão temporal, causalidade, efeito, intencionalidade, instrumentalidade e a
probabilidade condicional.
Wack (1985) descreve que as previsões em sua maioria conseguem prever resultados
razoáveis e, com isso, podem torná-las perigosas. Isso ocorre devido a consideração de que o
mundo de amanhã será o mundo de hoje, levará cedo ou tarde a uma possível falha se as mudanças no ambiente de negócios não forem tomadas.

2.1.2 Tipologia dos cenários

As tipologias dos cenários são bastantes distintas e variadas. A diversidade de cenários, como os propostos por Ducot e Lubben (1980), Mietzner e Reger (2004), Van Notten
(2005). Cada um deles identificaram distinções fundamentais entre os tipos de cenários.
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Há autores que descrevem os tipos de cenários de maneira mais ampla, Van Notten
(2005) e outros de maneira mais sucinta (Börjeson et al (2006)). Boaventura (2003) explica
que os cenários podem ser classificados de acordo com suas várias características presente em
literaturas específica.
Ducot e Lubben (1980) descreveram 27 tipos de cenários distribuídos em três eixos:
exploratórios -misto-antecipatório, descritivo-dinâmico-normativo e tendencioso-compostoperiférico. Estes cenários foram construídos baseados em acontecimentos que eram adequados
aquela época. Van Notten (2005) sumarizou os cenários de Ducot e Lubben e descreveu as
características para os cenários como mostrado na Tabela 2.2.

TABELA 2.2: Tipologia das características para os cenários desenvolvidos por Van
Notten (2005).
Características Gerais

Descrição
Função dos cenários: Processo ou produto
Conjunto de valores: Descritivo ou normativo
Objetivo do projeto:
Tema a ser coberto: baseado em assunto ou baseado em área ou
Exploratório ou de suporte a
baseado institucionalmente.
decisão
Natureza da mudança: Evolucionário ou Descontínuo ou gradualmente descontinuo
Estilo do processo:
Intuitivo ou analítico

Tipos de dados: qualitativo ou quantitativo
Método empregados: Participa tório ou baseado em modelos
Grupos envolvidos: participativo ou exclusivo

Conteúdo dos cenários:
Complexo ou simples

Escala tempo: Sucessões ou pontual
Questões cobertas: Heterogêneas ou Homogêneas
Nível de integração: Integrado ou Fragmentado

Fonte: Van NOTTEN, 2005.

Börjeson et al (2006) apud Souza e Takashi (2012) afirmam que não há um consenso
na literatura quando os tipos dos cenários. Mostram que o fato é devido a diversidade de aplicação dos cenários, e que isto pode ser útil, dependendo do objetivo a ser alcançado. Para eles
os cenários são divididos em três tipos: Preditivos, Exploratórios e Normativos. Estes cenários
são descritos na Tabela 2.3.
Os cenários normativos são aqueles cenários que configuram futuros desejados, exprimindo sempre o compromisso de um ou mais atores em relação à consecução de determinados objetivos e projetos ou à superação de desafios empresariais ou tecnológicos. A lógica
de construção desses cenários consiste em estabelecer primeiro o futuro desejado para depois
traçar as trajetórias para alcançá-lo (Godet, 1993).
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TABELA 2.3: Tipos de cenários para Börjeson et al (2006).
Tipos
Cenários preditivos

Descrição
Tentam predizer o que vai acontecer no futuro e estão intrinsecamente
relacionados aos conceitos de probabilidade e de possibilidade. Geralmente, essas predições se fundamentam na extrapolação de dados
históricos

Cenários exploratórios

Tentam explorar situações ou suposições que são consideradas como
possíveis em diversas perspectivas. Em geral, os cenários exploratórios
são elaborados para as análises em longo prazo, a fim de permitir mudanças mais profundas que os cenários de curto prazo

Cenários normativos

Têm como ponto de partida algumas metas explicitamente definidas,
de modo que se busca elencar as atividades necessárias para alcançar
tais metas no prazo estipulado

Fonte: BÖRJESON et al (2006).

Já Boaventura (2003) fez um levantamento sobre os diversos tipos de cenários e expôs
em seu trabalho, classificando os cenários como: Cenários possíveis, plausíveis e desejáveis;
Cenários de tendência, otimistas, pessimistas e contrastantes; Cenários de primeira e segunda
geração.
Godet e Roubelat (1996) e Marcial e Grumbach (2002) apud Boaventura (2003) esclarecem que os cenários possíveis são tudo aquilo que podem ser imaginados. Os cenários plausíveis são aqueles entre os cenários possíveis após a consideração das restrições. Os cenários
desejáveis são aqueles entre os cenários possíveis que não necessariamente são plausíveis.
Ainda segundo Godet (2001), os cenários plausíveis podem ser achados em algum lugar que ele denomina de cone de possibilidades. Neste caso, o autor se refere a uma área subjetiva que engloba todas as possibilidades de futuro. Contudo, destaca que os cenários desejáveis não são todos necessariamente plausíveis e que os cenários plausíveis não são necessariamente desejáveis.
Para Godet (1993) apud Boaventura (2003), um cenário de tendência, independentemente de ser o mais provável ou não, é aquele baseado na extrapolação das tendências atuais.
Os cenários otimistas, de acordo com Masini e Vasquez (2000), descrevem o melhor futuro
possível. Embora geralmente inatingível este tipo de cenário é altamente didático para demonstrar como seria alcançar uma situação ideal. Os cenários pessimistas, ou também denominados catastróficos, segundo Masini e Vasquez (2000), descrevem o pior futuro possível,
entre os cenários possíveis. Ainda segundo os autores, cenários de contraste descrevem diferentes situações a partir da alteração de variáveis-chaves. Segundo Godet (2001), cenários
contrastantes correspondem a uma operação de antecipação que é normativa (desejável) e
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imaginativa. Neste caso, é fixado normalmente um cenário que é altamente contrastante com
o presente, e então, se trabalha para alcançar aquele futuro, partindo dele em direção ao presente.
Wack (1985) denomina cenários de primeira geração, aqueles voltados para o entendimento das variáveis ambientais com a finalidade de serem exploratórios, apresentando as
incertezas inerentes aos elementos do ambiente. Para Masini e Vasquez (2000) estes cenários
exploratórios usados para ajudar a obter um melhor entendimento da realidade. Os cenários de
Segunda geração são descritos por Wack (1985) são destinados à tomada de decisão, sendo
estes cenários, também denominados estratégicos. Para Masini e Vasquez (2000), estes cenários são baseados em sólida análise da realidade; substituem os pressupostos e suposições dos
responsáveis pela decisão, sobre como o mundo opera, forçando-os a reorganizarem seus modelos mentais.

2.1.3 Ferramentas de auxílio para a construção de cenários

Ferramentas auxiliares para a construção dos cenários, Mietzner e Reger (2004) identificaram ferramentas para este desenvolvimento como a Lógica Intuitiva, a Análise de Impactos de Tendências e a Análise de Impactos Cruzados as quais destacam:
A Lógica Intuitiva para alguns autores, se passa como um método (Bradfield et al.,
(2005) apud RAELE, 2010), ou como uma ferramenta (MIETZNER e REGER, 2004). Esta
ferramenta/ método como descrita inicialmente por Pierre Wack (1985), desenvolvida pelo
Stanford Research Institute (SRI), Global Business Network e Shell, está presente no desenvolvimento de diversos outros métodos de construção de cenários. Segundo Wack (1985) é a
forma mais apropriada de se utilizar toda informação disponível sobre o futuro. Este tipo de
cenário gera novas ideias e pode auxiliar na identificação dos fatores chaves. Por outro lado, a
lógica intuitiva está estritamente atrelada aos experts que trabalham com cenários.
Wilson (1998) descreve a ideia central desse modelo de construção de cenários como
"[...] O modelo é intuitivo no sentido que constrói sobre impressões e asserções sobre a incerteza e possíveis declarações de pessoas que possuam conhecimento [...]," Mas o modelo também é lógico, formal e disciplinado no seu trato com a informação, análise e estrutura com
que realiza sua tarefa.
A lógica intuitiva foi desenvolvida nos Estados Unidos e é criticado pelos autores da
escola francesa de prospectiva por carecer de rigor formal e é considerado parte do declínio de
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métodos racionais do pensamento em cenários dos Estados Unidos. Apesar de útil, o processo
de participação na elaboração de cenários de grandes corporações, é tido como simplista.
(GODET, 2004).
A Análise de Impacto de Tendências, utilizada pelo Future Group, é uma combinação
de extrapolações estatísticas com probabilidades. A metodologia tem a vantagem de ser formalizada, mas ao mesmo tempo não leva em consideração o pensamento criativo como, por
exemplo, a análise de fatores que influenciam determinada tendência que é a essência do procedimento criativo. Desta forma, possui deficiências: só podem ser utilizadas por longos períodos, a partir de uma base de dados consistente e associada à Teoria das Probabilidades;
A Análise de Impactos Cruzados possui a vantagem com relação as demais citadas é o
fato de ser altamente formalizada e exercer o controle sobre o processo de criação de cenários.
Por outro lado, se não for contida dentro de certos limites, pode haver um descontrole gerando
a perda de confiabilidade no sistema.
Outras ferramentas, também as de cunho matemáticos e de simulação numérica computacional foram elencadas por Bradfield et al. (2005) apud Raele (2010) como: Brainstorming, matrizes, sistemas dinâmicos, análise de stakeholders, análise morfológica, Delphi,
SMIC ProbExpert, Multipol, Avaliação multicritério, simulações Monte Carlo etc.
Os cenários podem ser construídos de maneira sistêmica em grande quantidade, mas
com a intenção de selecionar os cenários mais plausíveis a realidade. No entanto, na visão de
Porter (1992), uma criação de cenários, além de três ou quatro, pode tornar a análise tão onerosa que as questões estratégicas são encobertas. Além disso, descrever muitos cenários pode
resultar em sombreamento de um cenário em outro e dificultar as suas identificações.

2.1.4 Métodos de planejamento de cenários

Como visto, cenários são todos os eventos externos que influenciam as condições de
gerenciamento das empresas. O planejamento de cenários representa um entendimento adotado pela empresa sobre algumas variáveis externas que constituem o seu cenário de negócios.
De acordo com Schwartz (1991), a análise de cenários "é uma ferramenta para ordenar
as percepções sobre futuros ambientes alternativos na qual as decisões podem ser estabelecidas". Para isso é necessário tempo para a confecção destes cenários e os resultados são obtidos em longa duração e nem sempre os benefícios serão de maneira direta (MECER, 1995).
O planejamento de cenários aborda a área da administração estratégica e é uma metodologia de aprendizado e também um instrumento de planejamento que auxilia o tomador de
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decisão a desenvolver iniciativas institucionais de caráter estratégico e planos que sejam robustos diante de diversas possibilidades dos futuros cenários. Desse modo, as principais incertezas que podem ocorrer são contornadas ou minimizadas (VAN Der HEIJDEN, 2005; STEWART 1997; GOODWIN e WRIGHT, 2001; RINGLAND, 1998; O'BRIEN, 2004).
Segundo O'Brien (2004) o planejamento de cenários aborda tipicamente duas fases:
primeiramente identificando e descrevendo futuras incertezas, e segundo, avaliando o impacto
dessa incerteza e explorar o que pode ser feito no presente cenário.
Já Goodwin e Wright (2004) descrevem que cenários não são previsões para o futuro.
Os cenários são desenhos de uma faixa de futuros plausíveis, no qual cada cenário possuem
uma probabilidade infinitesimal de ocorrer e que essa faixa de um conjunto de cenários individuais pode ser construída como uma forma de rodar as incertezas que pareçam ser inerentes
ao futuro, como arestas de contornos de um ambiente em um espaço multidimensional.
O que para Van der Heijden (2005) o estudo do planejamento baseados em cenários é
o aprender e inventar. Este estudo envolve todo o sistema corporativo desde ao responsável
pela gestão e pelos resultados, como também a cognição e o comportamento institucional.
Com a frase: "O total é diferente da soma das partes", o autor quer mostrar que como as organizações são constituídas de gestores que abordam suas ações organizacionais e uma forma
pessoal de pensar, o comportamento organizacional não se torna simplesmente a soma dos
comportamentos das pessoas que a compõe, é através da interação entre essas pessoas que um
comportamento único surge. Ou seja, as estratégias individuais precisam ser levadas em consideração pela organização em seu ambiente como o todo. Numa tentativa de explicar tal fato,
a Tabela 2.4 mostra a definição de cenários para alguns autores relevantes sobre o planejamento de cenários.

TABELA 2.4: Definição de planejamento de cenários para alguns autores.
Autor

Definição

Kahn e Wiener (1967)

...uma narrativa do futuro que concentra a atenção sobre processos causais e pontos de decisão.

Wack (1985)

"... meta principal à liberação do insight das pessoas."

Porter (1985)
Schwartz (1991)
Simpson (1992)

...uma visão interna consistente do que o futuro pode se tornar. Não
sendo uma previsão, mas um futuro passível de ocorrer."
...uma ferramenta para ordenar a percepção sobre ambientes alternativos
futuros, nos quais as decisões pessoais podem ser trabalhadas.
...um processo de construção de futuras alternativas do ambiente externo
de um negócio.
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Autor
Schoemaker (1995)

Van der Heijden (1997)

Definição
...uma forma qualitativa e disciplinada de descrever possíveis estados
futuros.
...externos são descrições internamente consistentes e desafiadores do
possível futuro; ...internos uma linha de argumento de causa, ligando
uma opção de ação com um objetivo ou um caminho através do mapa
cognitivo de uma pessoa.

De Geus (1997)

...uma ferramenta para discussão direcionada e documentada que tem
como objetivo não prever ou montar um plano, mas uma mudança no
mind-set das pessoas que utilizarem.

Ringland (1998)

...a parte do planejamento estratégico que se relaciona com as ferramentas e as tecnologias para lidar com as incertezas do futuro.

Godet (2000)

Glenn (2003)

"...é um conjunto formado pela descrição de uma situação futura e da
trajetória de eventos, que permite passar de uma situação atual a uma
situação futura."
... uma história que liga a descrição de um futuro específico à presente
realidade numa série de relações causais que ilustram decisões e consequências.

Millet e Waller (2003)

...usado para visionar possíveis estados futuros do mundo e considera a
maneira de levar vantagens e oportunidades e evitar potenciais ameaças.

Goodwin e Wright (2004)

...uma forma alternativa de encarar incertezas que estão escondidas na
análise de decisão.

Fonte: Adaptado de CHERMACK, 2011.

Kahn e Wiener (1967) abordam o planejamento de cenários de maneira teórica e filosófica. Para os autores, o planejamento e a especulação têm um óbvio compromisso com o
futuro, mas, além disso, não abandonam o passado, uma vez que estão relacionados com a
história. Dentro de suas compreensões, a concepção de progresso não pode ser entendida distinta da ideia do controle humano através da especulação e do planejamento do futuro. Esses
futuros, consistem na elaboração de hipóteses de acontecimentos ou sequências imaginadas de
eventos, se focando nas relações causais e nos pontos de decisão se utilizam para trabalhar
com as variações das possibilidades futuras de forma mais pontual e específica através dos
cenários.
Para eles a ideia de progresso como sendo parte da história, implicaria na negação do
planejamento e da especulação do futuro. Pois afirmam que se o progresso é um processo
inevitável com sendo um fim definido, pouco importaria, então, o grau ou a forma da intervenção humana. No entanto, para o desenvolvimento, o essencial seria o respeito pelo mundo,
pela diferença e pela diversidade, buscando a preservação das instituições que protegem a
liberdade de escolha humana. Essa liberdade não estaria restrita aos indivíduos e aos grupos
da atualidade, mas também aos do futuro, permitindo-os enfrentar seus problemas. O presente
não deveria, portanto, fechar os caminhos, tornando, com isso, os processos irreversíveis, mas
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dar a oportunidade de as pessoas do futuro escolherem seus caminhos. Portanto, o planejamento deve permitir mais de si.
Segundo Porter (1985) a questão principal em competitividade é a posição relativa de
uma empresa dentro do setor industrial, buscando liderança através de três tipos diferentes de
estratégias genéricas de competição: Liderança por Diferenciação, Liderança de Custo e Liderança por Enfoque. A liderança por diferenciação para Porter (1985) é quando a empresa
sempre procura formas de diferenciação que levem a um preço-prêmio, venda um maior volume do seu produto por determinado preço ou obtenha benefícios equivalentes, superior ao
custo da diferenciação. A liderança de custo para ele é quando o produto não é considerado
comparável ou aceitável pelos compradores, um líder de custo será forçado a reduzir os preços bem abaixo dos da concorrência para ganhar vendas, podendo anular os benefícios de sua
posição de custo favorável. A liderança por enfoque é quando o segmento-alvo de um enfocado não é diferente de outros segmentos, necessitando que este diferencie suas linhas de produtos.
TABELA 2.5: Etapas do modelo que leva em consideração as duas vertentes tradicionais do Planejamento de Cenários para Porter descrita por Junior et al. (2010).
Etapa

Descrição
Aqui não se partiu de um tema, questão, ou problema central, pois,
estes fatores estão implícitos nas próprias motivações de um planejamento de cenários. “Cenários são para explorar sistematicamente as
possíveis consequências da incerteza para a sua opção de estratégias”
1. Seleção de variáveis/ fato- (Porter, 1992, p. 412). “São mecanismos para a produção de informares chave intervenientes no ções que sejam relevantes para a decisão” (Van der Heijden, 1996,
objeto de estudo
p.24). Desta maneira, o objetivo final de um planejamento de cenários seria verificar como diversos fatores combinados se comportam
no futuro e quais seriam as principais opções estratégicas decorrentes
da análise dos quadros apresentados.
Nesta fase, os participantes são estimulados a selecionar um conjunto
de variáveis e fatores a elas relacionados e, na extensão temporal
definida, classificar os fatores (Courtney et al., 1997) em: futuro bem
claro quando há apenas uma possibilidade de comportamento do fator; futuro alternativo quando algumas possibilidades de direções
2. Classificação do nível de distintas podem ser tomadas pelo fator; faixa de futuros quando um
incerteza de cada fator e conjunto ainda maior de possibilidades de direções distintas podem
proceder a respectiva infe- ser tomadas pelo fator; ambiguidade verdadeira quando não há base
rência
ou fundamento para se estabelecer qualquer tipo de inferência. Nesta
etapa, o conteúdo contido nas inferências é extremamente limitado,
mas significativo o suficiente para compreensão e utilização nas próximas fases. Em paralelo às outras fases, se deve realizar uma pesquisa de para enriquecer as inferências.
Nesta fase, os participantes identificam a relação causal existente
3. Priorização dos fatoresentre os fatores, ou seja, qual fator ou conjunto de fatores influencia
chave
os demais e em que intensidade (é uma variação do plano-influência
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Etapa

Descrição
dependência da escola francesa, sem, no entanto, partir do pressuposto de que fatores devem ser excluídos). Ao final, se obtém um conjunto de variáveis dispostas em quatro quadrantes. O objetivo final
desta fase é identificar os direcionadores de cenários, ou seja, aqueles
cujo direcionamento é elevado e a dependência baixa.

Após debate entre os participantes, são definidos os direcionadores
4. Construção de estrutura que darão origem aos cenários. Com o auxílio da tabela gerada na
fase 3 deste modelo, e as inferências geradas na fase 1, se inicia a
causal: geração de cenários
construção das estruturas causais que se constituem nos cenários.
Os grupos, nesta etapa, descrevem textualmente os cenários que originalmente foram construídos na forma de uma estrutura de causa e
efeito, apoiados agora em inferências com maior conteúdo de infor5. Elaboração de enredos e mações. De posse da estrutura e narrativas, os grupos são estimulados
metáforas
a buscar por símbolos, ou metáforas que caracterizem o conteúdo dos
cenários e possam comunicá-los efetivamente aos demais membros
da organização e de seu entorno.

6. Estratégias elásticas

Até então, tem-se discutido o ambiente externo. Nesta fase, os grupos
levantam os pontos fortes e os pontos fracos da organização; as oportunidades e ameaças do conjunto de cenários e, por meio da Matriz
Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT), geram suas opções estratégicas. A seguir, são apresentados os objetos de estudo
submetidos à intervenção prática.

Fonte: Porter (1985) apud Junior et al. (2010).

Porter (1985) propôs o modelo que leva em consideração as duas vertentes tradicionais
do Planejamento de Cenários, na escola Americana e Francesa. Foi considerado também o
fator tempo, aliado a uma formulação estratégica baseada num conjunto de fatores mais específicos e objetivos em relação aos macros cenários. As etapas do modelo são mostradas na
Tabela 2.5
Schwartz (1991) explica que o método de cenários auxilia os tomadores de decisão na
necessidade fazer escolhas hoje, com uma compreensão dos seus possíveis desdobramentos
no futuro. O cenário uma ferramenta para ordenar as percepções de uma pessoa sobre ambientes futuros alternativos nos quais as consequências de sua decisão vão acontecer. Schwartz
propõe blocos construtivos de cenários onde a primeira fase é a identificação das forças motrizes e fatores-chave, através de brainstorming. Ainda é feita a identificação de incertezas
críticas e de elementos predeterminados, além da consideração de curingas e surpresas inevitáveis.
A Global Business Network (GBN) é uma empresa norte-americana, criada em 1988
por Peter Schwartz. Schwartz (1991) relata que este método de elaboração de cenários compõe-se basicamente de oito etapas. Schwartz se baseia na lógica intuitiva, que por sua vez, dá
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ênfase a fatores menos objetivos na elaboração dos cenários, na identificação e superação dos
modelos mentais dos tomadores de decisão a quem os cenários se destinam. Buscam-se estes
modelos mentais utilizando-se dos mitos e histórias, compondo-se enredos que tragam à tona
as diferenças entre o “mundo dos fatos” e o “mundo das percepções”. Segundo o autor as de
decisões devem ser tornadas conscientemente, pois cada um irá responder não ao mundo, mas
à sua imagem do mundo.
O próprio autor que criara o método, alerta sobre a utilização do GBN, no sentido de
se tomar cuidado com a elaboração de três cenários, uma vez que o cenário intermediário é
passível de ser visto como mais provável, quando isso não é necessariamente uma verdade. O
autor também comenta que se evite atribuir probabilidades aos cenários. Uma atenção especial com os nomes deve ser tomada. A participação das esferas de decisão, pessoas com funções
heterogêneas e criativas também são altamente recomendáveis.
O desenvolvimento de cenários, de acordo com Schwartz (2003) segue a linha de raciocínio mostrada na Tabela 2.6.

TABELA 2.6: Etapas do desenvolvimento de cenário de acordo com Schwartz.
Etapas

Descrição

Identificar as variáveis relacionadas ao processo decisório. Relacionar
Identificar a questão decisões importantes com modelos mentais dos tomadores de decisão
1.
como: expansão de uma organização, investimentos em tecnologia,
ou decisão central
alianças, fusões etc.
Identificar as princiIdentificar e listar os fatores-chaves que impactam no sucesso ou fra2. pais forças motrizes do
casso da decisão, ou conjunto de decisões levantadas na etapa anterior.
ambiente local
Listar as forças motrizes no macro ambiente, capazes de influenciar os
Identificar das Forças
fatores-chave já identificados. Determinar também aquilo que é prede3. motrizes do macro
terminado (tendência) e o que é incerto. (Esta etapa envolve muita
ambiente
pesquisa, a fim de identificar adequadamente as forças motrizes)
Ordenar os fatores-chaves e forças motrizes tendo por base dois critéClassificar por imporrios: o grau de importância para o sucesso da questão ou decisão cen4. tância e incerteza as
tral obtida (s) na primeira etapa e o grau de incerteza em torno desses
forças supracitadas
fatores e tendências
O resultado da hierarquização se constitui nos eixos por intermédio dos
quais os cenários irão se diferenciar. O objetivo deste procedimento é
Selecionar as lógicas
finalizar com apenas alguns cenários, cujas diferenças importam aos
5.
dos cenários
tomadores de decisão. É neste passo que Schwartz (2000) orienta a
introdução de enredos como uma maneira de organizar os cenários.
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Etapas
6. Encorpar os cenários

7.

Descrição
O método sugere a organização dos fatores-chave e tendências (etapas
2 e 3) na forma de uma narrativa buscando a plausibilidade dos mesmos.

Após o desenvolvimento dos cenários, se retorna à questão inicial ou
Análise das implicações
decisão central definida na etapa 1. Nesta etapa, são feitas avaliações
e opções estratégicas
quanto às decisões e vulnerabilidades reveladas em cada cenário.

Fonte: SCHWARTZ, 2000.

O oitavo passo deste método é a seleção dos principais indicadores e sinalizadores da
ocorrência de elementos descritos pelo os cenários.
Simpson (1992) sugere que os planejadores que se utilizam de cenários como ferramenta de planejamento devem periodicamente responder as seguintes perguntas para testar a
efetividade da utilização do instrumento: Os cenários são produtivos? Cada cenário é distinto
em seu estado fundamental? Os cenários são internamente consistentes? Cada cenário é plausível? Os cenários têm nomes memoráveis que os integrem à tomada de decisão? O autor afirma que os cenários múltiplos descrevem mundos diferentes e não resultados diferentes no
mesmo mundo. Além disso, ele sugere que durante a construção dos cenários se deve ter o
cuidado para não gerar variações alternativas (alta/média/baixa) de uma única variável e alerta
para que o cenarista não incorra no erro de classificar os cenários de otimistas ou pessimistas,
por também apresentarem caráter de ameaças e oportunidades.
Ainda Simpson (1992), quando o processo de elaboração de cenários gera mais de
quatro cenários, pode significar que a empresa considerou questões que não são cruciais para
sua atuação. Por outro lado, se forem gerados somente dois cenários, é provável que tenha
tido uma visão simplista.
Schoemaker (1995) cita o uso do planejamento por cenários em 1944, em que alguns
cientistas temiam que detonar armas nucleares poderia incendiar a atmosfera terrestre. Primeiramente tentou-se solucionar este impasse por meio da análise de equações de troca de calor
muito complexas, entretanto esta alternativa se mostrou inviável. A conclusão de que a probabilidade de ocorrer tal hipótese era muito baixa veio por meio da simulação de milhões de
futuros, calculados pelo emprego de computadores.
O DSI (Decision Strategies International) é um método de construção de cenários que
também nasceu na Shell, através do trabalho de Schoemaker. Assim como Peter Schwartz e
Van der Heijden, Schoemaker atuou na área de planejamento de cenários na Royal Dutch/
Shell, cujo precursor foi Pierre Wack, conforme já citado anteriormente neste trabalho. Não
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surpreende, pois, que o modelo de Schoemaker também se baseie na metodologia da Lógica
Intuitiva, a mesma empregada na Shell e na GBN (BOAVENTURA, 2003). Este modelo é
descrito na Tabela 2.7.

TABELA 2.7: Etapas do modelo proposto por Schomaker.
Etapas
1. Definição do Escopo

Descrição
Nesta primeira etapa se define o período de tempo e o escopo a ser analisado. Por escopo se entendem os produtos, mercados, áreas geográficas e
tecnologias envolvidas;

Esta etapa inclui não só a identificação dos principais stakeholders, co2. Identificação dos Prin- mo também várias de suas características. As principais características a
serem levantadas sobre os stakeholders referem-se às suas políticas,
cipais Stakeholders
interesses, forças e posições;
Verificam-se quais as forças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas
3. Identificação das Tene legais que com certeza irão influenciar as questões contempladas no
dências Básicas
escopo
4. Identificação das Incer- Identificam-se os eventos cujos estados finais são incertos e que irão
influenciar de forma significativa as questões do escopo
tezas-Chave
Após a identificação das tendências básicas e das incertezas-chave, se
reúnem todos os estados finais das incertezas-chave que levam a um
5. Construção de Cenáfuturo promissor em um grupo, e, todos os estados finais das incertezasrios
chave que levam a um futuro negativo em outro. Agregam-se as tendências básicas a estes cenários extremos
Provavelmente os dois cenários extremos criados na etapa anterior não
6. Checagem de Consis- são plausíveis, ou melhor, não têm consistência interna. Três tipos de
consistências devem ser verificados: das tendências, das incertezas e dos
tência e Plausibilidade
stakeholders
7. Desenvolvimento de Na etapa anterior, ao se verificarem as consistências, temas estratégicos
Cenários de Aprendiza- deverão surgir. O objetivo nesta etapa é organizar estes temas estrategicamente relevantes e construir cenários plausíveis de aprendizagem
gem
Neste ponto provavelmente aparecerá a necessidade de um entendimento
8. Identificação de Necesmais aprofundado das tendências e incertezas. É uma etapa de refinasidade de Pesquisa
mento dos cenários de aprendizagem
Os cenários escolhidos servirão de base para construção de modelos
9. Desenvolvimento de
quantitativos que possam formalizar as interações em suas variáveis e
Modelos Quantitativos
permitir simulações
Finalmente, num processo interativo, se chega aos cenários que serão
empregados para testar as estratégias e gerar novas ideias. Estes cenários
finais respeitarão ao menos quatro aspectos: serão relevantes (conecta10. Seleção de Cenários de dos aos modelos mentais dos usuários), serão internamente consistentes,
serão contrastantes (descrever futuros realmente diferentes) e serão desDecisão
critores de um estado final estável por um tempo razoável, pois não se
deseja chegar a um futuro que seja apenas transitório, Boaventura
(2003).

Fonte: Schoemaker (1995).
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Para Schoemaker (1995) a construção de cenários através deste método ajuda a mapear o conhecimento sobre o futuro, dividindo este conhecimento em dois grupos:
a. elementos sobre os quais acreditamos saber alguma coisa;
b. elementos que consideramos incertos ou desconhecidos.
Boaventura (2003) destaca que o modelo DSI contempla ambos os elementos acima
apresentados, pois em seu processo de elaboração de cenários destina uma etapa para a identificação das principais tendências (elementos do grupo a) e outra para identificar as principais
incertezas (elementos do grupo b). Schoemaker (2002) defende que a identificação das principais tendências e incertezas são os principais elementos da construção de cenários. Segundo
Boaventura (2003), outro ponto que se destaca no modelo DSI é a precaução quanto à consistência dos cenários.
Schoemaker (1995) propõe checar três tipos de consistência:
a. compatibilidade das tendências com o escopo de prazo do cenário;
b. compatibilidade entre os estados finais das incertezas assumidos em um cenário;
c. compatibilidade em relação às posições assumidas pelos principais stakeholders no
cenário em estudo.
Van der Heijden (1997) exemplifica que o uso de histórias é um antigo utilitário da aprendizagem organizacional e quando tomadas como ferramentas de planejamento, contestam
a negação, premissas e miopias estratégicas, provocando a desejada supressão da incredulidade nas possibilidades futuras, por meio de criatividade, insights e intuição.
Para Van Der Heijden (2004), cenários “são um conjunto de futuros razoavelmente
plausíveis, mas estruturalmente diferentes. Uma vez escolhidos os conjuntos de cenários, todos terão a mesma chance de ocorrer”. O autor diz que os cenários devem ser construídos a
partir dos elementos que compõem a situação atual: sua estrutura e suas incertezas. As variáveis qualitativas plausíveis devem ser inseridas nos cenários, compondo novas possibilidades
de futuro. A partir daí os cenários deverão ser testados pela ideia de negócio. O cerne da ideia
de negócio é o sistema de competências distintivas, criado e explorado pela organização. Uma
ideia de negócio pode abranger mais de um negócio, sendo, portanto, um conceito mais dinâmico que o negócio central. Ainda segundo o autor, planejar cenários é mais do que inventar
histórias sobre o futuro. A sua importância se estende por uma ampla área de conhecimento
organizacional, incluindo:
a) na etapa de pré-decisão: Cria conceitos e linguagem novos na organização; fortalece
a qualidade da conversação estratégica; gerencia o foco de atenção da organização; torna a
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organização mais perceptiva em relação ao seu ambiente e, portanto, mais adaptativa; motiva
a ação e a mudança; faz as pessoas pensarem.
b) na tomada de decisão: Considera a força da organização e as suas características na
sua ideia de negócios; desenvolve capacitação e opções de portfólio; desenvolve estratégia;
faz um julgamento sobre uma proposta;
Van Der Heijden (2004) trabalha com a lógica intuitiva e acrescenta que uma sistematização mais rica em detalhes pode aumentar as chances de uma implementação bemsucedida.
Brochetto e da Silva, (2006) resumiram a obra de Heijden em etapas de construção de
cenários que o autor, em sua obra, não teve a preocupação de dividir em etapas. Estas etapas
são apresentadas na Tabela 2.8.

TABELA 2.8: Resumo da sistemática de Van der Heijden, baseado na obra do autor.
Etapas

Citações e Comentários

A ideia de negócio é o modelo mental da organização para as forças que
estão por trás do seu sucesso atual e futuro. O planejador de cenários,
1. Definição da “Ideia de visando acelerar o aprendizado organizacional, precisa articular a ideia
de negócio. Só depois de articulada, ela pode ser estudada, discutida,
Negócio”
modificada e melhorada. (p.57) Participantes: planejadores de cenários e
gestores.
O maior problema da análise do ambiente de negócios é lidar com a
complexidade. Há muito a ser considerado. O que faria realmente dife2. Análise do Posiciona- rença para nosso negócio? A resposta a pergunta [...] permite a identifimento Competitivo da cação de várias incertezas vitais no ambiente de negócios. (p.84).[...]
empresa
Essencialmente, qualquer projeto de estratégia trata da adequação entre
organização e o seu ambiente. (p.129) Participantes: planejadores de
cenários e equipe de gestão.
É uma lista de temas ou áreas de incerteza importantes sobre os quais a
empresa está preocupada. Os temas ou áreas devem ser escolhidos de
maneira mutuamente independente (ortogonais). Mais do que cinco temas ou áreas amplas tornaria o produto difícil de manejar cognitivamente”. (p.132) [...] O planejador de cenários deve começar pelas ideias dos
3. Estabelecimento da clientes, intuitivas ou não, do que impulsiona (ou deveria impulsionar) o
“Agenda de Cenários”
sucesso da sua organização. Isto pode ser feito através do processo de
tempestade de ideias – brainstorming - ou entrevistas individuais e realimentações – feedback (p.119). [...] Uma das primeiras decisões da equipe é o alcance de previsão dos cenários, definindo o “Ano horizonte”.
(p.134). Participantes: envolve tanto o pessoal interno como externo.
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Etapas

Citações e Comentários

Desenvolver conhecimento novo com base na agenda de cenário identificada é uma atividade para uma equipe. (p.154). O planejador deve
tentar encontrar maneiras novas de conceber a área da agenda. (p.155).
4. Organização e desen- Atividades[...] neste estágio: Listar os padrões e tendências fundamenvolvimento do conheci- tais; mapear os relacionamentos causais em diagramas de influência;
mento
listar as forças motrizes subjacentes; classificar as forças motrizes pela
imprevisibilidade e pelo impacto na agenda estratégica; listar as questões
derivadas [...](p.159) Participantes: planejadores de cenários, gestores e
peritos convidados.
O propósito do próximo passo é estruturar uma série de linhas históricas
consistentes internamente que projetem o máximo possível do aprendi5. Estruturação dos Ce- zado obtido no projeto até aqui. Há uma série de maneiras nas quais isso
nários
pode ser obtido [...] (p.163) Participantes: planejadores de cenários, gestores e líderes de negócio.
Dois tipos de testes: Quantificação dos cenários e “Teste do ator”. (p.
178) Na perspectiva interna se deve questionar se a organização está
equipada para sobreviver aos múltiplos futuros. Faz a revisão de sua
capacidade e do seu portfólio; na perspectiva externa se deve questionar
6. Avaliando os cenários
se a organização está desenvolvendo o negócio na direção correta, considerando o tipo de organização e o ambiente. Cria sua opção estratégica
e faz a avaliação desta opção. (p.185) Participantes: planejadores de
cenários, gestores e líderes de negócio.
A abordagem dos cenários no pressuposto que toda proposta tem aspectos atraentes e negativos, e que não há critérios absolutos para pesar um
contra o outro. A premissa é que o futuro é incerto de uma maneira fun7. Tomada de decisão e damental e que, além de um certo ponto, nenhuma quantidade de análise
adicional lançará qualquer luz sobre o que possa estar acontecendo. Deplanejamento de ações
ve-se considerar múltiplos futuros que sejam igualmente plausíveis. [...].
Portanto, as decisões sempre são compromissos[...] (p.191/192) Participantes: gestores e líderes de negócio.

Fonte: BROCHETTO e DA SILVA, 2006.
De Geus (1997) explica que o verdadeiro propósito do planejamento eficaz não é fazer
planos, mas mudar o microcosmo, os modelos mentais que os tomadores de decisões carregam em suas mentes.
Ringland (1998), ao estudar o uso de cenários por empresas, afirma que o planejamento por cenários melhora a qualidade das decisões e a compreensão de suas implicações para a
estratégia competitiva das organizações. É uma abordagem voltada para sistemas complexos
que se concentra em analisar como as forças externas e internas que influenciam uma organização podem interagir para produzir efeitos maiores que a soma das partes ou alavancar o
efeito de suas partes.
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Ainda Ringland (1998), este modelo emprega a lógica intuitiva e é utilizada na Stanford Research Institute. Adaptado ao trabalho de consultoria, conta com reuniões entre clientes e consultores, também denominadas workshops, onde se promove a interatividade entre
eles. É de simples implementação, desde que orientada por um consultor. Ringland (1988)
destaca as seguintes vantagens do método: Seu processo é altamente flexível; facilmente adaptável às necessidades de uma situação particular; não requer o uso de computadores; promove o comprometimento do grupo com os resultados. Ainda de acordo com Ringland (1988)
o método segue basicamente seis etapas, que são descritas na Tabela 2.9.

TABELA 2.9: Etapas do método SRI.
Etapas

Definição

1. Decisões Estratégicas

Definição de quais são as decisões estratégicas que os cenários deverão abordar

2. Fatores-Chave de Decisão

Identificação do que a administração deseja saber sobre o futuro para
melhor poder tomar decisões;

Os participantes analisam os fatores-chave de decisão, por meio de
um cuidadoso mapeamento das forças ambientais, que irão influenciar o ambiente futuro de negócios. A análise das forças ambientais
geralmente trata de duas categorias, aquelas relativas ao setor micro3. Análise das Forças Ambieconômico, que mais diretamente afetam os fatores-chave de decisão,
entais
e aquelas do ambiente macroeconômico, oriundas das dimensões
social, econômica, tecnológica e política, que afetarão o ambiente de
negócios. Esta etapa se conclui com uma avaliação detalhada de cada
força de impacto, nos fatores de decisão, e no nível de incerteza
Nesta etapa essencialmente os participantes identificam um limitado
4. Desenvolvimento dos Cenúmero de cenários que contemplam os direcionadores críticos do
nários Lógicos
ambiente e as maiores incertezas

5. Descrição dos Cenários

Com base na estrutura lógica que emerge na quarta etapa, os participantes descrevem cenários com detalhamento suficiente para identificar as implicações nas decisões e para ajudar no desenvolvimento e
avaliação das opções estratégicas. Normalmente a descrição destes
cenários inclui uma narração histórica, uma descrição tabulada das
diferenças dos cenários e uma quantificação seletiva dos fatoreschave

6. Implicações Estratégicas

Nesta etapa, os participantes analisam e interpretam os cenários para
identificar suas implicações nas decisões. Estas implicações incluem
as oportunidades e as ameaças principais que estes futuros alternativos apresentam. Podem também ser aplicados para identificar as
questões estratégicas que os administradores deveriam considerar no
processo de decisão.

Fonte: Ringland (1998).
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Ringland (1998) também descreve o método Future Mapping desenvolvido por David
Mason. Ringland (1994) descreve o processo onde sumariza as etapas do método de Mason
como mostrado na Tabela 2.10.

TABELA 2.10: Etapa de construção de cenários considerando as etapas descritas por
Manson (1994) e Ringland (1998).
Etapa Ringlang
(1998)

Etapa Manson (1994)

Descrição

O processo se inicia com a criação de 4 a 5 Estados FiCriar imagens finais e
nais (que são fotografias do setor em análise com base
1. Mapeamento
eventos que conduzem
em algum ponto futuro) e de 100 a 180 eventos (que são
do Modelo Mena ela (de 100 a 180
manifestações observáveis de uma tendência ou questão
tal dos Grupos
eventos);
chave).
Durante reuniões com os administradores se é solicitado
Definir cenário conque estes desenvolvam o cenário mais convencional para
vencional;
que o contexto de tomada de decisão fique explícito.
Selecionar grupos para
Esta atividade envolve identificar os eventos de maneira
2. Construção e cada imagem;
cronológica em um quadro e organizado por quadros e
Apresentação de Cada grupo escolhe os
organizados por temas que os administradores acreditam
eventos que conduzem
Cenários
ser altamente prováveis e os altamente improváveis. Isto
à imagem final;
normalmente provoca resultados conflitantes, especialCada grupo apresenta
mente se os modelos mentais dos administradores se
seu cenário;
revelarem divergentes.
Neste ponto, as discussões entre grupos sobre as proba3. Definição das
Análise dos elementos bilidades dos eventos são estimuladas com intuito de
questões estracomuns e divergentes; verificar se as diferenças de opinião são verdadeiras ou
tégicas
se tratam apenas de mal-entendidos.
Em uma segunda fase, para cada grupo de trabalho se
entrega um Estado Final. Neste momento é solicitado
aos participantes do grupo assumir que de fato ocorreu
tal Estado Final e que o grupo deve construir uma explicação lógica sobre como se chegou a este Estado Final.
Este exercício impulsiona os administradores a descobrirem as relações lógicas entre os eventos e como eles se
desenvolvem para resultar no referido Estado Final.
Escolha da imagem Elaborada a explicação lógica, os eventos selecionados
4. Dos Cenários
final; Definição estra- são agrupados por assunto e quando dispostos ao longo
à Estratégia
tégica.
do tempo, criam uma série de ligações lógicas que precisam ser realizadas para se chegar ao Estado Final conforme previsto. Como estas ligações representam um
condutor para o desenvolvimento do Estado Final, o
grupo pode então explicar aos demais como foi possível
sua ocorrência. A partir disso, o grupo precisa descobrir
uma forma para que a empresa, vivendo dentro do desenvolvimento daquele Estado Final, consiga ter sucesso.

Fonte: RINGLAND, 1998; MASON (1994).
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Segundo Mason (1994), o método tem características operacionais comuns à lógica intuitiva usada no SRI e prescinde de encontros de grupo coordenados por especialistas, nos
quais, os executivos constroem os cenários a partir dos materiais de apoio fornecidos.
Este método apresenta sua estrutura uma construção de cenários futuros desejáveis e
através destes cenários, são criadas estratégias para se atingir este cenário.
Ringland (1998) descreve, o método de análise de impactos de tendências que se baseia na projeção de variáveis-chaves sobre as quais são analisados os seus respectivos impactos. A análise do impacto de tendências, de acordo com Marcial e Grumbach (2002), se baseiam em técnicas de previsão clássicas e se utiliza de séries temporais, modelos econométricos
e técnicas de análise computacionais. Destacam os autores que esta perspectiva contraria características da prospectiva que sugere a utilização de dados qualitativos na elaboração de
cenários, assim como, a visão de que o futuro é múltiplo e incerto. O uso de modelos quantitativos é importante para a formalização de hipóteses e para fase de documentação na elaboração dos cenários. Limita-se a projetar o passado no futuro, tomando por base variáveis quantitativas, como se o futuro fosse pré-determinado por eventos do passado.
Esse método de construção de cenários teve início no Futures Group, uma empresa
Americana que atuou na década de 70. O método, segundo o Ringland (1998) se divide nas
seguintes etapas descritas 2.11.

TABELA 2.11: Etapas do método de análise de impactos de tendências.
Etapa
1. Preparação
2. Desenvolvimento
3. Apresentação

Descrição
a. Definição de foco; e
b. Identificação de forças motrizes
a. Elaboração de Cenários;
b. Escolha dos cenários alternativos; e
c. Projeções para cada cenário.
a. Documentação; e
b. Comprovação.

Fonte: Ringland, 1998.
Para Godet (2000), o termo cenário representa “a configuração formada pela descrição
de uma situação futura e pelo curso de eventos que capacitam alguém a progredir da situação
de origem para a situação futura”, ou seja, um cenário prospectivo. O autor descreve que o
desenvolvimento da metodologia não é totalmente linear. Ela compreende várias retroalimentações, especialmente entre as etapas 4 a 9. Colocados em prática os planos de ação e auferidos os resultados, o monitoramento do ambiente externo pode conduzir, em certos casos, a
reconsideração da dinâmica da organização em seu entorno.
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Segundo Godet e Roubelat (1996) o modelo de Análise Prospectiva é um modelo da
escola francesa, criado por Michel Godet no final da década de 70. O modelo foi aperfeiçoado
na década de 80 pelo Conservatoire National des Arts et Métiers, em Paris. Essa abordagem
usa a lógica do modelo de cenários desenvolvido em conjunto com as ferramentas criadas nos
anos 70 nos EUA de Impacto Cruzado e Análise de Impactos Tendenciais.
Godet (1993) expõe que a ideia central do modelo é criar futuros totalmente diferentes
do passado, visto que os problemas mudam muito depressa sendo essa velocidade por vezes
maior que o alcance da capacidade de solucioná-los. Considera também que o futuro é indeterminado. Entretanto a Análise Prospectiva visa apenas reduzir a incerteza e fazer com que se
tomem decisões rumo a um futuro desejado. As etapas constituintes da metodologia de Godet
(2000) são mostradas na Tabela 2.12.

TABELA 2.12: Etapas do desenvolvimento de cenário baseado por Godet.
Etapas

Descrição

1.

Analisar o problema ex- Consiste em situar o método prospectivo em seu contexto sócio
posto e delimitar o sistema organizacional, de maneira a iniciar e simular o processo com a
ajuda de um seminário sobre prospectiva.
a ser estudado

2.

Diagnóstico organizacional

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Esta etapa se fundamenta no levantamento de todas as informações
relativas à organização, as quais se materializam na forma de uma
Árvore de Competências.

Identificação das variáveis- A terceira etapa identifica as variáveis-chave da organização e de
seu ambiente com auxílio da Análise Estrutural.
chave
Esta quarta etapa significa compreender a dinâmica da retrospectiDinâmica da organização va da organização, de seu entorno, evolução, suas forças e fraqueem relação ao seu ambien- zas em relação aos principais atores de seu ambiente estratégico. A
análise dos Campos de Batalha e Apostas Estratégicas permite
te
descobrir questões–chave do futuro.
Esta quinta etapa tem por objetivo reduzir a incerteza sobre as
questões-chave sobre o futuro. Faz-se uso eventualmente dos métodos de consulta a experts para colocar em evidência as tendênCenários ambientais
cias de peso, os riscos de ruptura e, finalmente, descobrir cenários
ambientais mais prováveis.
Aqui são colocados em evidência os projetos coerentes, as opções
Dar identidade ao projeto estratégicas compatíveis com a identidade da organização e com os
identificação de estratégias
seus cenários ambientais mais prováveis.
A sétima etapa se constitui na avaliação das opções estratégicas.
Avaliação de opções estraNesta etapa é finalizada a fase de reflexão que antecede a decisão e
tégicas
a ação.
Neste ponto são estabelecidas as estratégias e hierarquizados os
objetivos. É o momento em que ocorre a transição da reflexão para
Opções estratégicas
a decisão.
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9.

Finalmente são elaborados e implementados os planos de ação.
Planos de ação e impleUm sistema de acompanhamento interno das ações e monitoramentação
mento do ambiente externo é colocado em prática.

Fonte: GODET, 1996; 2000.

Os principais objetivos da construção de cenários pela Análise Prospectiva são revelar
e estudar as variáveis-chaves do ambiente, determinar os agentes fundamentais desse ambiente, descrever sob forma de cenários o sistema estudado e formular estratégias a partir de tais
cenários.
Segundo Glenn (2003), estudar o futuro não é fazer culto às profecias ou às ideias supostamente inovadoras, sem lastro técnico, empírico ou teórico. Estudar o futuro é levantar
subsídios acerca de tendências latentes ou potenciais de variáveis econômicas, sociais, políticas, ambientais ou culturais que podem afetar o curso da história tal como ela vem se delineando no passado recente e presente.
Millett (2003) aponta para a possibilidade de combinação dos métodos intuitivos e criativos com os métodos analíticos, o que levaria a fronteiras mais amplas para o tratamento da
incerteza e mais precisão na análise e nos resultados com a modelagem e a simulação. O autor
coloca que os gerentes precisam conhecer os diferentes métodos e abordagens de cenários,
bem como saber combiná-los com suas necessidades e com o estilo da organização. As pessoas criativas teriam maior probabilidade de preferir os métodos intuitivos, enquanto aquelas
com um pensamento mais cartesiano tenderiam a preferir os métodos analíticos e quantitativos. Alguns gerentes podem preferir iniciar com cenários intuitivos e progredir para os analíticos, à medida que migram de um olhar macroscópico para uma abordagem mais detalhada
para avaliar o impacto de temas e decisões específicos.
Millett (2003) ainda cita os três maiores desafios que deveriam ser abordados pelos
que usam cenários, de modo a que eles fossem bem aplicados no planejamento estratégico:
Resolver a confusão sobre definições e métodos de cenários; esclarecer e ampliar a aplicação
apropriada de cenários e reduzir os recursos requeridos para aplicar o planejamento de cenários.
Segundo Millett (1992), este modelo foi desenvolvido, em 1980, através de uma adaptação de um modelo e foi denominado BASICS (Battelle Scenario Inputs to Corporate Strategy). Huss e Honton (1987) apud Boaventura (2003) descrevem as etapas que compõem o
método BASICS:
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1. Definir a estrutura do assunto a ser pesquisado, incluindo suas formas de mensuração, período de tempo, e escopo geográfico;
2. Identificar e estruturar as áreas de influência sobre o assunto;
3. Definir os descritores (variáveis, eventos ou tendências), escrever a lógica de cada
descritor e atribuir probabilidades iniciais de ocorrência a cada estado dos descritores;
4. Completar a Matriz de Impacto Cruzado com as probabilidades identificadas na etapa 3 e rodar o programa BASICS;
5. Selecionar cenários para estudo mais detalhado e elaborar a narrativa dos mesmos
de acordo com o conceito de cenários;
6. Introduzir eventos de baixa probabilidade, mas com alto impacto, e conduzir uma
análise de sensibilidade com o propósito de analisar seus efeitos;
7. Elaborar as projeções decorrentes dos cenários e avaliar suas implicações na empresa.
Segundo Geogantzas e Acar (1995), o método informatizado chamado Battelle, implementado por meio do software BASICS pode ser empregado em combinação com outros
métodos. O BASICS pode casualmente complementar a análise macro ambiental através da
modelagem das variáveis. A maior crítica que Huss e Honton (1987) apud Boaventura (2003)
apresentam ao BASICS é o fato de gerar cenários estáticos, requerendo do usuário a capacidade de explicar a sequência de fatos que os originaram e, eventualmente, refazer processo
passo a passo com a narrativa imaginada. Atualmente, segundo Boaventura (2003), o software
BASICS não é mais comercializado. Em 1998, o antigo programa BASICS, voltado para a
plataforma MS-DOS foi reprogramado para a plataforma Windows, ganhou alguns aprimoramentos e também um novo nome: IFS (Interactive Future Simulations).
Entre as vantagens dessa abordagem, está a possibilidade de classificação dos cenários
segundo sua probabilidade relativa de ocorrência e a possibilidade de análises de sensibilidade
(das variáveis) visto que o rápido processamento em computador permite rodar muitas simulações em curto espaço de tempo.
Goodwin e Wright (2004) abordam o planejamento de cenários de uma maneira diferente onde é feita uma discussão sobre a utilidade do planejamento quando é necessário levar
em conta possibilidades futuras e os autores apresentam alguns métodos de geração de cenários. Os autores apontam benefícios de se usar o planejamento de cenários em conjunto com
métodos de apoio à decisão, quando na avaliação de alternativas estratégicas, ainda se encontraria pouco desenvolvida, podendo utilizar de ferramentas de análise de decisão no processo
de avaliação de estratégias no planejamento.
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O método CSM - Comprehensive Situation Mapping é um método de geração de cenários desenvolvido por Willian Acar em 1983. Esse método combina as vantagens do mapeamento de métodos mentais com o uso de computadores. É especialmente eficaz no processamento de situações muito complexas visto que a análise das variáveis não se faz em partes,
mas de forma integral.
De acordo com Ringland (1998), o CSM é um modelo voltado para elaboração e análise da estratégia. O modelo confirma ou não, as hipóteses dos analistas ao considerar o resultado do processamento das mudanças, que simulam como as forças ambientais influenciam a
situação da empresa por ativar tanto mudanças abruptas externas quanto as ações gerenciais
dentro da empresa. Georgantzas e Acar (1995) explicam que o desenvolvimento do CSM se
divide basicamente em duas etapas descritas na Tabela 2.13.

TABELA 2.13: Etapas de desenvolvimento para o método CSM.
Etapa

Descrição

1. Fase divergente

Nesta fase, a coleta de dados sobre a visão de cada tomador de decisão é realizada de forma individual e isolada. A partir desses dados surgem os primeiros esboços sobre os cenários.

2. Fase convergente

Nesta segunda fase, os participantes são envolvidos em debates de ideias e
analisam as possibilidades para encontrar o consenso. A ideia é estimular a
imaginação através da comunicação direta e definir um senso comum entre os
participantes.

Fonte: GEORGANTZAS e ACAR (1995).

Georgantzas e Acar (1995) argumentam que o CSM tem a grande vantagem de unir a
sensibilidade humana com a capacidade de processamento computacional, permitindo resolver situações complexas através de modelos mentais aliados a técnicas matemáticas para a
construção dos cenários, permitindo aos tomadores de decisão entender tais situações complexa, assim como perceber como a organização está envolvida em um conjunto de processos
e como estes interferem em seu desempenho permite transformar o processo de planejamento
estratégico em uma experiência mais criativa e produtiva.
Por fim, de acordo com Marcial e Grumbach (2002), o modelo de Grumbach é aplicado pela Marinha do Brasil e pela Escola Superior de Guerra entre outras organizações públicas e privadas brasileiras. O modelo descrito por Grumbach (1997) utiliza como suporte softwares desenvolvidos para auxiliar na aplicação dos métodos Delphi e de Impactos Cruzados.
Pode-se dividi-lo em quatro fases:
1. Definição do problema: propósito, amplitude, horizonte temporal;
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2. Pesquisa: histórico (situação atual);
3. Processamento: fatos portadores de futuro, lista preliminar de eventos, Delphi e impactos cruzados, geração de cenários, interpretação e hierarquização de cenários;
4. Sugestões.
Contudo, a criação de bons cenários depende da percepção e da maneira de pensar. Isto permite aos decisores enxergarem um futuro de diferentes perspectivas, permitindo a eles
terem um sentimento sobre os acontecimentos e ter um olhar sobre a situação atual de uma
maneira integrada, o qual a questão principal é direcionar e superar as dificuldades de entrega
desta visão para a organização, mostrando caminhos e assegurando através de descrições sobre o "futuro", as ameaças e oportunidades sejam identificadas e encaminhadas para um posterior desenvolvimento estratégico.
Bradfield et al. (2005) afirmam que as abordagens modernas de cenários se tornaram
mais evidentes no período pós-guerras em geografias diferentes, um nos Estados Unidos da
América e outro na França. Dentre os modelos de construção de cenários, todos eles ou foram
originados na Escola americana ou foram originados na escola francesa. Observa-se que alguns métodos de construção de cenários foram baseados em métodos já desenvolvidos por
outros autores.
No entanto, é possível considerar os cenários por seus tipos principais de cenários como a escola Norte Americana possui caráter intuitivo, seria a de Schwartz (2003), Ringland(1998), Schoemaker (2003), na qual o termo cenário é descrito como “uma ferramenta
para ajudar as pessoas a adotarem uma visão de longo prazo num mundo de grandes incertezas”, isto é, “para ordenar as percepções de uma pessoa sobre ambientes futuros alternativos
nos quais as consequências de suas decisões irão acontecer”.
Para completar o entendimento sobre os métodos de planejamento de cenários, se adotou como os principais representantes da escola Americana e da Francesa propostas representadas por Schwartz (2003) e por Godet (2000), respectivamente, apesar de serem métodos
diferentes para a elaboração dos cenários, as duas abordagens possuem o propósito de auxiliarem na tomada de decisão e de geração de estratégias. A Tabela 2.14 faz uma comparação
entre as duas escolas o qual a escola Norte-Americana: Lógica Intuitiva e a de Métodos de
Tendência Probabilística, e a Francesa de caráter analítico: La Prospective (Prospectiva) como descrito por Bradfield et al (2005) apud Raele (2010).
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TABELA 2.14: Aspectos mais importantes das duas escolas.
Método de Tendência
La Prospective
Probabilística
Múltipla, de uma situ- De uma once-off activity Usualmente associada
ação sem necessidade à predição extrapolativa com o desenvolvimento
de atividade e desen- e avaliação política.
mais efetivo de atividavolvimento estratégico
des sem necessidade de
associado até uma
ação mais voltadas para
situação pró-ativa e
formulação de políticas
antecipatória de adape decisões táticas e estação
aprendizagem
tratégias em planos de
organizacional.
ação.
Descritiva ou normati- Descritiva.
Usualmente descritiva
va.
podendo ser normativa.
Pode ser amplo ou Escopo restrito, focado Geralmente um escopo
restrito atuando do na probabilidade e im- restrito, mas que consiglobal ao regional. De pacto de eventos especí- dera uma vasta gama de
país ou indústria para ficos do histórico de fatores em sua análise.
um foco específico.
tendências.
Lógica Intuitiva

Propósito de trabalho do cenário

Perspectiva de Cenário
Escopo de atuação

Horizonte anual

Amplitude: 3–20 anos.

Amplitude: 3–20 anos.

Amplitude: 3–20 anos.

Orientação Metodológica

Processo de orientação: Indutivo ou dedutivo, essencialmente
subjetivo e qualitativo
na aproximação, confiando em uma intuição disciplinada.

Processo de orientação
direto e objetivo, quantitativo e analítico (com
alguma subjetividade)
fazendo uso de extrapolações baseadas em métodos
computacionais
durante a realização de
previsões e simulações.

Processo de orientação:
Direto e objetivo, quantitativo e analítico, com
alguma subjetividade.

Natureza do time de
participantes do
cenário

Interna - Cenários
desenvolvidos por um
time de facilitadores
da própria organização.

Externo - A elaboração
dos cenários é conduzida por um especialista
externo.

Combinação de alguns
indivíduos-chave
da
própria organização com
especialista externo que
lidera o processo.

Praxe de especialistas externos

Cenaristas experientes
projetam e facilitam o
processo. É comum a
consulta de pessoas
luminares para catalisar novas ideias.

Liderança de um expert
conduzindo o processo
com suas próprias ferramentas e julgamentos
a fim de identificar eventos futuros de alto
impacto sem precedentes e suas probabilidades
de ocorrência.

Liderança de um expert
conduzindo o processo
com suas próprias ferramentas para empreender uma análise compreensiva e determinar
probabilidades e julgamentos sobre os resultados.

Ferramentas comumente usadas

Genéricas - Brainstorm, matrizes, sistemas dinâmicos e análises de stakeholders.

Próprias - Tendência de
impactos e análise de
impactos cruzados e
simulações Monte Carlo.

Próprias - (Micmac) e
(Mactor) analysis, análise morfológica, Delphi,
SMIC ProbExpert, Multipol, avaliação multicriterial.
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Método de Tendência
La Prospective
Probabilística
Uma decisão adminis- Decisões e problemas Um fenômeno específitrativa, problema ou que possuam dados co ligado a uma preocuárea de interesse co- temporais detalhados e pação comum.
mum.
confiáveis.
Lógica Intuitiva

Ponto de início do
cenário

Identificação de
forças motrizes

Intuição - Técnicas de
brainstorm, análise de
fatores de base, pesquisa e consulta com
pessoas
relevantes
ligadas ao tema.

Traçado de curvas em
séries históricas para
identificar tendências e
uso de opiniões de experts para criar uma
base de dados dos potenciais futuros impactos sem precedentes.

Entrevista com atores do
fenômeno estudado e
análise estrutural usando
softwares sofisticados.

Estabelecimento de
palco do cenário

Definindo a lógica dos
cenários como a sua
organização temática
ou princípios (frequentemente na forma de
matrizes).
Qualitativo - Conjunto
de cenários igualmente
plausíveis no discurso
narrativo apoiado por
gráficos e alguma
quantificação. Implicações, opções estratégicas e sinais de aviso
incrementando o resultado.
Não, todos os cenários
têm a mesma probabilidade.

Simulações Monte Carlo
para criar uma atmosfera
de incerteza ao redor do
cenário base enquanto
indicador principal.

Matrizes de conjuntos
de eventos prováveis
baseadas em variáveis
chaves para o futuro.

Quantitativo - Há um
cenário base e cenários
adjacentes baseados nos
quartis estatísticos das
séries temporais. Pode
ser ilustrado com histórias curtas que ajudam a
explicar o cenário.

Quantitativo e qualitativo - cenários múltiplos
de futuros alternativos
baseados em análises
compreensivas que incorporam possíveis ações e suas consequências.

Sim, condiciona a probabilidade de ocorrência
de eventos sem precedentes e de ruptura.

Sim, a probabilidade da
evolução das variáveis
está sob a suposição do
comportamento
dos
atores envolvidos.

Número de cenários
gerados

Geralmente de 2 a 4.

Usualmente de 3 a 6, Variado.
dependendo do número
de simulações.

Critério de avaliação dos cenários

Coerência,
clareza, Cenários plausíveis e
consistência interna, verificáveis em retrosestrutura analítica e pecto.
lógica. Todos os cenários são igualmente
plausíveis.

Exercício de resultado do cenário

Probabilidades ligadas ao cenário

Coerência, clareza, consistência interna. Rigorosa estrutura matemática, Cenários plausíveis e
verificáveis em retrospecto.

Fonte: BRADFIELD et al (2005) apud RAELE (2010).

A escola Norte americana, descrita principalmente pela lógica intuitiva, descreve etapas que envolviam brainstorming, de uma maneira que todos os cenários possuíam a mesma
probabilidade de ocorrer. Além disso, este método entrega a este trabalho duas contribuições,
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o primeiro pelo fato que os cenários criados para a análise do resíduo terem as mesmas probabilidades de ocorrências, o segundo, é que este método permite o desenvolvimento do estudo
sem a necessidade do especialista no desenvolvimento dos cenários, o que é importante para
este trabalho, já que é uma análise de conhecimento prévio sobre a possibilidade de aplicação
para o resíduo.
Entre os métodos, de início, se observa que há certa semelhança entre os dois métodos
de planejamento de cenários logo na primeira fase. Tal semelhança consiste no fato de que o
planejamento de cenários se inicia com o delineamento do problema central que o estudo
prospectivo deve tratar. É nessa fase que há reunião com os representantes estratégicos da
organização para definir o escopo do projeto de elaboração de cenários. Schwartz (2004), por
exemplo, alerta que os procedimentos realizados na primeira fase é que garantem que os cenários construídos serão relevantes para a organização que os encomendou. Quanto às ferramentas utilizadas, apenas o método de Godet (2000) cita a realização de workshops de prospecção
estratégica para formular o problema central.

2.1.5 Aplicações na indústria

Segundo Wack (1985) já destacava que poucas empresas afirmavam estarem felizes
com a forma que elas planejam para um ambiente de negócios altamente inconsistente e turbulento. Para isso, elas realizam o planejamento tradicional que são baseados em previsões e
ferramentas estatísticas o qual trabalham razoavelmente bem com relativa estabilidade na década de 50 e 60. A partir da década de 70, com o mundo em expansão na era da comunicação
e do desenvolvimento tecnológico, erros de previsão aconteceram com maior frequência apesar de melhorias nas técnicas.
Um episódio que marcou mundialmente a aplicação do planejamento de cenários se
tornou mais conhecido após a crise do petróleo em 1973 e posterior 1981. Há mais de 40 anos
atrás, seguido da guerra de 1967 entre a Arábia e Israel, quando a Royal Dutch/Shell se fez a
seguinte pergunta: "E se o preço do petróleo desestabilizar?". Antes da crise, a Shell vendeu
todo seu excesso de estoque enquanto as outras indústrias do petróleo estavam estocando.
Este trabalho pode ser mais detalhado em Wack (1985).
Neste período, Pierre Wack descreveu um cenário detalhado sobre a crise energética
que poderia engolir o mundo do petróleo se os preços e a produção fossem controlados por
um consórcio. O cenário foi assustador o suficiente para a Shell criar um plano contingencial
caso necessitasse alterar seu produto ou operação. Então a OPEC foi criada, retaliando o oci-
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dente, deixando o oriente consolidar o poder sobre o mercado de petróleo. Como a Shell tinha
uma estratégia para este tipo de ação, consegui sair da 7ª posição para a 3ª no ranking global
das companhias de Petróleo (SCHWARTZ, 1991).
Na aplicação do planejamento é recomendado começar pela identificação de forças
que não são passíveis de mudanças. Se as empresas conhecem as forças motrizes e conhecem
o efeito direto sobre suas operações, é possível monitorá-las. Isto permite gerenciar os riscos
baseados em dados que mostram a probabilidade de aumento ou decréscimo nas mudanças
destas forças (LINGREN e BANHOLD, 2003).
Lingren e Banhold (2003) mostram que o uso de cenários tem subido e descido com a
economia, contudo, muitas companhias perderam pessoas criativas envolvidas em descrever
cenários durante a recessão da década de 80. Porém, na década de 90 o interesse em desenvolver cenários se renovou como um meio de lidar com a rápida mudança no ambiente global.
A Compaq Computer Corporation identificou uma mudança no mercado e adotou
uma estratégia visando a atingir diversos tipos de consumidores priorizando o desempenho.
Inicialmente adquiriu sucesso com uma reputação de engenharia arrojada e inovação tecnológica aperfeiçoando métodos das empresas concorrentes. Em 1993, lançou uma linha de produtos de alto preço produzidos a um custo mais baixo e o resultado foi o pioneirismo no oferecimento de três micros do tipo desktop e dois do tipo notebook e o consequente aumento das
vendas de suas linhas de produto.
A Volkswagen caminhões lançou uma série de adaptações para caminhões objetivando
atender as necessidades do consumidor brasileiro. Dentre essas adaptações estão estrutura
para circular em estradas esburacadas, declives e pistas de terra; ângulo do para-brisa respeitando a incidência dos raios solares no Brasil; e degraus de acesso à cabine cobertos pela porta para evitar a subida de ladrões quando o veículo está em movimento, o que ocorre em muitos assaltos. A Volks enxergou corretamente a demanda de seus clientes e, em 2003, três anos
após sua inauguração na cidade de Rezende (RJ), era líder no mercado de caminhões que até
então se encontrava nas mãos da Mercedes Benzs há 33 anos.
Wilburn (2011) descreve a empresa JDS Uniphase Corp (Empresa de projeto e fabricação de instrumentos de comunicação ótica) o qual trabalhou com três potencias cenários, o
pior deles previa um plano de contingência para uma possível crise, ao qual veio a ocorrer em
2008. O que levaram os executivos da companhia a mudarem rapidamente de curso fazendo
profundas mudanças na estrutura organizacional. Se a empresa não tivesse identificado os
primeiros sinais que indicavam a provável crise, talvez não teriam respondido à velocidade

58

com que a crise os atingiram e não teriam sobrevivido. A CEO da empresa afirmou que o uso
do planejamento de cenários para plotar respostas de potenciais negócios.
Uma unidade da companhia Blinker internacional (bares e churrascaria) desenvolveram cenários baseados em uma criação da lei de assistência médica que provê planos de saúde
para colaboradores que trabalham mais de 30 horas semanais, o qual fizeram a seguinte pergunta: "E se o preço da comida continuasse a aumentar?". O resultado disto foi um foco massivo para ser mais eficiente. Mudanças no modo de trabalho, equipamentos mais eficientes,
adição de mais tarefas em uma única atividade foram adicionadas para tornar o processo mais
eficiente (JARGON, 2011).
As forças armadas do Estados Unidos como parte de trabalho de estratégia militar iniciaram o primeiro cenário após a segunda guerra mundial, com a intenção de antecipar surpresas de ataques nucleares considerando estratégias alternativas. Herman Kahn foi um dos planejadores de cenários e estrategista que com o tempo reescreveu estes cenários voltados para
negócios.
Ringland (1998) descreveu estudos de caso para o uso do planejamento de cenários
para a empresa de marketing a empresas de tecnologia. As empresas estudadas foram a British
Airlines, Cable & Wireless, ECRC (European Centre for Research into Computing), Electrolux, Serviço nacional de saúde da Inglaterra e mais outras.
Tuusjärvi et al. (2014) descrevem três cenários prospectivos para a mineração na Finlândia para o ano de 2030. O primeiro cenário descreve uma situação favorável ao desenvolvimento da indústria de mineração em um positivo mercado e situação política para a mineração. O segundo cenário descreve uma situação de mercado em declínio, onde não haverá a
aberturas de novas minas. O último cenário descreve o máximo desenvolvimento esperado.
As criações destes três cenários são mostradas na Figura 2.1.
Foram modelados indicadores que permitissem identificar os resultados, o valor adicionado, o nível de empregabilidade, o tipo de material produzido (minério escoado), os produtos intermediários, os tipos de combustíveis utilizados para a transformação desse minério.
Esses indicadores foram econômicos, minérios escoados, energia e emissões de CO2.
Há também aplicações do planejamento de cenários mesclados com ferramentas de
análise multicritério realizado por Montibeller et al. (2007). Neste trabalho o autor mostra que
a combinação do planejamento de cenários dá ao tomar de decisão a criar estratégias e pensar
sobre futuros acontecimentos, enquanto a ferramenta de análise multicritério pode dar suporte
a uma avaliação mais aprofundada de cada estratégia, bem como no desenvolvimento de estratégias mais robustas e melhores.
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FIGURA 2.1: Esquema para a coleta e construção dos dados e o desenvolvimento dos cenários (adaptado de TUUSJÄRVI et al., 2014).
Marcial & Grumbach (2002) apud Moritz e Pereira (2005) escrevem que no Brasil as
primeiras empresas a utilizarem o planejamento de cenários foram o BNDES, a Eletrobrás, a
Petrobrás e a Eletronorte, em meados da década de 1980, em função de operarem com projetos de longo período de maturação, o que exigia uma visão de longo prazo.
No ambiente acadêmico, Martins (2008), Raele (2010), Viega et al. (2005), Castro
(2007), Sousa et al. (2008), Boaventura et al. (2011), Junior et al. (2010), Machado (2006) e
outros desenvolveram trabalhos sobre o planejamento de cenários.

2.2 Resíduo de Mineração
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010, envolve três entes federados – União, Estados e
Municípios, o setor produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os problemas causados pelos resíduos, que comprometem a qualidade de vida dos brasileiros (MMA, 2011).
Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos (Art. 1º, parágrafo 2º).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, diretrizes,
metas e ações, e importantes instrumentos, tais como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
que está em processo de construção e contemplará os diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, bem como metas para diferentes cenários, programas, projetos e ações correspondentes (MMA, 2011).

60

Nesta lei está descrito que o responsável pela geração do resíduo é também responsável pelo desenvolvimento de plano de gerenciamento de risco e sua parte operacional.
Segundo o Art. 13º, inciso "I", letra "k" desta Lei 12.305/10 determina que os resíduos
de mineração são gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minério. O
Art. 21º descreve os critérios mínimos para o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Neste artigo também é descrito que a definição dos procedimentos operacionais relativo ao
gerenciamento de resíduo sólido é de responsabilidade do gerador (letra "b", inciso "III"). O
Art. 47º desta Lei proíbe as formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos como o lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos (inciso "I"); in
natura a céu aberto, excetuados aos resíduos de mineração (inciso "II"). Porém o parágrafo 2°
descreve a necessidade de ser assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão
competente do SISNAMA.
Estudos mostram a presença de materiais radioativos como Tório e Urânio na lama
vermelha (PINNOCK, 1991; BRTR, 2000; THE WEST AUSTRALIAN, 2002) em resíduos
produzidos no mundo, o qual é uma possibilidade de estar presente nos resíduos brasileiro.
Para isso, penando na possibilidade da presença em maior quantidade de elementos radioativo, é importante salientar a competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
regida pela Lei 6.189/1962, o qual o Art. 2º, inciso VI, de receber e depositar rejeitos radioativos.

2.2.1 Produção da Alumina

Apesar do alumínio ser o terceiro maior elemento presente em quantidade na crosta
terrestre, não existem relatos na literatura em que o alumínio metálico seja encontrado diretamente na natureza. Para isso, o minério da bauxita precisa passar por três etapas: Mineração,
Refinaria e Redução para a obtenção do alumínio metálico. (ABAL, 2015).
São necessárias cerca de 4 a 7 toneladas de bauxita para se produzir 2 toneladas de alumina, e 2 toneladas de alumina para produzir uma tonelada de alumínio primário pelo processo de redução "Hall-Herold" (SILVA FILHO, 2007; ABAL, 2015).
A Figura 2.2 descreve o processamento da alumina pelo processo Bayer. A descrição
dessas etapas é explicada na seção AN.2 (APÊNDICE A).

61

FIGURA 2.2: Processamento da alumina pelo processo Bayer (Traduzido de WAO, 2012).

No último estágio da obtenção do alumínio, ocorre a redução da alumina em alumínio
metálico. Para isso, a alumina é dissolvida em um banho de hexafluoraluminato de sódio (criolita) e o aditivo fluoreto de alumínio (diminui o ponto de fusão do óxido de alumínio), decompondo o eletrólito em oxigênio e alumínio. O oxigênio se une com o carbono do anodo,
formando o dióxido de carbono e o alumínio metálico em estado líquido, vai para o fundo da
cuba de eletrofusão. O alumínio primário líquido é depositado em cadinhos e produzido os
tarugos e lingotes.

2.2.2 A Lama Vermelha: resíduo do beneficiamento da Alumina

A lama vermelha é um subproduto considerado rejeito resultante do refino da bauxita
através do processo Bayer, na etapa de clarificação (Figura 2.2). O resultado deste processo é
a geração de uma grande quantidade de lama. Estes rejeitos precisam ser depositados em locais específicos e preparados, geralmente em barragens construídas especialmente para esse
fim. Esta lama possui características de alta alcalinidade e, segundo a Norma NBR
10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pode ser classificada
como resíduo de Classe I - Perigoso (Alta Corrosão e Reativo).
Além de depender da composição química da bauxita, a lama vermelha tem seu volume gerado de acordo com a qualidade e a natureza da jazida de bauxita utilizada. Desta forma,
não há uma previsão exata para a proporção entre a quantidade de alumina produzida e a
quantidade de lama vermelha gerada, porém, trabalhos mostram que uma típica refinaria pode
gerar, dependendo da qualidade da bauxita, entre 0,5 a 2,0 toneladas de lama vermelha seca
por tonelada de alumina produzida (NUNN, 1998). A ABAL (2015) cita que cada tonelada de
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alumina produzida gera entre 0,7 a 0,9 toneladas de resíduos de lama vermelha. Isto significa
que para ser produzido 1 tonelada de alumínio, é gerado aproximadamente 1 a 4 toneladas de
lama vermelha.
Com isto, tomando como exemplo o a produção de bauxita do ano de 2013, dos 283
milhões de toneladas produzidos, foram produzidos cerca de 105,86 milhões de toneladas de
alumina e 51,1 milhões de toneladas de alumínio no mundo (IAI, 2015).
Levando como dados descritos anteriormente, que 95% da bauxita são destinadas para
alumina e 90% da alumina para a produção de alumínio primário, isto representa em valores
superficiais, a necessidade de cerca 5,2 toneladas de bauxita para produzir aproximados 1,8
toneladas de alumina e 1,8 toneladas de alumina para produzir uma tonelada de alumínio primário, mostrando que a média da bauxita processada seja de boa qualidade, comprovando o
descrito na literatura.
Em posse desses resultados e se baseando nos dados supracitados sobre a proporção de
lama vermelha gerada e considerando uma bauxita de boa qualidade, se estima a produção
mínima de 47,6 milhões de toneladas de lama vermelha. A quantidade de lama vermelha gerada anualmente no mundo varia de autor para autor; alguns citam que são gerados mundialmente de 30 a 50 milhões de toneladas anualmente (SILVA; MOTTA, 2007) e outros citam
cerca de 90 milhões de toneladas/ano (WANG, 2008), até a casa dos 120 milhões de toneladas
mundialmente por ano como descrito por Power et al. (2011).
Independente da enorme variação do volume gerado da lama vermelha na literatura, é
de forma significa que a maior parte da bauxita processada no mundo possui grande variabilidade na qualidade, o que resulta em maiores ou menores proporções destes resíduos. Mesmo
assim, é enorme a quantidade de resíduo gerado em um ano (milhões de toneladas), o que
representa fortemente um agravante problema ambiental.

2.2.2.1 Características

A lama vermelha faz parte de um grupo de rejeito resultantes do processamento mineral conhecidos como "taillings" e se caracterizam por serem lamas com característica granulométrica muito finas na ordem de 75 μm, densidade após seca de 2800kg/m³ e área superficial específica de 10 m²/g. (SILVA et al., 2007; SLOOT, 2010). Devido a esta granulometria,
sua deposição em meio líquido é extremamente lenta e quando secos formam poeiras de fácil
suspensão.
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Este resíduo composto em parte, por elementos de seu minério (não solubilizados no
processo de refino), e por elementos químicos adicionados durante o processo (hidróxido de
Sódio). Normalmente, sua composição possui: silício, alumínio, ferro, cálcio, titânio e sódio,
além de outros componentes menores, incluindo o potássio, cromo, vanádio, níquel, bário,
cobre, manganês, chumbo e zinco. As maiores partes constituem a lama são os compostos de
ferro mineral como a hematita, a goetita e a magnetita e o mineral de titânio como rutilo e a
sílica. Estudos recentes mostram que elementos traços de terras-raras também estão presentes
em sua composição (BORRA et al., 2015).
A composição química presente no resíduo pode variar em função da qualidade da
bauxita, do tempo de estocagem e da região (SILVA FILHO, 2007). As principais substâncias
presentes na lama vermelha nocivas a vida humana são principalmente os metais pesados e o
hidróxido de Sódio (Soda Cáustica).
Devido à grande quantidade de hidroxilas em sua composição, esta lama, como o nome sugere, possui coloração avermelhada, extremamente alcalina e insolúvel, chegando a ter
um potencial hidrogeniônico (pH) próximo de 12.
A composição média da lama vermelha no mundo é mostrada na Figura 2.3. Esta média é uma média global da Tabela AN.1 (APÊNDICE A).
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FIGURA 2.3: Composição química da média mundial e a análise pontual da lama brasileira

Nota-se que a quantidade de óxido ferro (Fe2O3) é um dos principais componentes
presente no rejeito, junto com o óxido de titânio (TiO2). A lama vermelha gerada no Brasil
possui em média quantidades de óxido de ferro de 34% e óxido de titânio de 5,5 %, o que
representam potenciais fontes de matéria prima para possíveis aproveitamento. Há também a
presença em baixas concentrações de elementos terras-raras, cuja fases minerais são extremamente difíceis de serem identificadas por estarem ligadas a outros óxidos (OCHSENJUHN-PETROPULU et al., 1996; BORRA et al., 2015).

64

2.2.2.2 Deposição

Existem várias estratégias de deposição da lama vermelha que foram evoluindo tecnicamente para aumentar a eficiência dos depósitos. A Tabela AN.1 (ANEXO A) mostra a evolução das técnicas de deposição, o qual diminuiu a quantidade de líquido presente no rejeito,
deixando-o mais compacto e consequentemente reduzindo a área ocupada por estes rejeitos.
Villar (2002) investigou métodos para obtenção de informações sobre efeitos do ressecamento solar no comportamento da lama, buscando identificar a transição da fase saturada
para a não saturada destes materiais. A pretensão foi facilitar a incorporação destes efeitos a
métodos de análise do ciclo de vida útil de reservatórios de disposição de rejeitos de mineração e processamento depositados sob forma de lama, e que em geral só consideram os recalques por peso próprio e/ou lançamento de novas camadas.
O método de deposição a úmido é a deposição do resíduo com um teor de sólido baixo
através de dutos no mar, em rios ou em lagos projetados. A deposição no mar e em lagos é
uma prática já extinta, onde o rejeito da lama vermelha era depositado em trincheiras no fundo do mar Mediterrâneo e no oceano Pacífico sem qualquer tratamento pela capacidade de a
água do mar neutralizar a alcalinidade do rejeito (EAA, 2014). Porém, a grande preocupação
deste tipo de deposição foi a presença de metais pesados presente na composição e da propriedade adesiva do rejeito que poderiam afetar o ecossistema marinho (BLACKMAN, 1973).
O método de lagunagem é a deposição em minas abandonadas, em vales cercados ou
em lagos projetados. Este método necessita de grandes áreas de deposição, cerca de 100 a 200
acres (~4,04 mil m2), sendo a vida útil do lago de curta duração, que pode variar entre 4 e 7
anos e a reabilitação desta área um processo lento, realizado através de técnicas de tratamento
e amenização do solo, tendo um alto impacto sobre o meio ambiente. Além disso, os custos
associados a esta forma de deposição também são altos principalmente com a preocupação
com a impermeabilização e a manutenção das barragens e do leito desses lagos
Existe também o método de disposição semi-seco, conhecido como dry-stacking, onde
a lama é disposta com um teor de sólido elevado resultando em uma textura pastosa. Este método é mais atual e vantajoso em relação ao método úmido, pois com menor quantidade de
líquido na lama, o manuseio do resíduo se torna mais fácil e seguro, possuindo menor volume
de lama e, portanto, a área ocupada para a disposição também será reduzida.
Na Figura 2.3 é possível notar a utilização de técnicas de disposição a seco. A refinaria
de Rusal, Irlanda, utiliza o método de deposição a seco e se nota que a barragem de rejeito é
mais compacta.
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Na disposição a seco, o resíduo da bauxita é submetido a pressões negativas ou filtrados a alta pressão formando uma torta semi-seca com sólidos acima de 65 % e então transportados e armazenados, a vantagem é que possuem maior facilidade de transporte e menor área
para a disposição.

FIGURA 2.4: Refinaria em Rusal, Irlanda. Fonte: GOOGLE EARTH, 2015.

O transporte da lama vermelha da fábrica para as áreas de deposição é geralmente realizado através de bombeamento, esta técnica é geralmente empregada quando a área de deposição é distante e o rejeito está em diluído em fase líquida. Caminhões ou vagões são utilizados quando a presença de líquido no rejeito é baixa, aproximadamente 75% de sólidos. Independente da variação de transporte, estes se traduzem em custos de manutenção e operação.
É essencial cada planta de refino adotar a avaliação de riscos onde consideram as características sólido-líquidos do resíduo, a quantidade e a natureza da periculosidade do material armazenado (especialmente o pH), a altura e o tipo de dique ou barragem utilizada para
manter o material e o risco natural. Como se verifica nas Figuras 1.3 e 1.4 as áreas para a deposição de lama vermelha ficam a céu aberto, estando sujeitas a ações naturais de cada território: como terremotos, chuva torrencial, furacões, ciclones, tsunamis, sabotagem etc. (EAA,
2014).
As áreas destinadas à disposição desses resíduos são previamente impermeabilizadas
com camadas de argila e PVC como supracitado e devem possuir sistemas de drenagem no
fundo e superficial para lançar ao meio ambiente a água já neutralizada. Depois de toda água
neutralizada ter sido despejada e só sobrar material sólido inerte, as áreas são reabilitadas com
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vegetação nativa e recebem monitoramento subterrâneo e superficial frequentes (ABAL,
2015).

2.2.2.3 Possíveis produtos

A busca por formas alternativas de explorar os resíduos industriais para eliminar o
custo de deposição e evitar a contaminação dos solos, tem levado vários autores a realizarem
estudos sobre a caracterização da lama vermelha e concluíram que este rejeito possui potencialidades em diversas aplicações para a indústria. Os elementos que constituem a lama vermelha podem ser utilizados como matéria-prima para indústrias químicas, civil, metalúrgica,
cerâmica, agrícola, meio ambiente e também na nuclear (MACEDO, 2011; RUBINOS, 2013;
SILVA FILHO, 2008; VIEIRA, 2015; BURKE, 2014).
Calcinando a lama vermelha se observa mudanças em sua propriedade física que possibilita o uso deste resíduo como adsorventes (CABLIK, 2007, LIU, 2007; RIBEIRO, 2011;
WU, 2012; RUBINOS, 2013). Entende-se como calcinação o processo de remoção de água,
de CO2 e de outros gases ligados fortemente, ou seja, quimicamente a uma substância, é um
processo endotérmico e a temperatura de ação pode variar de 120º C à 1450º C. Seu principal
produto é a formação de óxidos (da LUZ e LINS, 2005).
Muitas das aplicações envolvem a substituição de elementos que possuem baixo valor
agregado, que são tecnicamente viáveis, o que podem não justificar o custo e o risco de serem
substituídos pela lama vermelha. No entanto, é de grande intenção das indústrias do alumínio
de aplicar a LV como produto, por apresentar potencial como matéria prima para alguns setores e principalmente pela possibilidade de redução do volume de rejeito nos pátios de estocagem.
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FIGURA 2.5: Distribuição de patentes de 1964 a 2008 para as potenciais aplicações
para a lama vermelha (CHANDRA, 1996; KLAUBER et al., 2011 apud LIU e LI, 2015).
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Segundo Chandra (1996); Klauber et al. (2011) apud Liu e Li, (2015) dezenas de patentes foram resultados de vários testes para diferentes usos. O grande desafio está na quantidade deste resíduo que é gerado anualmente. A Figura 2.5 ilustra a distribuição de 734 patentes já desenvolvidas para a lama vermelha desde 1968 até 2008.
As potencialidades de aplicação para a lama vermelha foram divididas em 11 aplicações as quais podem ser destacadas: Produção de cimento, construção de estradas, produção
de tijolos, melhoramento de solos, material de cobertura de aterro, recuperação de metais parte I e II, adsorventes, catalisadores, geopolímeros e imobilização de resíduos nuclear.

a) Produção de cimento

A busca por possibilidades de usar a lama vermelha como matéria-prima na indústria do
cimento se faz presente. Mas o que é o cimento? De acordo com a Associação Brasileira de
Cimento Portland – ABCP (2014), o cimento pode ser definido como um pó fino, com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação de água. Mais detalhes sobre o cimento podem ser vistos na seção B1 (APÊNDICE B).
O cimento possui em sua composição elementos que garantem a propriedade do cimento e o excesso ou a falta de algum composto pode prejudicar suas propriedades. Os elementos alumínio e o ferro presentes na composição da lama vermelha proporcionam benefícios as propriedades físicas do cimento Portland, deixando-as mais resistentes. Presenças de
íons de sódio e, devido a presença de cromo em pequenas quantidades e o uso em maior proporção pode ser uma questão. Segundo Singh et al. (1996) com a proporção de Ferro/Alumínio presente no rejeito entre 0,8 a 1,2 aplicado ao preparo da mistura e a temperatura
de 1250°C de 1 a 1,5h proporciona bons resultados para a fabricação de clinkers especiais.
Singh et al. (1997) coletaram e analisaram a lama vermelha produzida na refinaria de
Hindalco (Índia), preparando três variedades de cimentos. O primeiro tipo de cimento era
composto de cal, lama vermelha e a cinza volante no lugar da bauxita. O segundo tipo de cimento possuiu composição baseadas em cal, lama vermelha e bauxita e, o terceiro tipo de
cimento composto por cal, lama vermelha, bauxita e gesso, respectivamente, e apresentaram
características mecânicas equivalentes à do cimento Portland comum do tipo CP I (25), sendo
que o terceiro tipo de cimento ensaiado mostrou o aumento da resistência final com o aumento da proporção de lama vermelha adicionada. O primeiro tipo de cimento mostrou resistência
inferior ao cimento Portland padrão, mostrando que a adição de cinzas volantes não substitui
a bauxita em nenhuma proporção. Isto pode ter ocorrido devido a não adição do gesso, o que,

68

segundo a ABCP (2002) tem a propriedade de controlar o tempo de pega e pode melhorar a
durabilidade e a resistência final.
Os autores concluíram que a as características da produção dos cimentos possuem forte dependência com a misturas em proporção dos componentes e a temperatura de queima, e
pouca aderência ao tempo de queima.
Tsakiredis et al. (2004) mostraram que os melhores resultados foram alcançados adicionando cerca de 3,5 % de lama vermelha em massa do clínquer Portland, a resistência em
teste de 28 dias atingiu aproximados 46 Mpa, valor superior ao cimento Portland padrão.
Também mostraram que o uso da lama vermelha não afetou as características mineralógicas
do clinker do cimento Portland.
Vangelatos et al. (2009) utilizaram em experimentos compostos de Ferro-Alumina obtidos da lama vermelha para utilizar como matéria prima para a produção de cimentos Portland comuns. A composição, além de outras características físicas podem ser vistas em Vangelatos et al. (2009). As amostras foram preparadas com uma mistura de cal, sílica e FerroAlumina. Os cimentos produzidos com estes componentes apresentaram maior resistência a
compressão quando comparados aos valores estabelecidos pela Norma ABNT mostrado na
Tabela BN.4 (ANEXO B).
Zang (2009) investigou a possibilidade de incorporar a lama vermelha e ganga de carvão para a produção de material cimentícia. Foram adicionados na composição em uma proporção de 3:2 de lama vermelha e ganga de carvão mineral e posterior processo de calcinação
a temperatura de 600°C. Os resultados mostraram que é possível substituir até 50% da matéria-prima para produzir materiais cimentícias.
Liu (2011) investigou o comportamento de materiais cimentícias de lama vermelha,
que através do processo de calcinação no qual variou a temperatura de 400-900°C provocando
a formação de uma fase metaestável. O autor concluiu que esta fase é a principal contribuinte
da atividade cimentícia da lama vermelha podendo ser um potencial substituto para o clínquer.

b) Construção de estradas

Uma característica fundamental na engenharia de rodovias é o consumo e a utilização
de grande quantidade de agregados e matéria prima em todos os projetos de construção (KEHAGIA, 2010). A lama vermelha, quando secos, podem ser compactados e misturados com
aglomerantes adequados, constituindo um bom material para a construção de estradas (IAI,
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2014). Alguns requisitos para a construção de estradas podem ser vistos na seção B2 (APÊNDICE B)
Yarba (2007) avaliou o uso de vários outros resíduos, assim como do resíduo da bauxita como aditivo em misturas para a construção de estradas com o intuito de reduzir ou eliminar o efeito de quebra e/ou rachaduras resultantes dos ciclos de congelamento e descongelamento em estadas de clima frio abaixo de zero.
Zhang e Shijie (2001) apud Yarba (2007) explicam que este fenômeno ocorre devido
aos poros originados pela umidade presente no solo que quando congelados e degelados, causam o aumento da vacância entre os grãos deste solo e diminuem a sua resistência estrutural.
A lama vermelha utilizada como aditivo apresentou um aumento significativo na resistência a
tensão de compressão, provando que a adição destes resíduos em 15 % em massa aumentou a
durabilidade do solo para as condições citadas.
Kehagia (2010) propôs um projeto piloto de aterro para a construção de estrada na
Grécia. O estudo mostrou potencial para a aplicação em grande quantidade do rejeito pelo seu
comportamento estrutural ao longo de cinco anos. Porém mais estudos devem ser realizados
para que seja comprovada a viabilidade do uso do rejeito em maior escala devido a presença
de materiais danosos ao ecossistema.
Jitsangian & Nikraz (2011) descreveu a areia vermelha, a parte granulada da lama
vermelha, como um potencial uso em grande quantidade como material para a base de estradas e rodovias, mostrando performance superior ao material convencional. O material é estabilizado com cinza volantes e poeira de forno de cal. Os autores analisaram a performance no
material na busca da tensão ótima com a intenção de evitar uma rígida base da pavimentação
que poderia resultar em fadiga do material na superfície de asfalto.
Kehagia (2014) cita que o principal risco associado ao resíduo da bauxita é relacionado ao alto pH e alcalinidade, e em menor quantidades a presença de metais pesados e radioativos. Layman’s Report (2006) apud Kehagia (2014) explica que apesar da lama vermelha ser
alcalina, o risco ambiental associado com esta alcalinidade é baixa quando o resíduo da bauxita é obtido a partir de filtragem por pressão, onde possui alta concentração de sólidos e baixa
condutividade hidráulica. Rubinos et al. (2013) apud Kehagia (2014) mostram também que
testes de lixiviação foram realizados e demonstram que o nível de metais pesados e toxicológicos estão em níveis inferiores da concentração limite estabelecido por norma.
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c) Produção de cerâmica vermelha

A cerâmica vermelha é obtida a partir da queima de misturas compostas por areia (inerte) e argilas (ativos), classificadas como substâncias minerais que, quando misturadas com
a água, formam uma pasta plástica susceptível à aquisição de grande dureza sob a ação de
calor. O processo da produção da cerâmica vermelha pode ser melhor entendido na seção B3
(APÊNDICE B).
A aplicação da lama vermelha em tijolos, a presença de íons de sódio reduz a resistência e a durabilidade a intempéries, no entanto, a substituição do sódio pelo cálcio pode aumentar significantemente suas propriedades. A utilização de mais de 90 % de resíduo em massa
para a produção de tijolos pode ser trabalhada com temperaturas de aproximados 1000°C.
(EAA, 2014).
Sglavo et al. (2000) estudaram dois tipos de argilas a serem utilizadas como material
base, o primeiro somando a presença de SiO2 e Al2O3 em torno de 48,3 % em massa misturado com proporção de 0 - 50 % de lama vermelha, o segundo tipo de argila com a presença de
81,3 % em massa, misturado com proporção de 0- 20 % de lama vermelha. A adição nas proporções maiores de lama vermelha ocasionou o aumento da densidade e a resistência a flexão
para o segundo tipo de argila, o que pode ser decorrente pela formação de elevada quantidade
de fases vítreas que foram queimadas a temperaturas de 850ºC a 1050ºC. A temperatura de
1050 ºC, foi identificado a presença de fissuras nas amostras que continham maiores quantidades de lama vermelha. Os autores também produziram blocos contendo lama vermelha e
estudaram e quantificaram a formação de fases cristalinas geradas durante a sinterização a
diferentes temperaturas.
Yang and Xiao (2008) desenvolveram materiais de construção à prova de fogo a partir
de lama vermelha e outros rejeitos como cinzas volantes. Pérez-Rodriguez et al. (1999) descreveram um método para utilizar a lama vermelha para obter tijolos densos para acumular
calor, agregados para rodovias e outros produtos cerâmicos que usam lama vermelha. Pontikes et al (2007;2009) estudaram e descreveram o comportamento térmico da lama vermelha
usada em diferentes proporções em argila em várias atmosferas a diferentes temperaturas.
Segundo Macedo et al. (2011) é possível utilizar a LV como material de constituição
junto com a argila na fabricação de Tijolos estruturais de acordo com a norma NBR 7171
(ABNT, 1992). Os autores mostram que aglomerando 60% em massa de LV se obtém um
produto com características mecânicas superiores que obedecem às normas NBR 15270-2 de
ensaios de resistência a compressão e a NBR 15270-3 de absorção de água (ABNT, 2005a;
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2005b) quando comparados aos blocos estruturais de concreto utilizados como referência pela
norma NBR 6136 (ABNT, 1994).
Os autores constataram que o bom resultado mecânico obtido pelo tijolo com lama
vermelha foi devido a formação de fases amorfas que reduziram a porosidade deixando a estrutura do produto cerâmico mais denso. Porém, após o processo de cura o tijolo sofreu redução dimensionais que não atenderam as especificações da norma de tolerância dimensionais
descrita na NBR 15270-2 (ABNT, 2005a).
Pérez-Villarejo et al. (2012) estudaram a lama vermelha gerada na Espanha com a argila para a produção de materiais cerâmicos. Foram realizadas análises sobre o material obtido como testes de absorção de água regido pela norma UNE 22-182 apud Pérez-Villarejo et
al. (2012), os autores também constataram que a alta densidade da lama vermelha na amostra
produzida, como citados por Sglavo et al. (2000), contribuem para a redução da porosidade e
uma melhor propriedade contra a absorção de água e melhora as características como isolante
térmico quando comparados ao material comum.
Porém, com a análise das características físicas como a retração linear regida pela
norma UNE 67019-88/2R apud Pérez-Villarejo et al. (2012), os autores colocam que o processo deve ser melhor estudado, principalmente com relação a formação de trincas e quebras
no material, também verificado por Macedo et al. (2011).
A adição de 90 % de lama vermelha em massa, o material obtido possui ótima resistência a pressão de compressão em teste de compressão regido pela norma UNE 67026 apud
Pérez-Villarejo et al. (2012) atingindo o valor de 71,1 MPa, o que de acordo com a norma
UNE 7605688 apud Pérez-Villarejo et al. (2012) os tijolos devem possuir resistência de pelo
menos 10 MPa, mostrando que o material possui resistência 7x maior que o recomendado.
He et al. (2012) encontraram que o produto cerâmico com melhores características finais foi encontrado com 20 % em massa de adição de lama vermelha à temperatura de queima
de 1050ºC e tempo de queima de 2h. O estudo analisou a adição da lama vermelha e foi constatado que ocorreu um aumento da resistência de compressão da amostra com adição de até
40% em massa. A fase líquida presente nos interespaços, aumenta a densidade aparente, a
retração linear por sinterização e o decréscimo de absorção de água, pode ser explicado pelo
exposto descrito por Pérez-Villarejo et al. (2012) e Macedo et al. (2011). Os autores constataram que o sódio e ferro presente na lama vermelha agiram como fundente.
A maior preocupação na aplicação da bauxita em larga escala é a presença de traços
radioativos. Investigações na Jamaica mostraram que a quantidade de radiação emitida, mesmo que fosse utilizado 100% do resíduo, não ultrapassa o limite permitido para um ano.
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d) Melhoramento de solo

A adição do resíduo da bauxita em solos ácidos e arenosos traz benefícios e já está
sendo empregado na Austrália. O resíduo da bauxita a um nível maior que 250t/ha foi adicionado ao solo em conjunto de 5% de gesso. Esta adição provocou a melhora do solo como a
retenção de água e nutrientes. Aumentou a retenção de amônio e fósforo o que mostrou a redução do uso de fertilizantes. A concentração de elementos radioativos e de metais pesados
não foram detectados mesmo com a adição de 480 t/ha do resíduo (EAA, 2014). A lama vermelha neutraliza a acidez do solo devido a sua alcalinidade.

e) Material de cobertura para aterros

Poucas são as aplicações voltadas para a utilização da lama vermelha como cobertura
de aterros voltados para a recuperação de gases. A AEE (2011) citou a recuperação de gás
metano proveniente da decomposição da matéria orgânica, devido a propriedade impermeável
do resíduo da bauxita.

f.1) Recuperação de metais - Fe, Ti, V e Al

Devido a grande concentração de óxido de ferro presente no resíduo da bauxita, vários
estudos já foram realizados e vários métodos já foram proposto (LI, 2001; LUI, 2009; XIAOBIM, 2009; LI et al., 2011; DE-QING et al., 2012; RATH et al., 2013; RUBINOS, 2013;
SAMOUHOS et al., 2013; LIU & LI, 2015).
O processo de extração do ferro à partir da lama vermelha se dá pela produção de pó
de ferro pela redução com hidrogênio, monóxido de carbono ou gás propano a 300-400° C,
que através do uso de forno de arco elétrico para aquecer a mistura de resíduo da bauxita com
coque a temperatura de 1600-1700°C, cerca de 90 % do ferro presente no resíduo pode ser
recuperado, recebe o tratamento com o monóxido de carbono e hidrogênio a temperaturas
abaixo de 350 °C, então se adiciona o cloreto de cálcio e se calcina a temperatura de 530600°C para posterior tratamento com água para a separação do ferro, titânio e a sílica.
Do resíduo da lama vermelha na Jamaica foram extraídos o ferro, o alumínio e o titânio através da calcinação deste resíduo com carbonato de sódio e então dissolvido em água. O
ferro foi recuperado através da separação magnética e depois convertido em um estado ferromagnético pelo processo de redução.
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O óxido de alumínio também está presente em concentração relativamente alta na
composição da lama vermelha e sua extração também está sendo estudada. A sua extração
pode ser realizada tanto pelo processo que adiciona ácido orgânico, como o inorgânico, bem
como a utilização de bactérias. Devido ao alto custo dos ácidos orgânicos, vários experimentos forma conduzidos através da biolixiviação (lixiviação por bactéria). Os ácidos produzidos
por estas bactérias resultaram em uma recuperação de aproximadamente 75% do Alumínio
(LIU e NAIDU, 2014). O processo de extração do alumínio através de métodos de flotação
(FAN et al., 1992 apud LIU e NAIDU, 2014) e adição de carbonato de cálcio (BRUCKAR et
al., 2010 apud LIU e NAIDU, 2014) também foram estudos e mostraram resultados resultando em recuperação de aproximados 52 % e 50%, respectivamente, de alumínio.
A recuperação do titânio também é alvo de estudos devido suas aplicabilidades no diaa-dia e sua vasta aplicabilidade (pigmentos, purificador de água, protetor solar, construção
civil, baterias, catalisadores e remédios). Segundo Agatzini-Leonardou et al. (2008) são duas
as formas de recuperação do titânio da lama vermelha: o método pirometalúrgico e o hidrometalúrgico, este último mais extensamente investigado por consumir menos energia. No processo pirometalúrgico, o autor mostra que é possível extrair até 76% após o processo de
queima a 1150°C por 115 minutos e lixiviado a temperatura aproximada de 90 °C.
O processo de hidrólise e calcinação seguido de um estágio de lixiviação por ácido para a extração do titânio também foram analisados, chegando a uma extração de titânio entre
60 a 70%. (DEEP et al., 2001 apud LIU e NAIDU, 2014). Fatores como a temperatura, o
tempo de lixiviação, a concentração do ácido, a razão de sólido/líquido e o grau de agitação
são essenciais para maximizar a extração do titânio (SAYAN e BAYRAMOGLU, 2000 apud
LIU e NAIDU, 2014).
Liu e Li (2015) descrevem um processo de extração do ferro e do titânio através da
sinterização que é comum ao dois, separação magnética e fundição para o óxido de ferro. A
parte não magnética é direcionada para a extração do titânio por solução ácida, hidrólise e
calcinação.
Os autores também descrevem o processo de extração do pentóxido de vanádio com
grau de pureza de próximo 99,9% através da calcinação da torta formada pela precipitação do
vanádio em solução ácida. Porém, a concentração deste óxido na lama vermelha deve ser entre 18~20% em massa (MUKHERJEE et al., 1990 apud LIU e LI, 2015).
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f.2) Recuperação de metais - Extração dos elementos de terras raras (ETR)

O forte crescimento do mercado e do preço para certos elementos de terras raras têm
sido evidenciados nos últimos anos. Isto causou uma recuperação dos interesses em extrair
alguns destes elementos presentes no resíduo da bauxita (EEA, 2014).
Os elementos de terra rara são divididos em elementos da família dos lantanídeos leves como o lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário e európio. Os lantanídeos pesados são o gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio e o lutécio. E ainda existem dois elementos de terras raras que não fazem parte da família dos lantanídeos que
são o escândio e o ítrio. O escândio está presente em maior quantidade no resíduo da bauxita.
Algumas lamas vermelhas contêm principalmente os elementos de terras raras como o
escândio (60-120 g/ton.), o gálio (60-80 g/ton.), o ítrio (60-150 g/ton.), elementos radioativos
como urânio (50-60 g/ton.) e tório (20-30 g/ton.) (SMIRNOV E MOLCHANOVA, 1997 apud
LIU e NAIDU, 2014).
Borra et al. (2015) analisaram o processo de extração de elementos de terras raras pelo
processo de lixiviação do resíduo da bauxita produzido em uma refinaria na Grécia. Foi observado que a presença dos ETR’s no rejeito se apresenta em uma proporção de 0,1 % em
massa. A Tabela AN.2 (ANEXO A) mostra a composição destes elementos em uma amostra
do resíduo.
Os elementos estão associados com diferentes tipos de minerais, i.e., o escândio só se
solubiliza se todo o ferro estiver dissolvido na solução ácida. O processo de lixiviação foi
estudado com diferentes concentrações e tipos de ácidos, i.e., minerais e orgânicos. Verificouse que o grau de dissolução dos e ETR, ferro e titânio são baixos em soluções de ácido cítrico
e menor ainda em ácido acético. O autor verificou que isso ocorreu devido o pH destes ácidos
serem elevados.
O autor também constatou que em experimentos de alta concentração de ácidos houve
uma melhora na taxa de extração dos elementos do resíduo da bauxita, o qual se obteve melhores resultados para alguns elementos com o aumento da concentração do ácido. Na recuperação utilizando o ácido clorídrico se obteve melhores resultados quando comparado com o
ácido nítrico e o ácido sulfúrico.
O processo de lixiviação também se mostrou mais eficiente para os elementos escândio, ítrio, cério e ferro, quanto maior foi a temperatura do processo. Para o ácido cítrico o aumento na temperatura não aumentou significativamente a extração dos ETR’s. O efeito do
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tempo na extração desses elementos também foi analisado e se verificou que a extração é acentuada nas 4 primeiras horas e tende a estabilizar nas próximas horas.
O processo de extração do elemento escândio fica comprometida quanto maior for a
concentração de ferro na solução mostrando que os ETR’s são diretamente ligados as fases do
Óxido de Ferro.
Ochsenkühn-Petropoulou et al. (2002) e Wang et al. (2013) apud Liu e Li (2015) descrevem esquemas para a recuperação do escândio da lama vermelha. Fullford et al. (1991) e
Wang e Cheng (2011) apud Liu e Li (2015) também descrevem o método de extração e purificação, a concentração da acidez do licor (pH) e os elementos que podem ser extraídos do
resíduo da bauxita. Os autores descrevem que os processos de extração de elementos de valor
da lama vermelha podem ser classificados em três tipos: hidrometalúrgico, pirometalúrgico e
biometalúrgico, sendo o primeiro tipo, o método predominantemente utilizado.
Em adição, concluem que o processo de recuperação isolado para cada elemento não é
viável devido aos custos envolvido no processo. Como resultado disto, a incorporação de métodos de extração a recuperação múltipla de elementos como o alumínio, sódio, titânio e elementos de terras raras, principalmente o escândio, devem ser projetados e desenvolvidos para
tornar o processo de recuperação economicamente viável.
Diante disso, alguns inventores já desenvolveram um método que se refere a um processo integrado para a recuperação dos metais da lama vermelha (red mud), mais especificamente, a presente invenção fornece um processo integrado para a recuperação de alumínio,
ferro, titânio, sódio e cálcio como mostrado na Figura AN.1 (ANEXO A).

g) Adsorvente de metais pesados e fosfato

A criação de pellets da lama vermelha pode ser utilizada para a adsorção e posterior
remoção do fosfato da água. O fósforo é um grande poluente quando presente em rios e lagos.
Este componente serve como fonte de nutrientes para o desenvolvimento das algas o que causa um decréscimo no oxigênio presente na água podendo causar a morte da fauna aquática. Os
metais pesados podem estar contidos em resíduos com lodos de esgoto que podem nocivos ao
meio ambiente e à saúde.
Estudos realizados por López et al. (1998) examinaram o uso da lama vermelha como
adsorvente para o tratamento de águas residuais. Os autores mostram que devido a alcalinidade do resíduo da bauxita, é necessário realizar uma etapa de pré-tratamento com anidrita para
o material se adequar para o uso como meio filtrante (pH~8). A análise sobre o processo de
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adsorção de metais pesados como o níquel, o cobre, o cádmio e o zinco mostraram que a lama
vermelha possui forte afinidade para estes elementos. A análise sobre a adsorção do fósforo
foi satisfatória, o qual pôde ser concluído comparando os resultados experimentais com modelos de adsorção baseado em princípios matemáticos de cinética de adsorção de primeira ordem.
Pradhan et al. (1998) analisaram a adsorção do fosfato em meio aquoso através da ativação lama vermelha. Este estudo foi analisado em função do tempo, do pH, concentração do
adsorvente e do adsorbato em meio de solução tampão de acetato de sódio e ácido acético. Os
resultados encontrados pelos autores mostram que com o aumento do pH ocorreu um decréscimo na porcentagem de adsorção. No total quase 80-90% do fosfato foi adsorvido da solução
aquosa. Isto significa que o método pode ser empregado para remover o fosfato de efluentes
industriais como o do processamento de fertilizantes.
Prandhan et al. (1999) analisaram a lama vermelha ativada como uma possível alternativa para o método tradicional de remover o cromo de soluções sintéticas e de efluentes industriais. As análises foram realizadas considerando os fatores como o tempo, o pH, tempo de
contato, concentração do cromo, quantidade de adsorvente e a temperatura. Os autores concluíram que o resíduo da bauxita ativada atuou como excelentes adsorventes para remover o
cromo hexavalente em meio aquoso.
Altundogan et al. (2000) mostram que meios aquosos alcalinos (pH~9,5) propiciam a
remoção do arsênio (III) e é um processo exotérmico, e soluções ácidas (pH~1,1 a 3,2) são
efetivas para remover o arsênio (V), sendo um processo endotérmico. A lama vermelha foi
testada e equilibrada para os pH's onde foram realizados testes de adsorção para os dois tipos
de metais. Os autores apontam o uso da lama vermelha como fonte de matéria prima para este
processo devido ser um rejeito e suas propriedades adsorventes podem ser melhoras se forem
ativadas.
A Tabela AN.3 (ANEXO A) mostra outros estudos sobre o resíduo da lama vermelha
como adsorventes em meio aquoso para o cobre, cádmio, chumbo, fluoreto e nitrato foram
desenvolvidos ao longo dos anos.

h) Geopolímeros

Os geopolímeros são potenciais competidores aos convencionais cimentos Portland,
principalmente por terem reduzida emissão de dióxido de carbono em sua produção. A geopolimerização é realizada em compostos de alumino silicatos em meio básico, o que pode repre-
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sentar um grande potencial para utilizar a lama vermelha como matéria prima para este tipo de
produto.
Além disso, os geopolímeros possuem a vantagem de serem obtidos de uma grande
variedade de minerais aluminosilicatos, provenientes de rejeitos industriais (i.e., cinzas volantes, escória metalúrgica etc.). Esta diversidade de fonte de materiais os colocam como soluções interessantes para a incorporação da lama vermelha.
Segundo Jitsangian e Nikraz (2011) citam que a angulação das partículas presente na
lama vermelha demonstra alta resistência a tensão cisalhante, condição necessária a engenharia geotécnica. Agregados leves também podem ser produzidos adicionando agentes espumantes em misturas, o que normalmente são produzidos a partir das cinzas volantes (HUANG,
2007).
Davidovits (2008) mostrou que a geopolimerização é uma técnica que possui baixo
consumo energético e possibilita a formação de matrizes com elevadas propriedades mecânicas, estabilidade química e resistência à temperatura.
Souza (2009) enumera algumas aplicações do geopolímero como, por exemplo, na aplicação de adesivos com propriedades termomecânicas, na produção de componentes resistentes ao fogo, imobilizador de resíduos tóxicos ou radioativos, cimentação de poços de petróleo, entre outros. Na Tabela A.4 (ANEXO A) são apresentadas algumas aplicações dos materiais de geopolímeros baseados na razão em peso atômico de silício e alumínio.
Nagem (2013) mostrou que combinando a técnica de geopolimerização com o resíduo
da bauxita se tem possibilidades de novos materiais com variadas aplicações. Com a aplicação
da lama vermelha na produção do geopolímero é possível estudar melhorias nas propriedades
mecânicas para utilização na forma de compósitos ou mesmo como agregados para indústria,
devido ao teor de Ferro (Fe) e Silício (Si). O autor estabeleceu os parâmetros para viabilizar a
produção dos materiais que podem ser utilizados como agregados para a construção civil e
como geopolímero para a utilização para a indústria de ferro-liga.

i) Imobilização de resíduo nuclear

A aplicação da lama vermelha como imobilizador de resíduos nucleares foi mostrado
por Vieira (2015), onde demonstrou que as propriedades do resíduo da bauxita gerada no Brasil podem ser utilizadas na preparação de vidros voltados para a imobilização de rejeitos nucleares pode ser visto na seção B4 (APÊNDICE B)
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3 Métodos de Construção de Cenários

Diversos métodos de construção de cenários consideram o conhecimento da rede de
especialistas essencial para o desenvolvimento e fluidez do processo, tanto dentro como fora
da instituição ou empresa, sempre envolvendo o decisor em todo o processo do desenvolvimento.
No entanto é possível realizar o processo de desenvolvimento de cenários se dotando
do uso semelhante à de mineração de dados, usando quantidades relativamente grande de dados coletados e tempo para interpretá-los.
Para este trabalho, o intuito foi identificar os requisitos do resíduo, adaptar e aplicar o
método de construção de cenários para analisar a aplicação do resíduo em uma futura instalação fabril subtraindo a necessidade de um especialista no resíduo. Contudo, nas abordagens
das diversas etapas sobre o planejamento de cenários este método tem como base principalmente do método de origem Norte Americana, por sua maneira mais direta de desenvolver os
cenários com foco na identificação das principais forças que regem o resíduo e sua aplicabilidade nos setores concorrentes, permitindo assim, definir um método que possa ser aplicado o
planejamento de cenários para resíduos.

3.1 Método selecionado
O método de planejamento de cenários Norte-Americano tem como base principal a
presença de uma lógica intuitiva, que possui vários autores que já as trabalham e desenvolvem
seus próprios métodos (SCHWARTZ, 2000; SHOEMAKER, 2002; RINGLAND, 1998;
PORTER, 1985 etc.).
O percurso metodológico do estudo foi dividido em duas etapas distintas. A primeira
voltada para a pesquisa bibliográfica e levantamento documental a respeito do resíduo e suas
aplicações, bem como dos métodos de planejamento de cenários. Na segunda etapa foi realizada a organização e a análise dos dados coletados até a construção dos cenários. Cabe ressaltar que este trabalho não adotou a criação de estratégias para os cenários prospectados.
O desenvolvimento de cenários possui características complexas, pois exigem desafiar
hipóteses, levantar questões relevantes, prospectar grande quantidade de dados, além desenvolver possibilidades de futuros, é necessário descrever os cenários para instigarem aos gesto-
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res a importância do uso de cenários como um "filtro" para a tomada de decisão. Além disso,
desenvolver cenários é um projeto em si que necessita de recursos e principalmente de tempo.
No entanto, a mecanização do método pode trazer benefícios e de uma forma popularizar o
seu uso em grandes empresas.
Para se ter um bom desenvolvimento de cenários, Burt e Van der Heijden (2003) identificaram três possíveis obstáculos como sérias ameaças para a efetividade e relevância do
estudo como: a cultura organizacional, o modo de pensar do cliente e o medo de envolvimento com o externo e do futuro.
Este trabalho, portanto, se baseia na construção de cenários seguindo partes das etapas
descritas principalmente pela escola Norte americana, de uma lógica intuitiva, que pode ser
representado por Schwartz (2000), Shoemaker (2002 e Ringland (1998). Além destes autores,
as etapas para este método se iniciaram com a adaptação do método descrito no trabalho de
Goodwin e Wright (2004) que se desenvolve através de 8 passos, sendo o último passo a geração dos primeiros indicadores não citado por Schwartz (2000). A etapas são mostradas na
Figura 3.1. Este trabalho se limita ao desenvolvimento dos cenários que restritos à 7º etapa
relativo a coerência dos cenários.

FIGURA 3.1: Método proposto para a construção de cenários baseados na escola Norte Americana. (Adaptado de GOODWIN e WRIGHT, 2004).
Para se pensar no beneficiamento do resíduo, é necessário pensar sistemicamente nas
características do rejeito e de que forma é possível diminuir a quantidade desse resíduo nos
pátios de estocagem? Ou pensando mais longe, como é possível a transformação do resíduo
com a intenção de diminuir gradativamente o volume estocado nos pátios de estocagem destes
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rejeitos. Verificando a possibilidade plausível de transformar este rejeito em áreas com potencial mercadológico.
Como a geração do resíduo é um grande problema local e para se transformar este resíduo em algo que possa agregar valor e ter competitividade no mercado se deve ter como
base principalmente o custo do transporte deste resíduo até as possíveis unidades fabris. Para
isso, é necessário realizar uma análise sobre os setores próximos ou na região em que este
rejeito está sendo depositado, principalmente voltado na estrutura de beneficiamento local.
Caso o resíduo possua uma ou mais possíveis aplicações, são necessários ranqueá-las de acordo com a estrutura de beneficiamento local através de atribuição de valores e pesos para as
alternativas possíveis de aplicação. Escolhido as aplicações com maiores potencias, se buscou
conhecer as características de cada aplicação seguindo pelas principais categorias: economia,
tecnológica, ambiental, sociedade e política.
Através destas categorias, se identificou as principais forças motrizes para as aplicações e com estas forças foram possíveis construir os cenários cujo o objetivo principal é: utilizar o rejeito em quantidades significativas na tentativa de eliminar as barragens de deposição
de rejeito com o passar dos anos.
Como resultado da investigação dos métodos de construção, as etapas foram desenvolvidas. A etapa 1 do método tem a intenção de conhecer o resíduo e encontrar as avariáveis
relacionadas com a análise decisória e desenvolver um mapa com modelo conceitual sobre o
resíduo.

3.2 Etapa 1 - Definir a questão central
A questão principal começa com a definição da principal necessidade do estudo. Esta
definição pode ser alcançada através de encontros com Stakeholders e decisores ou pela análise de dados coletados em grande quantidade da literatura (de relatórios, artigos científicos,
livros etc.), a fim de reunir informações relevantes que deixe ressaltada a principal causa da
mudança, mostrando as necessidades sobre o desenvolvimento dos cenários como uma visão
mais ampla sobre o assunto.
Pensar sobre a questão principal ajuda a identificar as necessidades para os cenários
serem desenvolvidos. Esta etapa, leva em considerações os passos 1 e 2 do método de Schwartz (2000) e Schoemaker (2003), onde ao invés dos modelos mentais dos tomadores de
decisão que são coletados para serem analisados, foram trabalhados para o conhecimento das
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propriedades do resíduo, ou seja, enquanto que as etapas do método original se tratavam em
pesquisar os modelos de como os decisores pensavam e se relacionavam com as variáveis do
processo.
Neste modelo, mapas conceituais e estruturais foram trabalhados para se relacionarem
com as variáveis chaves do problema. Os mapas conceituais são ferramentas utilizadas para
mostrar e entregar relações que um conceito tem com o outro dentro de um assunto. Os mapas
estruturais mostram descrições que se estruturam em fora de ramificações com a intenção de
explicar o principal conceito ou ideia. As descrições são como a ponta da raiz e o conceito é
como se fosse o caule de uma planta. No método descrito por Godet (1996; 2000), mais especificamente no passo 2 e 3 desse método que realiza o levantamento de informações relativas
a organização. Neste trabalho, estas etapas foram incorporadas para buscar informações a
respeito do setor de aplicação do resíduo ao invés de buscar conhecer com mais profundidade
a organização.
Vale ressaltar que esta etapa de aquisição dos dados é muito importante para construir
um banco de informações suficiente para se conhecer tal resíduo. Considera-se também que o
critério de busca por informações a respeito do resíduo foi realizado através de palavras chaves, enfatizando as mesmas aplicações ou conceitos para o resíduo, como características, técnicas de beneficiamento, propriedades físicas e químicas, entre outros.
Nesta etapa não somente as características são importantes, tão importante quanto, se
faz a necessidade de conhecer as características para o setor de aplicação, com a intenção de
caracterizar o setor estudado para se conhecer as variáveis, forças e fatores para a construção
dos cenários
Para realizar análises específicas do negócio, é necessário desenvolver "cenários focados" sob medida ao redor de uma questão estratégica, ou um mercado específico ou projeto de
investimento. Mas para isso, primeiro é preciso aumentar o "ângulo de desenvolvimento" para
obter uma grande visão, e posterior ampliar em especificidades dos negócios, pois correrá o
risco de perder coisas importantes, ou projetar os cenários focados no caminho errado.
(WACK, 1985).

3.2.1 Caracterizar o resíduo

A caracterização do resíduo consiste em determinar os principais aspectos físicoquímicos, biológicos, qualitativamente e/ou quantitativamente da amostra. Para isto, pode ser
realizado através da mineração de dados da literatura e de outras fontes. Para este trabalho,
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sem a participação de um especialista no tipo de resíduo a ser trabalho, foi necessário buscar
informações de fontes consolidadas como trabalhos de bases científicas, que de uma maneira,
foram aprovadas por especialistas na área da destes resíduos. Além das propriedades do resíduo, conhecer suas aplicações possíveis também devem ser identificadas.
Dentre os trabalhos encontrados sobre o resíduo, citações de aplicações, melhoramento
das propriedades, técnicas de recuperação de metais e outros elementos, características físicas
e químicas, impacto sobre o meio ambiente que o resíduo pode causar etc., também auxiliam
no desenvolvimento das próximas etapas.
Os resultados quantitativos e qualitativos sobre resíduo auxiliam na classificação do
resíduo para a escolha da melhor aplicação para o mesmo considerando a estrutura do local a
ser trabalhado.
Para realizar a caracterização do resíduo, um mapeamento sobre o resíduo foi realizado. Esses dados foram estruturados através de mapas conceituais e estruturais. Estes mapas
irão auxiliar para uma visão geral sobre o resíduo em estudo.

3.2.2 Aplicação do resíduo para o local desejado

A presença de indústrias da transformação que geram resíduos que podem ser reaproveitados. Ter como principal fator a quantidade de resíduo gerado por estas indústrias são prérequisitos para ter a repercussão para a capacidade de utilizar o resíduo pelas técnicas levantadas. Conhecer as indústrias locais que podem absorver este resíduo de maneira que seja aplicado na linha de produção ou seja estabelecida uma nova linha que possa receber o resíduo
como matéria-prima.
Selecionar as melhores aplicações que estejam adequadas as estruturas das indústrias
locais, assim como a infraestrutura logística como um todo, se faz necessário para definir as
principais aplicações. Para isso, determinar critérios para os resíduos que buscam o menor
investimento tanto em processamento, na quantidade de indústrias locais disponíveis para
receber este rejeito e na quantidade de rejeito que poderão ser processados com o produto
devem ser avaliados. Outros critérios que buscam ranquear com maior rigor também podem
ser utilizados com a política local, o feedback prévio dos potenciais consumidores etc.
Para ranquear as alternativas foi utilizado uma abordagem parcial do método SMART,
onde o ranqueamento é definido por atribuições de pesos e valores que são geralmente estabelecidos pelo decisor. Neste trabalho a atribuição dos valores foram definidos de acordo com
os dados encontrados na literatura. Para a avaliação das alternativas se tem V(a), que repre-
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senta o valor associado a alternativa "a", vi(a) é a pontuação da alternativa "a" no i-ésimo critério e wi é o peso atribuído a "a" mostrado na Equação 1.

m

V( a )   wi vi ( a )
i 1

(1)

Os critérios devem respeitar axiomas os quais são: a completude, a operacionalidade, a
possibilidade de decomposição, a ausência de redundância e o tamanho mínimo. O resultado é
a soma dos produtos entre o peso e o valor de cada critério com as alternativas. O Valor final
é a pontuação de cada alternativa, sendo da maior para a menor pontuação a ordenação de
maior possibilidade de aplicação para o resíduo considerando os fatores locais.
Com o resultado definido, um estudo sobre as aplicações mais relevantes deve ser aprofundado. Levantar dados sobre as unidades fabris existentes, maior aprofundamento no
processo de produção que receberá o resíduo como matéria-prima, dentro dos fatores relevantes como técnico, ambiental, econômico etc., que direcionam o comportamento da aplicação
desejada no macroambiente.

3.3 Etapa 2 - Identificar estágio atual e tendências
A etapa 2 deste método tem a intenção de identificar as forças motrizes para o resíduo
e para os setores que serão aplicados o resíduo. Esta etapa se baseia nas etapas 3 de Schwartz
(2000), Schoemaker (2003) e Ringland (1998) onde são identificadas as forças motrizes.
Também nesta etapa como supracitado, o estágio atual e as tendências auxiliam na identificação da demanda de mercado, fornecedores de equipamentos, competidores, tecnologia do produto, recursos humanos, transportes patentes etc.
Para se conhecer a situação que se encontra o setor para o qual o resíduo será aplicado,
se pode coletar e analisar dados históricos sobre a aplicação no macro ambiente contribui para
definir limites para o desenvolvimento dos cenários. As tendências são ferramentas estatísticas comumente utilizadas para questões de previsões e são baseadas em forças motrizes que
estão relacionadas com os setores de aplicação para o resíduo.
Schwartz (1991) descreve que o primeiro passo para descobrir as forças motrizes para
a construção de cenários é partindo das categorias familiares como: Sociedade, Tecnologia,
Economia, Política e Ambiente. Diante disto, em cada área o autor busca as forças que irão
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impactar na estória. Assim como Schwartz (1991), Ringland (2002) também se refere às
mesmas como forças do macro ambiente, no entanto, em alguns casos, podem haver outras
duas: Demografia e a Opinião Pública. Para Porter (1992), estas dimensões incluem os fatores
ambientais, as tendências tecnológicas, as mudanças políticas governamentais, as mudanças
sociais e as condições econômicas instáveis. Porter (1992) ainda salienta as cinco forças competitivas (novos entrantes, ameaça de substitutos, poder de negociação dos compradores/fornecedores e a rivalidade entre concorrentes) constituem a fundação conceitual para a
construção de cenários industriais.
Como a questão principal está envolvida diretamente com fatores de causa e efeito,
analisar o macro ambiente do sistema que envolve o as características de aplicação do resíduo
ajudam a definir e direcionar o desenvolvimento das forças motrizes.
O sistema e as forças motrizes no macro ambiente são mostrado na Figura 3.2.

FIGURA 3.2: Forças motrizes e tendências que envolvem a questão principal. (Adaptado de LINDGREN e BANDHOLD, 2003).

Os chamados elementos predeterminados são aqueles que estarão presentes em qualquer tipo de cenário, independentemente dos processos ou meios de construção. As situações
demográficas são exemplos clássicos. Se quisermos construir um cenário sobre a Educação
daqui a dez anos, teremos um elemento predeterminado, independentemente das ideologias
subjacentes: o número de jovens em idade escolar para cada um dos segmentos da educação.
Crispino (2001) descreve as forças motrizes como sendo cinco categorias como mostrado na Tabela 3.1.
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TABELA 3.1: Tipos de forças motrizes de acordo com Crispino.
Tipo de Força Motriz

Descrição

Social

Nessa força motriz se encontram temas como emprego, demografia, salário
real, investimento social. Assuntos envolvendo valores da sociedade e sua
interferência no cenário. Relações entre fatores quantitativos, como demografia e suas consequências sociais. Podemos formular algumas questões
ilustrativas: Como será a sociedade no final da próxima década? Como tendem a ser o estilo de vida, os valores das relações sociais?

Econômica

Nessa força motriz estão temas como PIB, balança de pagamentos, dívida
interna/externa, reformas fiscal e tributária, estabilidade do sistema financeiro. Em sua categoria se encontram:
a- as tendências da macroeconomia – Como a economia internacional e as
taxas de juros influenciarão na economia local? Como serão os investimentos em educação no futuro?
b- as tendências da microeconomia – Quais as novas tendências na administração de negócios? O que se espera da competitividade de mercado? Como
estará a educação em termos mercadológicos ou de serviços?
c- as tendências em torno do tema emprego/trabalho/educação – Qual o perfil do novo trabalhador? Quais as competências exigidas para as novas profissões?

Política

Nessa força motriz estão temas como situação partidária, tendência políticas
dominantes e movimentos de resistência, ONG’s, controle da sociedade
pelos três poderes, reformas políticas. Como o próprio nome diz, tenta identificar a influência de algumas orientações políticas possíveis na formulação
de futuros. Nesta força motriz se colocam questionamentos como: Quem
será o próximo presidente? Qual a composição das forças de oposição e de
situação? Que programas/projetos/ações estão fortalecidos? Haverá mudanças na CLT? Na Previdência? Haverá Reforma Educacional?

Tecnológica

Como a tecnologia modificará o quadro de emprego e em que velocidade?
Que novas tecnologias poderão abrir novos campos de produção de bens e
serviços? Qual o tempo de produção e disseminação de novas tecnologias de
impacto nos setores produtivos? Quais os impactos das inovações tecnológicas no setor educacional?

Ambiental

O impacto dos danos ecológicos nos negócios humanos e o aumento de
consciência do público em relação à ecologia. Pode ser uma área decisiva
para algumas ações empresariais, governamentais e educacionais, dependendo do relacionamento com o meio ambiente, ou como uma determinada
comunidade se comporta com relação à questão ambiental.

Fonte: Crispino (2001).

O estágio atual e tendências dependem de fatores pré-determinados que possuem causas conhecidas, no entanto, suas consequências partes são conhecidas e outras são desconhe-
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cidas. As consequências conhecidas geram um impacto que podem ser mensuradas e a desconhecidas acabam por serem tratadas como incertezas que possuem graus de complexidades.

3.4 Etapa 3 - Identificação das incertezas
Na etapa 3 considerando os fatores predeterminados e suas causas conhecidas, nesta
etapa se busca conhecer a outra parcela desses fatores, as incertezas. Esta etapa por mais que
pareça ser uma etapa subsequente a etapa anterior, normalmente é realiza de maneira paralela
a etapa 2. As combinações de tendências com o comportamento das incertezas dão origem aos
cenários. As incertezas são produtos de resultados parciais ou completamente desconhecidos
originados pelas forças motrizes. Esta etapa também segue o raciocínio da etapa 3 de Schwartz (2000), de Ringland (1998) e o passo 4 de Schoemaker (2003).
Para Wilson (1998) as incertezas podem ser visualizadas através das forças motrizes.
Na etapa 3 é analisado as incertezas que são resultados dos fatores pré-determinados e possuem graus de desconhecimentos.
Seguindo a linha de raciocínio de Schwartz (2000), o desenvolvimento deste trabalho
começa pela busca das forças motrizes por intermédio das principais categorias: Sociedade,
Tecnologia, Economia e Meio Ambiente, não levando em consideração as questões políticas.
As análises foram trabalhadas para as aplicações melhores ranqueadas na etapa 1.
Heijden (2004) apresenta três categorias de incertezas que progridem na medida do afastamento do presente, para aplicar o tratamento com cenários mostrado na Tabela 3.2.

TABELA 3.2: Incertezas de acordo com Heijden.
Tipo

Descrição

Riscos

Quando o passado permite projetar probabilidades de ocorrência;

Incertezas estruturais

Quando o raciocínio de causa e efeito permite antever possibilidade,
mas não probabilidade. É a mais tratada por cenários e grandes questões estratégicas

Incertezas imponderáveis

Aquelas impossíveis de prever ou imaginar devido à multiplicação de
pequenas mudanças ambientais, da predominância de equilíbrios instáveis e da curtíssima relação de causa e efeito.

Fonte: Heijden (2004).

Porter (1996) considera que pode ser difícil reconhecer fontes de incerteza e sugere
uma série de passos os quais se iniciam com a elaboração de uma lista de variáveis que im-
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pactarão consideravelmente a indústria nos próximos anos e a identificação do grau de incerteza de cada variável. Esta lista deverá sofrer uma depuração por meio da classificação das
variáveis identificadas em variáveis constantes, predeterminadas e incertas.
Inicia-se o processo, separando da lista as variáveis constantes e as predeterminadas,
pois não determinam cenários. Porter (1996) define variáveis constantes como sendo aquelas
formadas por aspectos da estrutura com pouca probabilidade de sofrerem mudanças e as variáveis predeterminadas como sendo áreas cuja estrutura irá se modificar; sendo a mudança, em
grande parte, previsível.
Castro (2007) trabalhou com uma matriz por meio da utilização de pesos numéricos
para expressar a escala do impacto (1a 5) e o grau de incerteza dos condicionantes como mostrado na Tabela 3.3. A densidade é o produto dos valores atribuídos a intensidade, impacto e a
incerteza. Através do valor da densidade as incertezas são consideradas ou não no desenvolvimento dos cenários.

TABELA 3.3: Matriz de Impactos- incertezas-Densidade.
Condicionantes

Intensidade

Impacto

Incerteza

Densidade

A

5

4

2

40

B

4

4

4

64

C

5

5

5

125

Fonte: Castro (2007).

Boaventura et al. (2011) utilizaram um método de qualificação das variáveis como incertezas ou tendências, onde estas variáveis levantadas foram pontuadas de acordo com dois
critérios: Nível de importância das variáveis para o setor e o nível de incerteza dessas variáveis. Com os valores calculados de acordo com os critérios, as variáveis foram consideradas
como tendência se a variável atingisse nota superior a 2 no quesito incerteza e se fosse inferior a 2, seriam consideradas incertezas.
Para as incertezas tecnológicas, conhecer o resíduo e suas propriedades físicas, químicas e mineralógicas (caso tiver), elencar o máximo de fatores que são desconhecidos e são
resultados de uma análise atual e de tendência. Dependendo do resíduo, a grande parte dos
resíduos serem heterogêneos. Também é necessário identificar as incertezas no setor a ser
aplicado o resíduo no macroambiente em que o resíduo será aplicado.
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As incertezas econômicas e sociais são diretamente afetadas pelas decisões do governo, onde medidas de desenvolvimentos econômicos e sociais ficam ou se vão juntamente com
a saída de um governo. E isto deve ser considerado nos setores de aplicação do resíduo tanto
como produtos concorrentes e substituíveis mais baratos.
Para a incerteza ambiental se considera o que o produto vai gerar de resíduo neste próximo processamento que dependendo da composição química do resíduo, pode por exemplo,
apresentar metais pesados que não se sabe ao certo o que pode acontecer quando este resíduo
ficar ao longo de vários anos expostos ao intemperismo.
A Tabela 3.4 complementa como exemplo algumas incertezas com relação aos desafios geopolíticos para a atuação da companhia Petrobras.

TABELA 3.4: Exemplo de incertezas na companhia Petrobras.
Grandes Incertezas

Desafios Geopolíticos

Preço do petróleo

Crise econômica mundial

Custos

Guerras e conflitos

Dinâmica da demanda e da oferta

Tensões políticas

Penetração dos biocombustíveis

Implicações ambientais

Desenvolvimento de tecnologias automotivas. Eleições / Nacionalismos

Fonte: CORREA, 2011.

3.5 Etapa 4 - Identificar os impactos das tendências
Conhecendo os efeitos das tendências é possível mensurar qualitativamente o impacto
que pode repercutir sobre a aplicação em cada setor. Os impactos podem ser positivos como
negativos, de maior ou menor grau. Com as tendências identificadas na etapa 2, se faz uma
montagem de como as tendências de modo a analisar qualitativamente o impacto nos setores
de aplicação do resíduo considerando as tendências e as incertezas.
Pode se basear em técnicas de previsão clássicas e se utiliza de séries temporais e modelos econométricos. Destacam os autores que esta perspectiva contraria características da
prospectiva que sugere a utilização de dados qualitativos na elaboração de cenários, assim
como, a visão de que o futuro é múltiplo e incerto. Limita-se a projetar o passado no futuro,
tomando por base variáveis quantitativas, como se o futuro fosse pré-determinado por eventos
do passado.
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3.6 Etapa 5 - Desenvolver os cenários
Nesta etapa os cenários são montados de acordo com o objetivo principal, onde a principal ideia se baseia em nos fatores de maior relevância.
Os cenários são construídos a partir das variáveis-chaves com base em fatores relevantes para as aplicações do resíduo, como por exemplo a logística da unidade geradora até as
fábricas onde serão beneficiadas. No enfoque indutivo se deve partir de perguntas diretas sobre o comportamento das variáveis-chaves para que se imaginem os eventos mais significantes para o futuro. Os cenários começam a ser pensados a partir de ideias baseados nos fatores
chaves, quanto a necessidade do que espera no futuro.
Nesta etapa é possível utilizar a matiz de incertezas criadas na etapa 3 para definir qual
é a incerteza que mais gera influência no estudo e desenvolver os cenários focados nesta incerteza. Deve-se tomar o cuidado também na inclusão das variáveis que segundo Raele (2010)
é melhor construir cenários com menos variáveis, mas que sejam mais consistentes, do que
construir cenários infinitamente complexos cuja coerência se perdeu no processo de criá-los.

FIGURA 3.3: Método de construção de enredo (Iceberg). Fonte: Schwartz e Ogilvy
(1998).

Neste trabalho levou em consideração a principal variável-chave como sendo o “custo”. Através dos relatórios e do levantamento dos dados na etapa 1 mostrou que a principal
variável é o custo que são embutidos ao valor do resíduo que irá “competir” com a matériaprima utilizada atualmente nas aplicações. Está incluso a necessidade de transportar este resí-
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duo até as unidades fabris e com isso, algumas perguntas a respeito surgiram: quanto vai custar para enviar este resíduo para estas unidades? É viável? Com as variáveis chaves, o enredo
para o cenário deve ser trabalhado para gerar o desenvolvimento da narrativa. Este enredo
pode ser construído a partir do método ilustrado por Schwartz e Ogilvy (1998) como descrito
na Figura 3.3. Os cenários devem ser nomeados com títulos que sejam marcantes ao decisor.

3.7 Etapa 6 - Inserir as tendências nos cenários
Para a montagem dos cenários, as variáveis chaves e as incertezas levantadas, juntamente com as tendências são conglomeradas
Nesta etapa, os cenários estão apostos e as tendência será adicionada ao conjunto dos
cenários e transformada em uma linha de narrativa clara, ou seja, criar estórias. Para isso, será
necessário transformar todos os dados minerados e ajustá-los em linhas claras e descritivas.

3.8 Etapa 7 - Verificar a coerência dos cenários
Neste passo se verifica a coerência em que os cenários foram desenvolvidos de uma
maneira coerente. Esta coerência se baseia por indicadores que são encontrados em jornais ou
revistas de expressão tecnológica etc.
Além disso, estes indicadores ajudaram a direcionar o pensamento para cada cenário.
Assim desenvolvendo estratégias à luz dos cenários. Um exemplo de indicadores para a avaliação da consistência dos cenários é mostrado na Tabela 3.5.

TABELA 3.5: Critérios de seleção de cenários indutivos
Critério
Plausibilidade

Descrição: Eles têm que...
... ser críveis, possíveis e relevantes

Diferenciação
Consistência
Utilidade para a decisão
Desafio

... ter significante diferença estrutural
... ser logicamente livres de erros
... poder contribuir especificamente para o foco escolhido
... desafiar o conhecimento convencional sobre o seu futuro

Fonte: Wilson (1998).

Este trabalho adotou a construção dos cenários como ferramenta, prosseguindo até a
etapa de seleção dos dados para a construção e descrição dos cenários. Sendo que, a etapa
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referente a criação de estratégias (passo 8) trata de uma relação direta com possíveis aplicadores do trabalho desenvolvido e desta forma poderá ser resultante de análises posteriores. O
passo 8 é uma etapa adicionada ao método por Goodwin e Wigth (2004) no qual é uma etapa
de elucidação dos primeiros indicadores que irão contribuir para gerar os planos e ações que
satisfaçam os interesses dos gestores ou da organização, sendo baseado nas estórias apresentadas.
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4 Aplicação do Método

Este trabalho consistiu em um ensaio teórico de adaptar e construir cenários baseados
em informações da lama vermelha, como suas características e aplicações. A metodologia de
planejamento de cenários foi baseada na escola Norte Americana pelo seu caráter intuitivo,
com maior objetividade e por possuir maior difusividade de métodos, apesar de ser menos
robusto que o método Francês, possui maiores informação. Os cenários prospectivos foram
criados para dar alternativas de aplicação que viabilizem o uso deste resíduo no estado do
Pará, considerando as estruturas industrias e logísticos locais.
Pensar sistemicamente no aproveitamento dos rejeitos oriundos da mineração como
possível matéria-prima para o uso em produtos da indústria da transformação, seja com valor
agregado ou não, com a intenção de diminuir gradativamente os pátios de estocagem destes
rejeitos e de uma maneira concreta transformá-los em áreas com potencial mercadológico. No
entanto, o reaproveitamento deste rejeito ainda é desafiador para estas grandes indústrias.
Este capítulo começa com a investigação dos dados adquiridos através de buscas em
periódicos e relatórios de empresas e associações, bem como normas técnicas. Os passos seguem a proposta do método de planejamento de cenários para aplicar a lama vermelha na indústria. Para isso é necessário conhecer as propriedades do resíduo como as físicas, bem como
químicas, tocando superficialmente nas propriedades mineralógicas.
Em seguida se fez a análise do setor no estado do Pará e se escolheu as aplicações que
mais eram tinham suporte no estado. Escolhido as aplicações com maiores potencias, buscouse conhecer as características de cada aplicação seguindo pelas principais categorias: economia, tecnológica, ambiental, sociedade e política.
Através destas categorias, se identificou as principais forças motrizes para cada aplicação. Com estas forças foram possíveis construir os cenários cujo objetivo principal é: utilizar
o rejeito em quantidades significativas.

4.1 Etapa 1 - Definição da questão central
Cada vez mais, as empresas passam a se preocupar com a questão sustentável, seja por
princípios, influência da sociedade, vantagens competitivas, imagem corporativa, ou para atender as novas regulamentações ambientais (FERREIRA & VICENTE, 2011). Essa valoriza-
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ção da relação com a natureza leva a atenção não só ao uso de recursos nos processos produtivos, mas também à outra ponta do processo, a geração de resíduos.
A geração de resíduos é preocupação por todo o mundo, devido aos impactos gerados,
tanto ambientais como socioeconômicos. Para minimizar os problemas ambientais relativos
ao descarte dos resíduos sólidos, surge a Política dos 3R’s, práticas sugeridas durante a Conferência da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, que consiste nos atos de “reduzir,
reutilizar e reciclar” o rejeito produzido.
Com a crescente geração de resíduos da lama vermelha, vários estudos foram desenvolvidos para diversas aplicações que vão desde a aplicação em amenização de solos à aplicação como catalisadores com a intenção de dar alguma finalidade a este resíduo que atualmente
no Brasil é depositado em grandes extensões de áreas.
No entanto, para se utilizar este rejeito em outros processos se faz necessário conhecer
as propriedades do mesmo. Qual é o mercado que a lama vermelha poderá atingir e quais são
as possibilidades de aplicação (i.e., química, separação de microelementos, aplicação em catalisadores etc.).

4.1.1 Caracterização da lama vermelha

A análise foi realizada com referência aos aspectos da indústria local como forma de
dar viabilidade a uma possível ação futura deste trabalho. As informações coletadas sobre o
objeto de estudo foram agrupadas através de mapa conceitual e estrutural que pudessem ser
organizados de maneira sistêmica e descrever as propriedades físicas e químicas. A Figura 4.1
mostra as características da lama vermelha organizada em clusters.

FIGURA 4.1: Mapa conceitual para a lama vermelha.
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Na Figura 4.2 é mostrado um dos clusters para o mapa estrutural relativo às propriedades físicas para a lama vermelha. Este mapa identifica as principais características físicas da
lama como sua distribuição do tamanho de partículas, área superficial (soma das superfícies
dos grãos contidos em um grama de amostra), massa específica, massa unitária e comportamento térmico.

FIGURA 4.2: Mapa estrutural para o cluster propriedade física para a lama vermelha
(vide imagem expandida em APÊNDICE C.1).

A lama vermelha é composta de aproximadamente 15 a 60% de sólidos e contém partículas extremamente finas (LI, 2000). De acordo com Villar (2002), a granulometria da lama
vermelha é uma característica que está estritamente relacionada a mineralogia da rocha de
origem, ao processo de extração, processamento e deposição. Assim, as características estão
intimamente ligadas com a qualidade da bauxita que variam de região para região, de indústria para indústria, sendo praticamente impossível determinar uma curva granulométrica padrão para este tipo de material, podendo no máximo ser definida uma faixa de variação da
mesma.
As características como massa específica e área específica também variam de acordo
com a origem da lama vermelha. Chandra (2009) comenta que a lama vermelha no estado
seco pode apresentar massa específica de 2,5 a 2,7 g/cm3. Já Han et al. (2002) determinaram
uma massa específica de 3,04 g/cm3 para a lama vermelha da Coréia. Enquanto que Antunes
(2011) determinou uma massa específica de 2,9 g/cm3 para lama vermelha do Brasil.
Silva Filho (2007) descreve que a área superficial da lama vermelha varia de 13 a 22
m²/g. Huang et al. (2008) verificaram a área específica da lama vermelha australiana e encon-
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traram valores de 22,71 m2/g. Na lama vermelha da Coréia, Han et al. (2002) determinaram
uma área específica de 23,53 m2/g. Pera et al. (1997) e Antunes (2011) observaram que a área
específica da lama vermelha varia de acordo com a temperatura de calcinação.
A característica granulométrica descrita por Silva filho (2007) era menor que 44 μm
(0,044 mm), como também foi descrito por Antunes (2011) entre 50 μm (0,05 mm) a 2 μm
(0,002 mm), o que podem ser caracterizadas pela ABNT 6502/95 como frações de "siltes"
(ABNT, 1995). A elevada área superficial confirma a pequena granulometria da lama à temperatura ambiente.
Na Figura 4.3 é mostrado o cluster para o comportamento térmico da lama vermelha
que está ligada a propriedade física. Vários autores analisaram o comportamento térmico e
identificaram alguns comportamentos da lama vermelha com a variação da temperatura.

FIGURA 4.3: Mapa estrutural para a subcaracterística de comportamento térmico para
o resíduo (vide imagem expandida em APÊNDICE C.2).

As temperaturas de 50 a 150 ºC a lama vermelha perde a água presente na amostra. Na
faixa de 250 a 280 ºC ocorre a decomposição dos cristais de gibsita (Al(OH)3) pelo fato de
perder a água de cristalização. À faixa de temperatura de 300 a 350 ºC ocorre a desidroxilação
da goethita (FeO(OH)) com a formação de hematita (Fe2O3). A 400 ºC ocorre a decomposição
de cristais de boemita (AlO(OH)).
Na faixa de temperatura entre 550 a 650 ºC, segundo Pascual et al. (2009) pode ocorrer a decomposição da calcita e a formação de fase magnetita (FeO.Fe2O3). À temperatura de
650 a 1000 ºC pode ocorrer a fusão de silicatos, ocorrer formação de aluminosilicatos, aumen-
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tar a formação de hematita onde predomina juntamente com a sodalita (Na4(SiAlO4)3Cl), e a
lama se torna inerte devido ao hidróxido de sódio reagir com a sílica e também ocorrer a eliminação dessas fases hidratadas e aumentar as características amorfas (vitrificação). Também
há possibilidades de a lama obter características pozolânica devido a formação da nephelina
(NaAlSiO4) e posterior transformação em fase gehletina (Ca2Al2SiO7). A essa temperatura a
área superficial e sua massa unitária diminuem e a massa específica aumenta.
A Figura 4.4 mostra o mapa estrutural para o cluster propriedades químicas. A propriedade química da lama vermelha varia em composição química e mineralógica dependendo
da bauxita utilizada. A lama vermelha em sua maioria apresenta pH próximo do limite, chegando a 12,2 e, segundo descrito por Lin (2007), a lama tende a diminuir o pH com o tempo
de armazenamento nas áreas de deposição. A presença principalmente de óxidos de alumínio,
óxido de ferro, óxido de silício e a presença de sais dissolvidos como a calcita (CaCO3) em
pequenas proporções, além da presença de alguns metais pesados como o zinco, o cromo e o
bário. Estes elementos estão em misturados em estruturas químicas complexas.

FIGURA 4.4: Mapa estrutural para o cluster propriedade química para a lama vermelha (vide imagem expandida em APÊNDICE C.3).

A composição química média da lama vermelha gerada no mundo e no Brasil são
mostradas na Figura 4.5. A composição de grande parte da lama é composta por Ferro e Alumínios aglutinados com silicatos os quais podem formar estruturas complexas.

Composição média da lama
vermelha
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FIGURA 4.5: Composição média da lama vermelha gerada no mundo.

A Figura 4.6 mostra o cluster para as aplicações do resíduo como matéria-prima já relatadas em estudos para a área da construção civil, química, agricultura, metalurgia e nuclear.
Na área da construção civil a lama se apresenta como potencial aplicação na fabricação e como adição em cimento do tipo Portland. Também poderá ser aplicado como matéria prima de
materiais cerâmicos na construção de tijolos estruturais e telhas.

FIGURA 4.6: Mapa estrutural para o cluster de aplicações para a lama vermelha (vide imagem expandida em APÊNDICE C.4).
Na indústria química como catalisadores, como reagentes fotodegradadores, como
capturador de CO2 e química para o meio ambiente como adsorventes de metais pesados e de
compostos orgânicos. Na agricultura como remediadores de solos ácidos devido a alcalinidade da lama.
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Na metalurgia com a extração dos elementos químicos através de técnicas de separação para a obtenção dos óxidos puros como o óxido de ferro (Fe2O3) para a produção de aços,
o óxido de titânio (TiO2) para a produção de tintas, corantes para alimentos, cosméticos, catalisadores, protetores solar e além do potencial de serem transformado em ligas especiais de
titânio para a aplicação em próteses e na área aeroespacial. Na indústria nuclear como imobilizador de rejeitos nucleares ainda em fase de testes.
Dentre essas aplicações, é necessário a escolha de aplicações que apresentam maiores
potencialidades de transformar este estudo em aplicações prática para este trabalho.

4.1.2 As opções de aplicação da lama vermelha no estado do Pará

A produção do alumínio impulsionada pela economia e do consumo exagerado e acelerado crescimento tecnológico, permite o lançamento constante de inovações, transformando
o mercado e demandando mais da matéria prima, tendo uma geração de resíduos sólidos crescente a cada ano.
O estado Pará ainda é uma federação cuja sua economia predominante são a agricultura e a indústria de mineração. O setor na mineração no estado contribuiu com a 8ª posição na
economia brasileira em 2014. Apesar dos benefícios trazidos pelo desenvolvimento da mineração no estado como emprego e renda, além de desenvolvimento tecnológico, trouxe também
consigo a grande geração de resíduos provenientes do processamento e da extração mineral.
Diversos artigos na literatura citam estudos voltados à aplicação da lama vermelha e
vários ramos industriais desde a extração de elementos estratégicos, que necessitam de processos mais elaborados e complexos até o uso de grande quantidade como a pavimentação de
estradas, que não necessitam de tratamento prévio. Para o presente trabalho se definiu que a
aplicação do rejeito será aplicado no próprio estado, utilizado recursos e a infraestrutura local.
Para isso, foi realizado um levantamento sobre a infraestrutura como fábricas e centros de
desenvolvimento voltados aos possíveis produtos que a lama pode atingir.
As aplicações analisadas foram em geopolímeros, adsorventes, extração de elementos
estratégicos, melhoramento de solos, catalisadores, imobilizador de rejeito nuclear, produção
de cerâmica vermelha, construção de estradas e a produção de cimento. Dentre essas aplicações se considerou os seguintes critérios:


Processar o rejeito em indústrias do estado do Pará; (Disponibilidade de Indústrias
Próximas - Disp.IP)
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Utilizar o rejeito em grandes quantidades nas potenciais aplicações; (Quantidade
de rejeito utilizado - QRU)



Minimizar a necessidade de pré-tratamento do rejeito para aplicar como produto
(Capacidade de receber o rejeito - QRR).

Através da análise relacionada às características químicas e físicas com relação aos artigos de aplicação e a estrutura logística e fabril do estado foram considerados valores para os
critérios para cada possível aplicação a Tabela 4.1.

TABELA 4.1: Valores das alternativas para cada critério.

QRU
Disp.IP
CRR

Geop.

Adsorventes

0,1
0
0,5
21,3

0,75
0,25
0,5
50,9

Extr. de
elem.
estr.
0,25
0
0
8,5

Adit.
de
solos
0,5
0
0,5
34,9

Catalisadores
0,75
0,25
0
33,0

Imob.
de rej.
Nuclear
0,25
0
1
44,3

Cer.
verm.
0,6
1
1
86,4

Const.
de estradas
0,75
1
1
91,5

Prod. de
cimen.
0,25
1
1
74,5

Fonte: Autor, 2015.

Os valores da tabela foram definidos conforme a escala descrita na Tabela 4.2. Para o
cálculo das melhores pontuações foram definidos pesos para os critérios.

TABELA 4.2: Peso e escala de valor para cada critério.
Peso

Valor dos critérios à luz das Alternativas
M.alto
Alto
Médio
Baixo Nulo

34,0

1

0,75

0,5

0,25

0

---

>4

3

2

1

0

2. Disponibilidade de Indústria Próxima

30,2

1

0,75

0,5

0,25

0

Considerações**
3. Capacidade de receber o rejeito (Necessidade de Tratamento Químico)

---

---

0

1

>2

---

35,8

---

1

0,5

0

---

1. Quantidade de rejeito utilizado
Considerações*

* Quantas indústrias no ramo estão presentes?
** Quantos processos químicos são necessários para preparar o resíduo para a aplicação?

Fonte: Autor, 2015.

Através dos artigos levantados sobre a caracterização e aplicação do resíduo, o critério
1, foi considerado a quantidade de rejeito inserido nas amostras da aplicação. O critério 2 levou em consideração a quantidade de indústria físicas que o estado possui para cada aplica-
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ção. Já critério 3 foi levado em consideração o número de processos químicos necessários
para tornar o resíduo aplicável.
No quesito peso, os critérios ficaram praticamente empatados devido a importância
que cada um tinha na decisão das alternativas. Com os cálculos dos pesos com os valores dados as alternativas, se chegou nos valores mostrados na Tabela 4.3.

TABELA 4.3: Resultado dos valores para as aplicações.
Aplicação
Construção de estradas
Produção de cerâmica vermelha
Produção de cimento
Adsorventes
Imobilizador de rejeito nuclear
Melhoramento de solos
Catalisadores
Geopolímeros
Extração de elementos estratégicos

Valor
91,5
86,4
74,5
50,9
44,3
34,9
33,0
21,3
8,5

Através dos critérios estabelecidos, se verificou que as aplicações mais adequadas para
o estado foram: Produção de cimento, construção de estradas e produção de cerâmica vermelha.
Vale salientar que a pavimentação de estradas, o qual foi a maior ranqueada devido a
sua pontuação no critério quantidade de rejeito utilizado e capacidade de receber o rejeito sem
tratamento, no entanto esta opção tem a necessidade de adição de cimento para transformar
em um pavimento, o qual o cimento que possui uma produção limitada devido as unidades
fabris e é um produto que está sendo importado de outros estados. O uso direto sem a adição
do cimento tecnicamente também é possível, no entanto, ainda é necessário avaliar o comportamento da deposição da lama vermelha sobre o solo devido seu pH muito básico, o que pode
ocasionar danos as cascas automotivas e da presença de metais pesados em sua composição.
Para o caso do cimento e da cerâmica vermelha, os metais pesados podem ser imobilizados no processo de cura da cerâmica vermelha e também no cimento.

4.1.3 A questão sobre a indústria do cimento

A produção de cimento no estado Pará é realizada por três indústrias: uma localizada
em Itaituba, região oeste do estado e a outra em Capanema, na região nordeste do estado, sen-
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do as duas do grupo João Santos. A outra fábrica fica em Barcarena, região norte do estado,
pertencente ao grupo Votorantim Cimento. Segundo Kalife (2013), a produção da indústria
cimenteira de Capanema foi de 550.000 ton./ano de cimento.
Cimento Portland é o produto obtido pela pulverização de clinker constituído essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com certa proporção de sulfato de cálcio natural,
contendo, eventualmente, adições de certas substâncias que modificam suas propriedades ou
facilitam seu emprego (SIQUEIRA, 2008).
Para a aplicação da lama vermelha como integrante da matéria-prima em cimentos
Portland é necessário compreender as características dos principais cimentos. O cimento possui como principais componentes o calcário (CaO3) e a argila comum, a areia e o minério de
ferro (Fe2O3) entram para regular a composição da mistura, o gipso (CaSO4.2H2O) é adicionado após o processo de fabricação do cimento não triturado (Clinker). Segundo a SNIC
(2009) esses componentes são misturados em proporções como mostrado na Figura 4.7.

FIGURA 4.7: Principais insumos para o cimento. Fonte: SNIC, 2009.

Das matérias primas utilizadas, o calcário contribui como componente básico do cimento fornecendo o Óxido de Cálcio (CaO) com ≈ 90 % da mistura. A Argila comum fornece
Silicatos de Alumínio e Ferro com ≈ 10 % da mistura. A Areia e o minério de ferro são usados para corrigir o teor de sílica SiO2 e o teor de óxido de ferro (Fe2O3) da argila, respectivamente. O processo de produção de cimento é descrito na Figura BN.1 (ANEXO B).
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O cimento basicamente é produzido em sua forma comum e em sua etapa final é adicionado outras composições que ditarão o tipo de cimento que são normatizados pela ABNT
(1991).
O calcário é a principal matéria prima para a produção do cimento, ele deve ter elevado teor de CaCO3, baixos teores de sílica (SiO2), óxidos de ferro (Fe2O3) e alumínio e, em
particular, baixo teor de carbonato de magnésio (MgCO3), que é o mais comum nos calcários
(AMBROSIO (1974) apud CETEM (2008)). Dependendo de sua mineralogia pode ter dureza
na escala Morhs de 3 a 4,5. Esta dureza irá influenciar no tempo de moagem e gasto de insumos.
Como citado, a aplicação do calcário como a principal matéria prima do cimento deve
conter menores quantidades de enxofre e óxido de magnésio (MgO). O grande problema do
óxido de magnésio reside no fenômeno indesejável do contato com a água no concreto ou
argamassa, pois ao se hidratar, se transforma lentamente em hidróxido de magnésio (Mg
(OH)2) com sérias implicações em decorrência da expansão do volume, gerando tensões internas suficientes para provocar trincas e fissuras. Normas nacionais e internacionais regulam
os teores máximos tolerados na composição dos cimentos. No Brasil o limite máximo é de
6,5% para o teor de óxido de magnésio, com exceção para o tipo CP III (Cimento Portland de
alto-forno) que pela presença da escória não tem limite para o MgO. Nesse aspecto a lama
vermelha possui baixa composição de MgO.
A Tabela 4.4 mostra a composição das matérias primas necessárias para a produção do
clinker e a composição média da lama vermelha produzida no Brasil.

TABELA 4.4: Composição química das matérias primas do cimento Portland (% em
peso) e a composição química média par a lama vermelha brasileira.

CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
Na2O
TiO2
SO3
Perda ao fogo

Calcário (CaCO3) (%)
50,03
5,50
1,21
1,02
1,60
0,23
0,13
--0,49
39,82

Fonte: ABCP, 2008.

Argila
(%)
0,7
64,4
15,75
8,92
0,8
2,79
0,06
----6,14

Areia
(%)
0,63
88,23
5,02
1,3
0,11
2,66
0,37
----1

Minério de
ferro (%)
2,09
7,56
0,4
83,13
0,43
0,08
0,06
----4,92

Media
LV
1,88
11,15
25,14
37,76
1,35
0,15
7,12
5,47
--9,99

103

As propriedades do cimento estão, entretanto, relacionadas diretamente com as proporções dos silicatos e aluminatos. As proporções destes últimos podem ser determinadas a
partir do resultado da análise em óxidos.
Nota-se na Tabela 4.4 uma concentração relativamente alta de óxido de sódio (Na2O) e
óxido de titânio (TiO2) na lama vermelha, que são considerados impurezas para o cimento. No
entanto, a presença do óxido de potássio (K2O) está presente em quantidades menores. A Figura abaixo ilustra a comparação entre as massas a serem misturadas com o calcário. Obtendo
a mistura pela ponderação das massas de argila (60,6 %), de areia (30,6 %) e do minério de
ferro (9,1 %) para o posterior preparo da farinha crua (Calcário, Argila, Areia, Minério de
ferro) e comparado com as massas ponderadas de lama vermelha seca (30,3 %) e a areia (69,7
%), temos a comparação mostrada na Figura 4.8
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CaO

SiO2

Al2O3

Mistura A,A,MF

Fe2O3
LV + Areia

MgO

K2O

Na2O

Proporção

FIGURA 4.8 Potencial para a substituição da argila e do minério de ferro pela LV.

A Figura 4.8 compara a massa ponderada obtida da mistura dos componentes Areia,
Argila e Minério de Ferro com a potencial substituição de mistura de lama vermelha e areia.
Os pontos positivos para o composto de LV + areia são a maior proporção de óxido de cálcio
(CaO), equivalência em óxido de silício (SiO2), alumínio (Al2O3) e ferro (Fe2O3), uma porcentagem menor de impurezas como o óxido de magnésio (MgO) e de potássio (K2O). No
entanto, um fator preocupante é a proporção muito acima do óxido de sódio (Na2O) com citado anteriormente o que pode ser um fator a ser analisado com maior cautela.
A Tabela 4.5 mostra a composição do clinker, elemento primário do cimento Portland,
obtido pela análise das diversas marcas de cimento comercializadas no Brasil.
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TABELA 4.5: Composição média do cimento Portland comum produzido no Brasil.
Composto
CaO
SiO2
AlO3
Fe2O3
MgO
SO32

% em massa
58,0 a 66,0
19,0 a 25,0
3,0 a 9,0
1,5 a 4,5
0,3 a 6,1
0,8 a 3,0

Fonte: ABCP, 2008.

A composição e as exigências químicas para o cimento são mostradas na Tabela 4.6.
Verifica-se que para o cimento do tipo CP III não há limite para a adição de óxido de magnésio (MgO), por possuir altas concentração deste óxido, o quanto que para os outros tipos de
cimentos a proporção máxima é de 6,5 %.

TABELA 4.6: Exigências químicas para os cimentos Portland.
Limites (% da massa)
CP I
CP I-S
CP V-ARI
CP III
CP II-E
CP II-Z
CP II-F
CP IV

RI
≤1
≤5
-1
-1,5
≤ 2,5
≤ 16
≤ 2,5
-

Determinações químicas
PF
MgO
SO3
≤2
≤ 6,5
≤4
≤ 4,5
-4,5
- 6,5
3,5* - 4,5 **
-4,5
-4

CO2
≤1
≤3
-3
-3

≤ 6,5

≤ 6,5

≤4

≤5

-4

-6,5

-4

-3

*quando C3A do clínquer -8%
**quando C3A do clínquer >8%

Fonte: adaptado de ABNT 5732; 5733; 5735; 5736; 11578 (1991).

Desse modo, cabe uma possibilidade de avaliar o comportamento do óxido de sódio
(Na2O) presente em grande parcela na lama vermelha que pode vim a incorporar a composição do cimento.
A importância de conhecer as proporções dos compostos que constituem o cimento está na correlação entre estes e as propriedades finais do cimento. São essas proporções dos

2

Sua presença é devido a adição de gipsita (CaSO4.2H2O) no final do processo de preparo do cimento.
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compostos que delineiam as propriedades dos cimentos. A Tabela 4.7 mostra os principais
constituintes que descrevem as propriedades do cimento.

TABELA 4.7: Constituinte de fase para o cimento Portland brasileiro.
Estrutura
2CaO.SiO2
3CaO.SiO2
3CaO.Al2O3
4CaO.Al2O3.Fe2O3
MgO

Constituinte de Fase
Silicato de dicálcio
Silicato de tricálcio
Aluminato de tricálcio
Alumino ferrito de tetracálcio
Óxido de magnésio livre

Sigla
C2S
C3S
C2S
C2S
MgO

Fonte: THOMAZ, 2008.

Segundo Siqueira (2008) a os constituintes agregam características ao cimento de acordo com a composição. O Silicato de dicálcio (C2S) tem maior importância no processo de
endurecimento em idades mais avançadas, sendo largamente responsável pelo ganho de resistência a um ano ou mais. O silicato de tricálcio (C3S) é o maior responsável pela resistência
em todas as idades especialmente até o fim do primeiro mês de cura. É o segundo componente
em importância no processo de liberação de calor. O aluminato de tricálcio (C3A) também
contribui para a resistência, especialmente o primeiro dia. Contribui para o calor de hidratação, especialmente no início do período de cura. Quando presente em forma cristalina, é o
responsável pela rapidez de pega. Para controlar o tempo de hidratação, é necessário adição
de certa proporção de gesso. O Alumino ferrito de tetracálcio (C4AFe) em nada contribui até
então para a resistência.
Os compostos como supracitado entregam as características aos tipos de cimentos. Segundo a norma ABNT (1991) especifica as características dos cimentos Portland dos tipos:
comum, de alta resistência inicial, de alto forno, pozolânico e composto. O cimento portland
comum possui geralmente em sua composição de massa apenas o clinker resultante com a
adição de gipsita e em alguns casos a adição em pequenas proporções de material pozolânico,
o que alguns autores realizaram testes com a lama vermelha calcinada, as adições dos componentes são mostradas na Tabela BN.3 (ANEXO B).
A ABNT (1991) também estabelece que os cimentos devem atender as exigências de
características físicas como, por exemplo, apresentar granulometria abaixo de 75 μm (0,075
mm) ficando retido apenas 12% da amostra para o caso do cimento CP I e mecânicas, como
indicadas na Tabela BN.4 (ANEXO B). A granulometria mais fina do cimento melhora a re-
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sistência, particularmente a resistência da primeira idade, diminui a exsudação (separação
espontânea da água de mistura, conduzindo a uma heterogeneidade indesejável dos compostos) e outros tipos de segregação, aumenta a impermeabilidade e a trabalhabilidade (maior ou
menor facilidade nas operações de manuseio). As características físicas e mecânicas serão
comparadas com as características físicas da lama vermelha (SIQUEIRA, 2008).
O cimento condicionado pela norma estabelece que sua área específica deve ter no
mínimo de 0,24 m²/g para cimentos de 25 MPa a 0,28 m²/g para cimentos de 40 MPa para os
cimentos do tipo CP I e CP II. Quanto maior a área específica, menor será sua granulometria.
A norma condiciona a propriedade mecânica no quesito resistência à compressão dos
cimentos após os 28 dias de idade conforme a Tabela BN.5 (ANEXO B). Alguns trabalhos
mostram o uso da lama vermelha calcinada como material de adição no cimento, e verificaram que a resistência mecânica fica nas proporções do limite para os cimentos (RIBEIRO,
2014).
De acordo com a aplicação, cada classe do cimento é mais adequada. Algumas aplicações utilizam mesmas classes para o cimento Portland e são apresentadas na Tabela BN.6
(ANEXO B). É notado que a aplicação do cimento comum é adequada para a maioria das
aplicações, exceto para meios agressivos e concreto-massa (utilizado em estruturas de grande
volume).
A indústria de cimento está presente em todos os continentes, fato esse que constitui
um setor relevante para a economia dos países, por produzir um insumo essencial à indústria
da construção, empregadora de mão de obra, bem como ao desenvolvimento da infraestrutura
nacional. Além disso, o fator contribuinte é a presença da principal matéria-prima do cimento,
o calcário, estar presente na maioria dos países (SERASA EXPERIAN (2014) apud Viana,
2014).
Assim como toda indústria de transformação, há a necessidade de matéria prima para o
desenvolvimento do produto. Devido a necessidade de grande volume deste recurso, as fábricas de cimentos se localizam estrategicamente próximas as jazidas tanto de calcário quanto de
argila, as quais são as principais matérias-primas para a fabricação deste produto. Esta estratégia é para minimizar o impacto dos custos de transporte destas matérias-primas no custo
final do produto, isto contribui para que a produção de cimento seja regionalizada.
Os principais países produtores são em ordem decrescente: China, Índia, Estados Unidos, Turquia, Irã e Brasil. A Tabela 4.8 mostra a produção anual de cimento dos principais
países produtores.
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TABELA 4.8: Produção anual de cimento dos principais países produtores: 2005 a
2013.

China
Índia
Estados Unidos
Irã
Turquia
Brasil
Rússia
Vietnã
Outros Países
Total Mundial
Fonte: SNIC, 2013.

2009
1657,1
190
64
48,8
57,6
52,1
45,7
47,7
870
3033

2010
1880
210
67,2
50
62,7
59,1
50,4
50
915,6
3345

2011
2100
240
68,6
61
63,4
64,1
55,6
59
926,3
3638

2012
2210
270
74,9
70
63,9
68,8
61,5
60
820,9
3700

2013
2300
280
77,8
75
70
70
65
65
997,2
4000

De acordo com a SERASA EXPERIAN (2014) apud Viana (2014), o Brasil é o maior
produtor (38,6% da produção) e também o maior consumidor (36,3% do consumo) de cimento na América Latina.
No Brasil, todas as regiões do país possuem plantas fabris para atender aos mercados
locais e regionais, havendo uma concentração maior da produção nas regiões que são responsáveis pelos maiores consumos. Adicionalmente, o baixo valor unitário do cimento também
contribui para a regionalização da produção, o que faz com que em algumas regiões seja menos onerosa a importação de cimento de países vizinhos do que a utilização do que é produzido em outras regiões do Brasil.
Segundo da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil) e do SNIC
(Sindicato Nacional da Indústria de Cimento) mostram que a produção brasileira de cimento
tem aumentado nos últimos anos, sendo a região Sudeste contribuinte de 47 % da produção. A
região Norte contribuiu com 5 %, como supracitado, apesar de possuir várias federações, apenas algumas delas possuem unidades fabris, sendo o estado do Pará que participa como o
maior contribuinte desta região3. A produção anual de cimento Portland é mostrada na Figura
4.9.

3

Por determinação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o SNIC ficou impedido de fazer
a divulgação mensal dos resultados desde fevereiro de 2014 (SNIC, 2014).
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Produção anual de cimento entre 2009-2014 (em milhões de
toneladas)
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FIGURA 4.9: Produção anual de cimento e a participação de cada região. Fonte: Adaptado dos dados de SNIC (2015).

Nota-se na Figura 4.9 o aumento de produção de cimento, que consequentemente leva
ao maior consumo de mais matéria prima. Assim, para se chegar a este nível produtivo, se
necessita de maiores investimentos na extração e processamento da matéria prima elevando o
custo da produção. Segundo dados do MME (2009) mostrou que o valor da produção de cal-

Valor da Produção
(em milhões de
dólares)

cário teve o crescimento no custo total de produção como mostrado na Figura 4.10.
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346,2
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296,4

2006
958,0
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1351,3

FIGURA 4.10: Evolução do custo de produção do Calcário. Fonte: MME, 2009.

Segundo MME (2009) este aumento também se deve ao fato da alta no valor da moeda
americana que foi de aproximadamente R$ 2,93/US$ em 2005, ocasionando um forte aumen-
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to no valor de produção do calcário. Pesquisas realizadas pela FIEPR4 (2015) mostra que o
custo geral para as indústrias de calcário aumentou, em média, 22,67% entre março de 2014 e
março de 2015.
O custo da produção do cimento pode ser estimado por valores disponibilizados pelo
Bradesco (2015) em termos percentuais do custo é representado pela Tabela 4.9. Destes 56%
em energia, 82% são em óleo combustível e 18% em energia elétrica. Segundo dados do SNCI (2012) os valores pagos em impostos se somam 38% sobre o valor final.

TABELA 4.9: Custo percentual da fabricação de cimentos.
Item
Calcário
Argila
Energia
Depreciação
Embalagens
Outros

Custo %
18
4
56
5
15
2

Fonte: Bradesco, 2015.

Em consequência destes investimentos e também da economia brasileira, é notado na
Figura 4.11 o valor praticado para o preço do saco de 50kg de cimento teve aumento nos úl-

Preço médio anual do
sacao de 50 kg (R$)

timos anos.

27,10
27,67
27,90
26,86
25,73
23,78
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19,75
18,65
18,21
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17,40
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15,13
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FIGURA 4.11: Valor médio do saco de cimento de cimento de 50kg praticado no Brasil e no Pará. Fonte: adaptado pelo autor de dados do CBIC (2015).

4

Disponível em: http://www.fiepr.org.br/boletimsindical/sindemcap/workshop-mostra-elevacao-nos-custos-de-

producao-na-industria-de-calcario-e-derivados-2-18801-277921.shtml. Acesso em: ago 2015.
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Para a região Norte, ocorreu um aumento de 3 % considerando os preços médio praticado nos estados do Pará, Amazonas e Roraima. Em maio de 2014, o valor do saco de cimento era de R$ 29,51 e, em maio de 2015 foi registrado R$ 30,38. Assim sendo, os preços praticados no Norte apresentaram crescimento inferior à média nacional, no entanto, a região apresenta o maior valor praticado pelo saco de 50kg no Brasil. Uma possível explicação pelo elevado valor seja a dificuldade logística para a entrega e de matéria prima. A Figura 4.12 apresenta os preços praticados para o cimento de 2013 a março/2015 nas regiões do Brasil, bem
como do preço médio nacional.

Preço do saco de cimento de 50 kg
praticados nas regiões do Brasil (R$)
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FIGURA 4.12: Preço praticado nas regiões do Brasil. Fonte: Adaptado pelo autor de
dados do CBIC (2015).
O preço médio nacional, em maio de 2015 elevou cerca de 4,7 % em relação ao mesmo mês de 2014. A região com maior elevação nos preços foi a região Sul, com quase 12%,
seguido pela região Centro Oeste com 7,7 %, o Sudeste com 3,6 % e o Nordeste com 1,8 %.
Para que uma empresa cimenteira possa obter bons retornos, será necessário que ela
mesma detenha o direito de exploração da jazida de calcário, que ao descobrir uma determinada área que tenha potencial de minério para ser utilizada na produção do cimento, a empresa solicita junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) um alvará de pesquisa para aquela jazida, a fim de que lhe seja permitida a realização de uma pesquisa mineral
capaz de constatar se a futura exploração da área será tecnicamente viável. Caso os resultados
obtidos tenham sido positivos, então estes são posteriormente repassados ao DNPM, juntamente com a solicitação de concessão de lavra da jazida. Os alvarás de lavra não são emitidos
imediatamente, sendo necessário que a empresa elabore um relatório minucioso de impacto
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ambiental, no qual devem constar, inclusive, um plano de revegetação da área degradada. Este
processo normalmente é demorado e são custos iniciais que as empresas cimenteiras consideram como projetos de expansão.
O estado do Pará conta atualmente com três fábricas de cimentos que contribuem para
buscar atender o mercado regional e com previsão de inauguração para o segundo semestre de
2015 para mais uma unidade operacional (VOTORANTIM, 2014). As detentoras dessas fábricas estão o grupo João Santos e a Votorantim Cimentos.
As fábricas pertencentes ao grupo João Santos estão localizadas na cidade de Capanema (CIBRASA) e Itaituba (ITAITUBA), nordeste e sudoeste do Pará, respectivamente. A
Votorantim cimentos tem sua unidade localizada em Barcarena, nordeste do estado, onde é
realizado apenas a moagem do cimento. Segundo a Votorantim (2015), em Primavera, nordeste do estado, existe um projeto de construção de mais uma unidade onde já foram investidos
R$ 357 milhões de reais até março de 2015 e terá capacidade para 1,2 milhão de toneladas/ano.
No contexto da produção nacional cabe salientar a situação do emprego no setor, apesar de se tratar de uma indústria capital intensiva, portanto, responsável pela geração de poucos empregos em relação aos montantes totais envolvidos nas plantas fabris como mostrado
na Tabela 4.10.

TABELA 4.10: Vínculos empregatícios na indústria de fabricação de cimento por região.

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

2009
14700
1704
3413
6505
1654
1424

2010
15913
1696
3795
7022
1755
1645

2011
15751
836
3942
7316
1960
1697

2012
18138
1839
4225
8122
2071
1881

2013
17285
1975
4678
7112
1764
1756

Fonte: MTE (2014)
Apesar da região Norte apresentar a menor participação na produção brasileira, ocupa
a 3ª posição, atrás da região sul e do centro oeste. Isso pode representar uma boa característica
social, que gera emprego e renda, porém um índice industrial ruim em termos tecnológicos,
que pode ser um indicativo da falta de modernização dos equipamentos. No entanto, isso tam-
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bém pode representar um forte crescimento na região que esteja demandando mais mão de
obra.
O comércio exterior de cimento no Brasil e no mundo é pouco expressivo devido à perecibilidade do cimento e ao alto custo do transporte em relação ao baixo valor agregado do
produto. Tendo em vista estas e algumas características já comentadas acerca da indústria de
fabricação de cimento, especificamente a regionalização da produção, o perfil oligopolista e a
histórica adequação da produção da indústria nacional à demanda do mercado interno, os fluxos de exportação e importação são relativamente baixos em relação aos volumes produzidos
e consumidos internamente. A Figura 4.13 mostra a participação de cada região na importação
e exportação de cimento.
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FIGURA 4.13: Participação das regiões para o comércio exterior (Exportação contra
Importação (%)). Fonte: SNIC, 2014.
Verifica-se na Figura 4.13 que os maiores exportadores de cimento são as regiões Centro Oeste e a Sudeste haja visto são os maiores produtores de cimento. Em 2013, a região Norte, exportou 25,9 % do total nacional mesmo com uma baixa participação no mercado nacional. O principal mercado de exportação da Região foi para a Colômbia. Pode parecer antagônico o fato da Região Norte, principalmente o estado do Amazonas participar com pouco mais
de 1/4 das exportações.
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A importação nacional de cimentos Portland foi o equivalente a 1,4 % da produção interna. Os principais países que o Brasil importou foram: Portugal (20,6%), Vietnã (18,9 %),
Espanha (16,8 %), México (10 %) e outros (33,8 %).
A indústria de cimento tem como principais demandantes o setor público, responsável
pela maioria das obras de construção pesada, o setor privado, especialmente ligado à indústria
da construção civil, e os chamados auto construtores, também conhecidos como “consumidor
formiga” que acessam o produto através dos varejistas de material de construção, que funcionam como intermediários na cadeia (SERASA EXPERIAN (2014) apud Viana, 2014).
A Figura 4.14 mostra o balanço entre a produção interna e o consumo aparente5 nacional, o qual a produção da região Norte não atende à demanda do mercado regional havendo a
necessidade de importação de cimento. Portando, as regiões Sudeste e Centro Oeste se mostram autossuficiência na produção de cimentos com um aumento na produção no último ano

Produção - Consumo Aparente
(em 1000 ton)

em relação ao ano anterior.
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FIGURA 4.14: Balança entre produção e despacho por região. Fonte: SNIC, 2014.

Na região Norte a Figura 4.15 traça um perfil mais detalhado sobre um aumento acentuado da importação, provocando uma queda na venda interna, ocasionando uma diminuição
da produção na região no último ano.

5

O consumo aparente é a relação entre venda da própria região acrescido do recebido de outras regiões e a im-

portação.

em 1000 toneladas
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FIGURA 4.15: Perfil da região norte nos últimos anos. Fonte: SNIC, 2014.

Os principais consumidores de Cimento Portland no Brasil foram os revendedores, os
quais movimentam o mercado conhecido como "formiga", em seguida os consumidores industriais as quais se destacam como mostrado na Figura 4.16:
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FIGURA 4.16: Perfil de distribuição do cimento Portland no Brasil nos anos de 2013 e
2014. SNIC, 2014

A Figura 4.17 mostra com destaque dentre os consumidores industriais as concreteiras
representam com 66 % tanto em 2013 quanto em 2014. Isso se deve ao fato de que as construtoras utilizam o concreto como principal material para as estruturas de apartamentos e prédios
comerciais.
Outro fato é que as indústrias buscam alternativas para aumentar a ecoeficiência do
processo substituindo parte do clínker por escória de alto-forno de siderurgias e cinza volante,
resíduo de termelétricas movidas a carvão. O problema é que a indústria do aço e a geração de
cinza crescem menos que a produção de cimento, o que pode inviabiliza essa estratégia de
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longo prazo. Diante deste fato o estudo de inserir a lama vermelha como matéria prima para o
cimento pode ser um potencial fator.

2013
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2014
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66%
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iii - Pré-Moldados
66%

iv - Artefatos
v - Argamassas

FIGURA 4.17: Perfil dos consumidores industriais de Cimento em 2013 e 2014. Fonte: SNIC, 2014.
A busca por substitutos levou uma planta de produção de cimentos, localizada em Porto Velho, Rondônia, pela falta de depósitos de calcário para produção de clínker e o alto custo
do transporte de outras minas tornava a operação financeiramente desfavorável. Então, a Votorantim cimentos, recebeu reconhecimento por produzir pozolana de argila calcinada no local
e aumentar a proporção de substitutos. O investimento nesta unidade produtiva foi similar ao
de uma fábrica comum, no entanto, com maior eco eficiência, o qual se conseguiu reduzir
pela metade da emissão dos gases de uma operação tradicional, gastando 35% menos energia
e 40% menos de água que uma planta de cimento convencional que produz cimentos sem adições (VOTORAMTIM, 2015).
Para concluir a análise do setor cimenteiro cabe salientar que os fornos de cimento são
unidades industriais com grande capacidade de absorver resíduos industriais dos mais variados tipos, desde pneus usados até lodos de esgotos, passando inclusive por resíduos industriais perigosos, em processos ditos de “co-processamento”.
Analisando as composições presentes no cimento Portland comum e das matérias
primas utilizadas para a produção do clinker. O uso da lama vermelha como substituto parcial
ou completo da argila como matéria-prima para a produção do clinker e adicionando mais
areia, se torna uma possibilidade de aplicação.

4.1.4 A questão sobre a indústria da Cerâmica Vermelha

A indústria da cerâmica possui a maior parcela de seus produtos ligados diretamente à
construção civil, são segmentados pelos produtos obtidos e mais precisamente pelo mercado
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que estão inseridos. A cerâmica estrutural (Vermelha) é um dos segmentos da indústria da
cerâmica e é um material de coloração geralmente avermelhada que compreende a construção
civil (argila expandida, tijolos, blocos, elementos vazados, lajes, telhas e tubos cerâmicos) e
alguns de uso doméstico e afins. (ABCERAM, 2015).
A indústria cerâmica é caracterizada por duas etapas distintas que compreendem como
a primária (que envolve exploração e explotação da matéria-prima - neste caso, a argila) e de
transformação (para elaboração do produto final) (SEBRAE, 2008).
A cadeia produtiva da indústria de cerâmica é relativamente simples, o que significa
dizer que seus efeitos encadeados para trás são reduzidos, existindo basicamente a exploração
da jazida e o transporte da matéria-prima. Um dos principais insumos consumidos por essa
indústria é a energia, proveniente principalmente da lenha, usada para alimentar os fornos
responsáveis pela queima dos materiais.
As matérias primas básicas utilizadas no processo de produção dos tijolos e telhas é
basicamente a argila, matéria orgânica, impurezas e minerais de ferro, que permitem sua sinterização a baixas temperaturas (entre 800 e 1.100°C).
O processo de fabricação dos produtos cerâmicos vermelhos é mostrado na Figura CN.1
(ANEXO C).
As argilas utilizadas pela cerâmica estrutural (vermelha) são denominadas comuns
(common clays) onde as principais fontes de matéria-prima para a produção deste tipo de cerâmica, possui quantidades apreciáveis de frações de silte e areia e cores variadas. Em outras
palavras, é uma argila mais grosseira. O teor em fração argilosa é baixo, mas suficiente para
permitir o desenvolvimento da plasticidade necessária à moldagem dos corpos cerâmicos.
(MEIRA, 2001). Estas argilas têm como principal característica a cor de queima avermelhada,
o qual essa propriedade se deve ao alto conteúdo de óxido de ferro total que encerram, geralmente superior a 4% (FACINCANI, 1992).
Essas argilas são as mais abundantes na natureza, ocorre em depósitos sedimentares,
geralmente de idades recentes na história geológica. Na queima se verifica uma região de vitrificação pouco ampla entre 1000-1100º C e uma fusão acentuada entre 1150-1330º C.
Do ponto de vista granulométrico, a fração argila corresponde ao conjunto de partículas inferiores a 2 µm ou 4 µm, segundo as escalas de Attemberg e Wentworth, respectivamente. Os grupos da caulinita, ilita e esmectita são os mais importantes ao uso cerâmico. Com as
partículas de argilominerais ocorrem outros minerais, geralmente nas frações silte (2 µm =
0,002 mm < F > 0,62 mm) e areia (F > 0,62 mm). Nessas granulometrias maiores, o mineral
mais comum e abundante é o quartzo, seguido de micas, feldspatos e minerais opacos. Segun-

117

do Pracidelli e Melchiades (1997) descrevem a composição granulométrica para os produtos
da cerâmica vermelha como mostrado na Tabela 4.11.

TABELA 4.11: Composição granulométrica para a produção de cerâmica vermelha.
Composição granulométrica (%)
2µm

2 a 20µm

20µm

40 a 50

20 a 40

20 a 30

B. Telhas, capas

30 a 40

20 a 50

20 a 40

C. Tijolos furados

20 a 30

20 a 55

20 a 50

D. Tijolos maciços

15 a 20

20 a 55

25 a 55

Tipos de produto
A. Materiais de qualidade
com dificuldade de produção

Fonte: PRACIDELLI e MELCHIADES, 1997.

Dependendo de sua jazida, suas características físicas e químicas são diferentes umas
das outras que possuem impacto direto na conformação, secagem e queima. Com exceção do
agregado leve, a maioria dos produtos de cerâmica vermelha apresenta alta porosidade aberta,
com pouca fase vítrea, decorrente da baixa temperatura de queima (800 a 900ºC). Mesmo
assim, possuem resistência mecânica suficiente para os usos a que são destinados. Nesses casos, os fundentes presentes estão contidos nas estruturas das argilas ilíticas e esmectíticas presentes ou adsorvidas nas caulinitas, tais como complexos ferruginosos e sais solúveis, que
reagem durante os longos períodos de queima.
Para fabricação de telhas e blocos cerâmicos, as argilas devem ter plasticidade adequada para a moldagem, tensão de ruptura à flexão elevada quando secas, de forma a permitir
o manuseio durante o processo de fabricação. Após a queima deve apresentar baixa porosidade aparente e baixa absorção de água e não apresentar trincas e empenamentos após secagem
e queima (ABNT 15270-1; ABNT 15270-2; ABNT 15270-3, 2005; ABNT 15310, 2009).
Segundo CETEM (2008) cita uma referência teórica importante para a aplicação de
argilas é indicada pelo clássico diagrama triangular de Winkler (Figura 4.18), que define especificações granulométricas para os produtos de cerâmicas: tijolos maciços, blocos (tijolos
furados) e telhas. Além da composição granulométrica, que reflete o conteúdo de argilominerais e quartzo, outras propriedades influenciam o desempenho das argilas, sendo o caso do
conteúdo de matéria orgânica, que pode interferir na plasticidade e na resistência mecânica a
cru das peças. Informações a respeito dos componentes da argila são discutidos com mais
detalhes ANEXO D.
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FIGURA 4.18: Capacidade das massas de cerâmica vermelha segundo a composição
granulométrica, conforme diagrama de Winkler. Fonte: PRACIDELLI e MELCHIADES
(1997) apud CETEM (2008).
O preparo da massa é realizado geralmente de forma empírica pelo ceramista, envolvendo a mistura de uma argila “gorda”, caracterizada pela alta plasticidade, granulometria
fina e composição essencialmente de argilominerais, com uma argila “magra”, rica em quartzo e menos plástica, que pode ser caracterizada como um material redutor de plasticidade e
que permite a drenagem adequada das peças nos processos de secagem e queima. Busca-se
por meio da composição dessa mistura, a composição de uma massa que tenha algumas funções tecnológicas essenciais como mostrado na Tabela 4.12.

TABELA 4.12: Funções tecnológicas essenciais que as argilas devem representar para
o uso em cerâmica vermelha.
Fator
Plasticidade

Função tecnológica
Propiciar a moldagem das peças;

Resistência mecânica à massa verde e crua

Conferir coesão e solidez às peças moldadas, permitindo a sua trabalhabilidade na fase pré-queima

Fusibilidade

Favorecer a sinterização e, consequentemente, a resistência mecânica
e a diminuição da porosidade

Drenagem

Facilitar a retirada de água e a passagem de gases durante a secagem e
queima, evitando trincas e dando rapidez ao processo

Coloração das peças

Atribuir cores às cerâmicas por meio da presença de corantes naturais
(óxidos de ferro e manganês)

Fonte: CETEM (2008).
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As argilas apresentam elevada concentração de sílica e oxido de alumínio em suas
composições, o que, dependendo de suas formações estruturais podem ter maior ou menor
características plásticas. Algumas composições químicas das argilas são mostradas na Tabela
4.13.

TABELA 4.13: Características químicas e mineralógicas de algumas argilas brasileiras.
Tipo de depósito e local de
ocorrência
Quaternária
Panorama - SP
Campos dos Goytacases RJ
Recôncavo - BA
Bacias Sedimentares
Corumbataí Santa Gertrudes (SP)
Bacia do Recôncavo (BA)

Composição Química (%)
Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O

SiO2

Al2O3

P.F.

59,2

20,1

6,6

1,5

0,2

0,6

1,6

0,2

10

51,7

25,8

7,8

1,37

0,13

0,59

1,33

0,39

10

60,5

21,2

6,1

1,05

0,61

1,65

1,65

0,28

9,2

65,6

14,4

5,3

3,98

3,86

-

-

-

-

59,9

16,6

7,4

1,2

0,07

2,8

3,4

0,21

6,7

P.F. Perda ao Fogo;

Fonte: MOTTA et al., (2004) apud CETEM (2008).

A presença de óxido de sódio (Na2O) e potássio (K2O) se encontram geralmente na
forma de feldspatos, que são fundentes fundamentais para a vitrificação de porcelanas e outros produtos de cerâmica branca. Os óxidos de cálcio (CaO) e magnésio (MgO) também são
agentes fundentes e tendem a diminuir o índice de refratariedade das peças; eles são indicativos da presença de minerais como calcita, dolomita ou gipsita. A importância do material
fundente na massa cerâmica relacionadas com a capacidade de diminuir a temperatura de
formação de fase líquida durante o processo de queima. Esse líquido formado preenche as
cavidades do corpo cerâmico, eliminando a porosidade e consequentemente aumentando a
resistência mecânica. As argilas cauliníticas têm plasticidade e nelas raramente são encontrados fundentes, apresentam uma resistência fraca após a queima, maior índice de refração, e
quando umedecidas para manipulação não sofrem modificações em seu volume com o aquecimento (SANTOS, 1975; MAS, 2002; RIELLA, 2002; GRUN, 2007; MOTTA ET AL,
2008) apud Prado (2011)
A sílica ou óxido de silício (SiO2) está relacionada com os argilominerais, micas,
feldspatos e quartzo. Este oferece resistência na fabricação de cerâmica vermelha, agindo como redutor de plasticidade e importante no controle da retração de queima, sendo geralmente
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adicionado na forma de areia. Uma argila que apresenta um alto teor de SiO 2 e o teor apreciável de MgO e CaO provavelmente indica a presença do argilomineral Montmorillonita
(SANTOS, 1975; GRUN, 2007; MOTTA ET AL, 2008) apud Prado (2011).
Segundo Mas (2002) apud Prado (2011), o valor de perdas ao fogo entre 4-8% provavelmente está atribuído à presença de magros, que são menos plásticos; entre 10-12%, provável predomínio de plásticos, e entre 12-50% atribuído à matéria orgânica ou calcários (carbonatos). Seja qual for o tipo de argila, sua qualidade é fundamental para a obtenção de um produto de qualidade. Assim, é possível misturar argilas de composições mais fracas com mais
fortes para a correção das composições.
Segundo o diagnóstico do SEBRAE (2008) dentre as vantagens encontradas, no componente “pontos fortes”, que a participação no Produto Interno Bruto (PIB), pela indústria de
cerâmica vermelha, no estado do Pará, é estimada em 1%, equivalendo aproximadamente a
US$ 6 milhões. Apesar de seu relevante papel na viabilidade das edificações, se percebe, no
componente “pontos fracos”, que o segmento de indústria de cerâmica vermelha segue um
modelo de trabalho artesanal, tendo um ritmo lento de adaptação às inovações.
A cerâmica vermelha se distribui por todo país, bastante pulverizada, em sua maioria
de micro, pequeno e médio portes, em sua maioria por organização familiar, caracterizada
como uma indústria “nativa” da Região que operam em vários níveis tecnológicos. Devido a
essa pulverização, a exatidão de informações sobre o mercado nacional é carente.
Pode-se citar, segundo o IBGE (2014), que o setor é constituído por aproximados
6.900 empresas, com faturamento superior a R$ 18 bilhões anuais, mensalmente são produzidos mais de 4 bilhões de blocos de vedação e estrutural, representando 63 % da produção
mensal e 1,3 bilhões de telhas, com 36 % dessa produção, representando um crescimento de
0,6 % em 2013. Juntas, estas empresas geram cerca de 293 mil de empregos diretos e 900 mil
empregos indiretos, representando 4,8% da Indústria da Construção Civil, o que por si só demonstra a sua importância dentro da economia nacional (ANICER, 2015). No entanto, está
ocorrendo a redução do crescimento dos últimos anos.
A região Norte segundo a Associação Nacional da Indústria da Cerâmica – ANICER
(2015), conta com 11 unidades associadas. Segundo o Sindicato de Cerâmica Vermelha de
São Miguel do Guamá - SINDCER (2012), é composto por 47 unidades fabris, região nordeste do estado, e geram em torno de 3 mil empregos diretos. Segundo a Associação Comercial e
Empresarial de Santarém (ACES), o Pará conta com 37 unidades fabris na região oeste do
estado, e geram em torno de 4 mil empregos diretos.
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O volume de produção dessas regiões é absorvido dentro do estado do Pará e uma pequena parte é distribuída ao estado vizinho, Maranhão (MA). Considerando a necessidade do
mercado imobiliário, da Região Metropolitana de Belém, pelos produtos de cerâmica vermelha, observamos que a produção regional não atende à demanda apresentada pelo setor da
construção civil local.
Como reflexo, é possível observar que o CUB (Custo Unitário Básico da construção)
para materiais na região Norte ocorre de maneira sazonal. Nota-se que a média brasileira nos
últimos anos têm crescido. Isto mostra que no Brasil pode estar ocorrendo uma valoração dos
imóveis em relação a construção e reajustes de contratos imobiliários. O CUB médio brasileiro e o da região Norte é mostrado na Figura 4.19.

Valor e R$/m²

550,0
500,0
450,0

529,0
443,6

530,0

526,7
475,1

458,9

530,1
485,1

400,0
2012

2013
média Brasil

2014

2015

Norte

FIGURA 4.19: CUB médio brasileiro em relação ao CUB da Região Norte. Fonte:
CBIC, 2015

O CUB na região Norte possui oscilações do valor (R$) por m² acentuados principalmente no mês de julho e dezembro não mostrando crescimento ao longo dos anos como mostrado na Figura 4.20. Isto pode representar falta de implementação tecnológica que possa estar
diminuindo o valor do CUB. No entanto, é provável que esta variação se deve ao fato de nos
meses de julho e dezembro diminuir a demanda por construção.
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FIGURA 4.20: Oscilação do valor do custo unitário da construção com relação a materiais. Fonte: CBIC, 2015.
Segundo o SEBRAE (2008) a distribuição dos produtos da cerâmica vermelha pode
ser executada de forma direta, a partir da venda dos produtos de olarias e cerâmicas para o
consumidor final, nesse caso com foco regional, ou quando se trata de grandes cerâmicas
vendendo diretamente ao mercado corporativo (as construtoras, que representam apenas 23%
do faturamento do setor) e ao Governo. Por outro lado, a distribuição indireta, por meio de
atacadistas e varejistas especializados (home centers e lojas de materiais de construção) é o
principal canal de escoamento dos produtos até os consumidores finais.
É importante salientar que o setor já vem contando com a atualização das minerações
com maior defasagem tecnológica e passam por investimentos na pesquisa geológica dos depósitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na caracterização e controle da qualidade das matérias-primas.
Pela produção de peças cerâmicas em 2013 (70,8 bilhões) no País e considerando a
massa média de 2,0kg/peça, se estima a utilização de 141,6 milhões de toneladas de argila
naquele ano. Considerando a tendência de aprimoramento competitivo da mineração de argila
no país, com ganhos de escala e na qualidade das matérias-primas ofertadas, e a necessária
incorporação dos custos ambientais, se pode estimar que os preços a médio e longo prazo das
argilas comercializadas in natura devem acompanhar os valores internacionais (MME, 2009;
2014).
Santos (2003) elaborou uma classificação de empresas cerâmicas de acordo com o consumo de argila e do volume de produção mostrado na Tabela 4.14.

TABELA 4.14: Classificação de empresa de acordo com o consumo de argila e volume de produção.
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Tipo de empresa
Micro
Pequenas
Média
Grande

Consumo de Argila (m3/mês)
< 150
150 - 700
700 - 1000
> 1000

Peças produzidas
(Mil peças)
< 100
100 - 300
300 - 800
> 800

Fonte: SANTOS, 2003.

O produto final da cerâmica vermelha deve obedecer a critérios regidos pelas normas
absorção de água; torção; desvio padrão em relação ao esquadro; bitolas (dimensões); permeabilidade (telhas); sonoridade (blocos e telhas) e empenamento (telhas), requisitos necessários
para manter a qualidade da peça no mercado (Tabela CN.1 – ANEXO C).
Os principais impactos ambientais relacionados à indústria de cerâmica vermelha estão
geralmente associados a fatores como: degradação das áreas de extração da argila, consumo
de energia, geração de resíduos sólidos decorrentes de perdas por falhas na qualidade do produto, emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa. Esses fatores podem ser verificados nas diferentes etapas do sistema produtivo das empresas do setor de cerâmica vermelha.
A extração de argila e areia ocorre de forma conjunta ou separada. Extrair argila é uma
atividade que gera diversos impactos sobre o meio ambiente. A Tabela 4.15 apresenta alguns
impactos sobre os meios físico, biótico e antrópico e suas respectivas medidas mitigadoras.

TABELA 4.15: Principais impactos ambientais e medida mitigadora da extração de argila.
Impacto no meio ambiental
Poluição do ar devido à emissão de material
particulado fino (poeira) proveniente das vias
de acesso.
Erosão do solo devido à exposição do mesmo
a águas pluviais.
Assoreamento dos cursos d´água

Emissão de ruídos provenientes das dragas,
caminhões e maquinários.
Biótico

Medida mitigadora Físico
Utilizar caminhão-pipa, durante o horário de movimentação dos caminhões e equipamentos.
Realizar drenagem de água pluvial para o interior
das cavas, de modo a evitar processos erosivos no
solo.
Drenar as águas pluviais, pois se evita que sejam
escoadas para as margens carreando material para
os cursos d´água.
Realizar a manutenção constante dos equipamentos, bem como acoplar silenciadores nos escapamentos dos mesmos. Para os trabalhadores, o uso
de EPIs deverá ser obrigatório.
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Impacto no meio ambiental

Supressão da vegetação.

Medida mitigadora Físico
Solicitar autorização por órgão ambiental responsável para tal atividade, visto ser um impacto
inevitável. O empreendedor deve recuperar o solo
exposto com vegetação ao final da extração.

Antrópico
Impacto visual devido às alterações na topografia do terreno e a supressão da cobertura
vegetal.
Obtenção de mão de obra especializada.

Manter o retaludamento das margens, nunca superior a seis metros, com inclinação de cerca de
30%.
Capacitar a população próxima ao empreendimento, para valorização destes profissionais.

Fonte: FEAM, 2013.

Estudos realizados em Minas Gerais, os combustíveis mais utilizados pelas cerâmicas
vermelhas são a lenha, pó de serragem e cavacos de madeira. São utilizados também, em menor quantidade, alguns resíduos que contenham grande concentração de carbono como pallets
de madeira, bagaço de cana, sabugo de milho, palha de café, casca de arroz, entre outros. Todos estes resíduos são responsáveis pela queima do corpo cerâmico, auxiliando como combustíveis diretos.
O reaproveitamento destes insumos é outro ponto positivo da indústria de cerâmica
vermelha, uma vez que reduz a necessidade de se extrair recursos naturais, reduz custos de
transporte e aquisição de combustíveis fósseis e se evita que os mesmos tenham destinação
ambientalmente incorreta. Existem alguns resíduos que não podem ser queimados como
pneus, lâmpadas que contêm mercúrio, sobras de MDF, embalagens de óleo lubrificantes ou
outro produto químico e resíduos contaminados em geral. Trata-se de resíduos que possuem
periculosidade e devem possuir uma destinação ambientalmente correta.
As emissões de ruído ocorrem em diversas fases do processo de fabricação de cerâmica vermelha, sendo mais intensificadas nas instalações de moagem, mistura e prensagem, e
nas atividades de transporte de veículos e máquinas, tanto de matérias-primas como de produtos acabados e resíduos (FEAM, 2012).
As emissões atmosféricas também contribuem fortemente para o impacto ao meio ambiente o qual os principais impactos associados aos poluentes atmosféricos emitidos durante o
processo de fabricação da cerâmica estão relacionados às atividades no transporte, recepção,
manuseio e mistura de matérias-primas e insumos e ao uso de energéticos para a queima.
Segundo o CETEM (2008) a argila, enquanto substância mineral, pelas suas propriedades e abundância, não há materiais naturais substitutos às argilas nos processos cerâmicos
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industriais. No entanto, é importante notar que nos últimos anos a incorporação de resíduos
nas massas de cerâmica vermelha está aumentando. O sucesso desse processo de agregação de
resíduos pode resultar em ganhos, tanto de natureza ambiental, se promovendo o uso de materiais com problemas de destinação, como também econômicos para os geradores de resíduos e
a indústria cerâmica consumidora.
Materiais com experiências de êxito pelas cerâmicas envolvem os resíduos mineralorgânicos, como os lodos de estação de tratamento de água, detritos da indústria de papel e
celulose, e tortas oleosas de filtragem geradas em uma série de atividades (por exemplo, recuperação de óleos minerais e indústrias de sabões).
Isto mostra que ações voltadas ao reuso de rejeitos de uma indústria como insumo para
outras está cada vez contribuindo com o desenvolvimento de novas tendências ambientais e
tecnológicas. Além disso, se nota que o setor cerâmico tenderá a concentrar centrais de massa
como uma maneira de diminuir custos e laboratórios de caracterização tecnológica.

4.2 Etapa 2 – Identificação do estágio atual e as tendências
Segundo os dados do Ministério de Minas e Energia (2009) o minério de Bauxita no
estado do Pará perpetuará por pelo menos mais 50 anos. É sabido também que mesmo com o
entrar na crise econômica que se desenvolve nos últimos anos, o ritmo de produção da alumina ainda continua crescendo. Diante disso, se sabe que para produzir 1 tonelada de alumina,
são produzidas 2 toneladas de lama vermelha. Isto representa, que em 20 anos, se não tomada
as devidas providências a quantidade de rejeito gerado se dará em grandes volumes, significando em uma necessidade de maiores áreas para deposição do rejeito.
Com a evolução dos processos industriais e o consequente surgimento de inúmeros
produtos que rapidamente se tornaram de primeira necessidade, a atividade industrial adquiriu
um caráter essencial na sociedade contemporânea. Embora a sua importância seja indiscutível,
a atividade industrial costuma ser responsabilizada, e muitas vezes com justa razão, pelo fenômeno de contaminação ambiental, principalmente graças a dois fatores de extrema importância como o acúmulo de matérias primas e insumos, que envolve sérios riscos de contaminação por transporte e disposição inadequada; e a ineficiência dos processos de conversão, o
que necessariamente implica a geração de resíduos.
Algumas indústrias possuem históricos da utilização dos resíduos de outras áreas como o da mineração com uso de escória como parte integrante da matéria-prima de outros produtos. Os resíduos geram custos para as indústrias e estão sofrendo pressões cada vez maiores
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de órgãos regulamentadores ambientais. Além disso, o desafio tecnológico na atual crise do
país se faz ainda mais a necessidade de buscar novas rotas de desenvolvimento sustentável.
Segundo a CNI (2012) a indústria nacional também participa ativamente do fórum internacional “Cement Sustainability Initiative” (CSI) – Iniciativa de Sustentabilidade do Cimento, entidade internacional que reúne as maiores empresas de cimento globais para promover a sustentabilidade do setor. O CSI é parte integrante do “World Business Council for Sustainable Development” (WBCSD) e o Brasil está representado por seis grupos cimenteiros
que, somados, respondem por 75% da produção nacional.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2015), o setor da construção civil
do país registrou no primeiro semestre de 2015 (janeiro a junho), foram extintos 134.490 postos de trabalho no País, uma retração de 4,39%. Só em junho foi registrado um recuo de
0,82% no saldo líquido das contratações formais, o que corresponde em termos absolutos à
extinção de 24.131 postos de trabalho no mês.
No entanto desde agosto de 2012, o Governo Federal brasileiro lançou o Programa de
Investimentos em Logística que pretende ser executado nos próximos anos para a construção
de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e trem de alta velocidade (TAV)6.

4.2.1 Identificação das forças motrizes para a Lama Vermelha

Esta subetapa tem por função descrever as forças motrizes para a lama vermelha.

a) Tecnológica

A lama vermelha tem sua composição variável em função da jazida e é composta principalmente por oxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de sódio, óxido de titânio. Menores
quantidades de óxido de cálcio, óxido de silício, óxido de magnésio e óxido de potássio, além
de possuir relativa perda de massa ao fogo. Com temperaturas acima de 1000º C a área superficial e sua massa unitária diminuem e a massa específica aumenta.
A lama quando seca possui massa específica de 2,5 a 3 g/cm³, com pH geralmente acima de 11,5 e granulometria abaixo de 44 μm.

6

Disponível em: . Acesso em ago 2015.
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b) Social e ambiental

A lama vermelha é um resíduo que é gerado em larga escala todos os anos e é sabido
que quanto mais uma fábrica de alumina se expande, consequentemente mais lama vermelha é
gerada. Isto pode acarretar, se não gerenciada de forma adequada, problema para a população
e o meio ambiente local.

c) Econômico

As técnicas de recuperação de seus elementos químicos estão avançando, mas ainda
inviável economicamente. Mesmo que comprovada a viabilidade técnica e econômica sobre a
aplicação da lama vermelha como determinados produtos, a prática de deposição da lama
vermelha ainda será mantida pela quantidade de rejeito que é gerada anualmente.
Segundo Villarejo (2012), depositar o resíduo de maneira apropriada tem um custo para a companhia um valor de aproximadamente 5% do valor da produção do alumínio.
Em acréscimo, a política de barragem para a construção de novas unidades, necessitam
de um plano de gerenciamento de risco de barragem, aumentando ainda mais o custo para as
empresas.

4.2.2 Identificação das forças motrizes na Cimenteira

Esta subetapa tem por função descrever as forças motrizes para a cimenteira.

a). Tecnológica

O cimento é mundialmente utilizado como material de construção desde casas de moradia para infraestrutura e construção. A composição química do cimento é definida por normas e poderá sofrer alterações, apenas quando descoberto um potencial substituto.
O Calcário para o uso no cimento deve ter boa qualidade, quando calcinada a temperaturas elevadas se transforma em Cal Virgem ou óxido de cálcio (CaO), que contribui principalmente como material ligante para o cimento e possui grande perda de massa pela volatilização em forma de gás CO2 (~ 40% em massa).
A argila é utilizada principalmente como fonte de Óxido de Alumínio e Silício, além
de algumas argilas possuírem Ferro em pequenas quantidades. O minério de ferro é adiciona-
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do ocasionalmente para corrigir a deficiência deste mineral na composição da farinha cru. O
óxido de Magnésio ao se hidratar, tem seu volume expandido, podendo ocasionar trincas no
produto final dependendo da quantidade.

b). Ambiental

Na questão ambiental, sempre que houver uma expansão da jazida de Calcário, é necessário suprimir a vegetação local, o que causa impactos ao meio ambiente. Além do ruído
causado pelos equipamentos de extração na jazida ocorre a suspensão de poeiras que podem
ser levadas para comunidades locais através do vento.
As fábricas de cimento normalmente utilizam combustível BPF (Combustíveis de baixo ponto de fusão) para a queima nos fornos que geram particulados que se não tratados, podem ser levados até a comunidade próxima. A emissão de fumaça originado dessa queima
também é um problema ambiental. A empresa cimenteira que explora minas de calcário deve
estar regularizada.

c). Social

É sabido que a instalação de uma indústria cimenteira gera emprego e renda para a
parte da população que ali próximo residem, além de desenvolvimento local. Com insumo
para a construção mais próxima, ocorre mais construções de residências e áreas comerciais.

d) Econômico

Entende-se que as indústrias de alumínio terão custos para manter os depósitos de rejeito sob monitoramento e fora de risco ambiental e social.
Setor da fabricação de cimento é oligopolizado e possui alto custo de entrada no mercado. As principais barreiras são: (1). Elevada escala de produção; (2) Acesso restrito à matériaprima; (3). Elevado custo de transporte; (4). Não há substitutos diretos; (5). Não há concorrência com importados.
A indústria de cimento tem como principais demandantes o setor público, responsável
pela maioria das obras de construção pesada, o setor privado, construtoras e consumidores
formigas. O preço do saco de cimento de 50 quilos ao longo dos anos tem baixo valor agrega-
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do. O valor do petróleo sofre ajustes dinâmicos, o que impacta diretamente no custo de produção.
Segundo o BNDES (2014), nos últimos anos, o consumo de cimento no Brasil tem apresentado crescimento significativo, de forma relativamente sincronizada com o crescimento
da produção, alavancado por diversos fatores: (a) grandes obras de infraestrutura (construção
pesada), se destacando as que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
do Governo Federal, bem como as obras de preparação para a Copa do Mundo que ocorreu no
Brasil em 2014; (b) o aquecimento do mercado imobiliário (construção civil), impulsionado
pela maior oferta de crédito, por programas habitacionais, tais como o Minha Casa Minha
Vida, bem como pelo maior poder de compra da população em geral, o que também contribuiu para o (c) crescimento do mercado formiga.
No entanto, devido as contenções de gastos que o Governo Federal está realizando atualmente, tem representado um desenvolvimento desacelerado, o que fez o setor reduzir o ritmo de produção e consequente redução de postos de trabalho. No momento, as possibilidades
de evolução estão minimizadas.
Espera-se que o desenvolvimento retome o curso, pois se verifica que para os próximos
anos o investimento em infraestrutura, tanto como portuária, hidrovias, rodovias e ferrovias
estão planejadas para serem desenvolvidas e implementadas. Desse modo, uma potencial demanda para o mercado de cimento atual e para a possibilidade de inserção de um novo tipo de
cimento no mercado.

4.2.3 Identificação das forças motrizes para a Cerâmica Vermelha

Esta subetapa tem por função descrever as forças motrizes para a Cerâmica Vermelha.

a) Tecnológica

A Indústria Cerâmica é um segmento industrial capaz de empregar resíduos de outros
segmentos industriais como matérias-primas para a fabricação de vários de seus produtos. As
massas cerâmicas utilizadas na fabricação de cerâmica vermelha são de natureza bastante heterogênea, sendo constituídas normalmente por misturas de diferentes minerais, com diferentes fases cristalinas, como é o caso das argilas. Por esse motivo, essas massas têm a capacida-
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de de aceitar em suas formulações quantidades, mesmo significativas, de resíduos dos mais
variados;
A granulometria das partículas dos resíduos em geral pode influenciar no nível de
plasticidade da massa (granulometria alta), dificultando a absorção de água. A massa cerâmica tem a capacidade de inertizar alguns resíduos perigosos.
Alguns autores citam que a produção de tijolos pode ser beneficiada a partir da mistura
de 60 %, outros com 20 % e outros com até 90 % em massa. Este fato se deve pelas composições mineralógicas e químicas da lama vermelha e da argila, no entanto, o resíduo apresenta
significativa presença de íons de sódio reduz a resistência e a durabilidade a intempéries e age
como fundente, assim como o ferro, no entanto, a substituição do sódio pelo cálcio pode aumentar significantemente suas propriedades. As pesquisas mostram que a adição da lama
vermelha pode aumentar a resistência à flexão e da densidade, porém, se houver elevada adição da lama pode ocasionar fissuras e retração dimensional no tijolo acima do especificado
pela norma.
Além do descrito a adição do resíduo pode trazer características de resistência ao fogo,
a alta densidade diminui os poros e consequência melhora nas propriedades de absorção. Alguns autores citam que a resistência chega a ser de 1,2 a 7 vezes maior que a resistência padrão.
A etapa de extrusão para a fabricação de blocos ou telhas é responsável por mais de
15% dos custos de fabricação (FIEMG, 2009), devido ao alto consumo de energia e desgaste
dos componentes.
Independentemente do tipo de secagem utilizado para a cerâmica, seja natural ou artificial, o material fica sensível a choques devendo ter o cuidado no transporte. O material deve
ser transportado o mais rápido possível para o forno de queima, pois a argila tem características de reabsorver a umidade contida no ar, afetando características mecânicas das peças.
A operação de queima é o processo onde as peças adquirem suas propriedades finais.
Esse tratamento térmico é responsável por uma série de transformações físico-químicas das
peças como perda de massa, desenvolvimento de novas fases cristalinas, formação de fase
vítrea e a soldagem (sinterização) dos grãos. Os produtos são submetidos a temperaturas elevadas, em torno de 800 a 1.000 ºC, em fornos contínuos ou intermitentes.
No ciclo de queima, deve compreender na fase de aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada; manter a temperatura em um patamar durante certo tempo na
máxima temperatura da curva de queima e resfriar até temperaturas inferiores a 200º C. Res-
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peitando a velocidade de aquecimento e resfriamento não deverão ultrapassar 40 ºC/h, principalmente na temperatura de risco, 575º C.
Os testes do produto a serem realizados compreendem: absorção de água; torção; desvio padrão em relação ao esquadro; bitolas (dimensões); permeabilidade (telhas); sonoridade
(blocos e telhas) e empenamento (telhas).

b) Ambiental

A degradação das áreas de extração da argila, consumo de energia, geração de resíduos sólidos decorrentes de perdas por falhas na qualidade do produto, emissão de poluentes
atmosféricos e gases de efeito estufa.
Utilizar resíduo de outros segmentos industriais para o uso na composição da matéria
do produto e como combustível evitam que estes resíduos tenham destinação ambientalmente
incorreta. Na Itália, por exemplo, diversas fábricas de tijolos incorporam lamas de indústria de
papel e celulose: As lamas oriundas da depuração de águas efluentes das fábricas de papel são
compostas por um conjunto de substâncias orgânicas (cerca de 20%) e de caulim (60%).
Inserir lama proveniente da lama da indústria do papel e celulose não emitem poluentes no processo de queima (material particulado, SO2 e NOX) acima das normas ambientais
(VIEIRA; MONTEIRO, 2009).
As emissões atmosféricas na fabricação da cerâmica vermelha estão associadas às atividades no transporte, recepção, manuseio e mistura de matérias-primas e insumos e ao uso de
energéticos para a queima.

c) Socioeconômico

Utilizar resíduo de outros segmentos industriais traz alguns benefícios para a indústria
de cerâmica vermelha como redução do custo e da quantidade de matéria-prima utilizada,
redução do consumo de combustível. O valor do petróleo sofre ajustes dinâmicos.
A indústria da cerâmica vermelha contribui com a geração de renda e emprego. Valorização e desenvolvimento da mão se obra. Proporciona ao desenvolvimento local pela oferta
de material para a construção.
O processo de fabricação da cerâmica vermelha utiliza matéria-prima 100% natural (a
argila) e nenhum componente agressivo ao meio ambiente. No entanto, atualmente a indústria
da cerâmica vermelha já vêm adotando medidas de aproveitamento de resíduos de indústrias
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como as biomassas renováveis descartadas pela agroindústria, além de resíduos da indústria
moveleira, podas de árvores e lenha de áreas de reflorestamento ou manejo como combustível
nos fornos das indústrias cerâmicas (ANICER, 2015).
A incorporação dos resíduos permite que a indústria de cerâmica vermelha reduza os
custos, a quantidade de matéria-prima utilizada e o consumo de combustível, além de evitar
que esses resíduos tenham destinação ecologicamente incorreta ou mais agressiva ambientalmente. Há também a incorporação de resíduos não inertes, onde essa ação evita que o material
seja despejado em aterros sanitários emitindo gases poluentes na atmosfera ou liberando substâncias tóxicas ao solo e à água durante o seu processo de decomposição. A reutilização de
materiais inertes, como os cascalhos do produto final, evita o desperdício de matéria-prima já
extraída (ANICER, 2015).
No estado de Minas Gerais já é comum utilizar na incorporação da massa os resíduos
de pó de balão e lama de alto-forno. A proporção de resíduo varia de 5 a 10%, conforme critérios adotados pelos ceramistas.
A incorporação de pó de balão ou lama de alto-forno na massa cerâmica pode reduzir
o consumo de biomassa na ordem de 30% (FEAM, 2012), e o tempo de queima dos produtos
cerâmicos, resultando em menor gasto energético na produção. No entanto, estes resíduos
necessitam serem armazenados temporariamente em depósito temporário coberto, com piso
concretado e fechado nas laterais.
Há relato segundo Castro et al. (2007) que mostram a possibilidade de usar areia de
fundição e lodos de ETE (estação de tratamento de efluentes) do processo de anodização de
alumínio e de decapagem química de aço, na fabricação de tijolos e agregados leves. Também
há possibilidade de fabricar telhas, blocos cerâmicos e placas cerâmicas de revestimento (TELOEKEN et al., 2011) a partir de lodos do processamento do zinco ou lodos provenientes
processos galvânicos.
Algumas cinzas podem apresentar propriedades fundentes devido ao conteúdo de K2O
e Na2O, sendo plausíveis de incorporar na fabricação de materiais cerâmicos, essas cinzas
vem de processos de combustão de grama, palha, bagaço, sobras de madeira, carvão (VIEIRA; MONTEIRO, 2009).
Existe uma grande variedade de resíduos que podem ser usados para a fabricação de tijolos como lodo de diferentes indústrias (tratamento de água e esgotos, cervejaria, óleo de
oliva), bagaço, resíduo moído de café, resíduos de combustíveis que podem auxiliar a queima
e propiciar economia energética da ordem de 45 % (QUESADA et al., 2011; MENEZES;
NEVES; FERREIRA, 2002).

133

Já está sendo testada em algumas cerâmicas no Brasil, especialmente com a utilização
de resíduos tanto do processamento do papel, quanto de tintas de recobrimento, ambos bastante ricos em caulinita, argilomineral que é matéria-prima de produtos cerâmicos (DONDI; FABRI; MARSIGLI, 1998 apud SILVA, 2004). Este resíduo é usado em percentagens de 5 a
10% dependendo da composição do lodo e do corpo cerâmico. Ajuda a reduzir o consumo
energético, mas também reduz a resistência mecânica e aumenta a absorção de água.
A utilização dos resíduos da indústria têxtil é potencialmente praticável, visto pelos
aspectos econômico, tecnológico e ambiental. Adições de até 10 % permitem fabricar tijolos
dentro das especificações tecnológicas e ambientais com economias razoáveis de até 20 %
(VIEIRA; MONTEIRO, 2009).
Os aspectos negativos no emprego de resíduo da indústria têxtil são ocasionados pelos
custos de transporte e de tratamento, pois muitas vezes os resíduos de fibras necessitam de
uma trituração preliminar, devido ao tamanho dos filamentos (DONDI; FABRI; MARSIGLI,
1998 apud SILVA, 2004).
Resíduos derivados do setor petrolífero (operações de extração, transporte e refinamento), em adições em porcentagens pequenas (até 10%) podem dar vários benefícios no processamento cerâmico ocasionando um leve aumento da resistência mecânica, aumento na velocidade de processamento, redução no desgaste dos equipamentos (maior plasticidade) e menor consumo energético (VIEIRA; MONTEIRO, 2009).
Isso porque para realizar a extração de areia é necessário retirar a camada superior do
terreno constituída de argila, que representa de 30% a 40% do material bruto que passa pelo
desmonte (FEAM, 2012). É um fato bastante comum devido ao maior valor econômico da
areia por abastecer a indústria da construção civil.
Segundo o SEBRAE7, depois da década de 1970, o Brasil passou a produzir tijolos de
baixo custo utilizando areia, resíduos de usinas siderúrgicas e petroquímicas que, através do
emprego de cimento e água, geram peças padronizadas e altamente resistentes. Por não usar a
argila (matéria-prima tradicional dos tijolos convencionais), se evita também a degradação do
meio ambiente causada por sua extração. Possui a vantagem logística de serem fabricados e
armazenados na própria obra e não necessitam de fornos, gerando economia energética e evita
a derrubada de florestas para a obtenção da lenha. Os tijolos ecológicos, ou tijolos de solo
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cimento como também são conhecidos, servem para todos os padrões sociais e vem sendo
cada vez mais difundidos e são mais econômicos.
Segundo estudos realizados em todo o Brasil, o sistema construtivo dos tijolos ecológicos traz para a obra, de 20 até 40% de economia com relação ao sistema construtivo convencional. Um dos motivos é que não há desperdício.

4.3 Etapa 3 – Identificação das incertezas

Nesta etapa é analisado as incertezas técnicas, econômicas, políticas e ambiental para
cada aplicação focando no entendimento da dinâmica do modelo de planejamento.
a) Incerteza Tecnológica

Sabe-se que a lama vermelha possui composições químicas variadas, dependendo de
região e do minério da bauxita. Estudos a respeito das propriedades físicas, químicas e mineralógicas do rejeito e da matéria prima utilizadas na produção do cimento e da cerâmica vermelha na região Norte devem ser mais aprofundados, assim como o de sua inserção como
matéria-prima potencial para substituir parcialmente ou por completo o material já utilizado.
Para o cimento e diante do fato analisado e pelas informações obtidas da lama vermelha
e da matéria prima para a fabricação do produto e do produto, ela será uma matéria-prima
juntamente com o calcário, uma possibilidade de substituir parcialmente ou por completo algumas matérias-primas para produzir o clinker.
Para a produção do cimento o composto de alumínio como a boemita e o diásporo possivelmente presentes em maiores quantidades que a gibisita na lama vermelha possuem dureza relativamente altas, assim como o carbonato de cálcio. Então, quando a lama vermelha
calcinada a temperaturas superior a 1000 ºC pode ocorrer a formação de Coríndon, o qual sua
dureza é próxima a do diamante, desse modo, pode ocasionar o desgaste prematuro dos componentes do moinho e aumento do consumo do insumo, ocasionado pela necessidade de maior
tempo de moagem para obter a granulometria desejada para o cimento.
Levantamento sobre o processo de queima da lama vermelha nos fornos devem ser melhorados para verificar se haverá necessidade de mudança na temperatura de operação.
A lama vermelha irá desempenhar a mesma função assim como o material que era usado como matéria prima com qualidade e propriedades ao cimento?
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Para a cerâmica vermelha, a argila é o principal constituinte. Este material possui variação em sua composição e se faz necessário dosar argilas com características que ajustem a
massa para o processo de fabricação, i.e., combinar argilas de maior plasticidade com o de
menor plasticidade. Este ajuste resulta em importantes propriedades para o produto final como
a drenagem adequada no processo de secagem e queima. Diante disso, é necessário avaliar as
características e o comportamento da cerâmica com a adição de lama vermelha. Avaliar o
tempo de secagem, assim como o tempo de queima. Desse modo, será possível estimar o consumo de combustível para os fornos.
Outros resíduos da extração e processamento do carvão (possuem valor calorífico significativos, mas muito variável dependendo da origem e da natureza do resíduo). Este resíduo
inorgânico é constituído principalmente por argilominerais, quartzo e óxidos de ferro, com
teores reduzidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Como são bastante heterogêneos, em
algumas vezes, é necessário fazer um tratamento de beneficiamento nesses resíduos.
O uso dos rejeitos combustíveis pode ter implicações nas características de processamento e propriedades finais do produto. É necessário reavaliar a curva de queima teórica para
o material que tenha o resíduo empregado.
Além das considerações técnicas citadas acima para as aplicações, é necessário considerar aspectos mais fora um pouco da realidade como o que pode acontecer se: uma tecnologia disruptiva para agregar valor ao produto venha a ser desenvolvida? Ou se a demanda pelo
alumínio tiver um declínio brusco por algum material que o substitua? Ou se a geração do
resíduo for minimizada seja pelo rendimento do processo de obtenção da alumina devido um
novo método de concentração? Ou simplesmente pela implantação do processo integrado de
recuperação de metais ao longo do processo?

b) Incerteza Socioeconômica

A incerteza de crescimento econômico estagnada por medidas regulamentadoras do atual governo é notada para até o final do ano e se estima não haver medidas de crescimento expressivo do governo na parte de infraestrutura. Considerando que no ano de 2016 será sediado
as olimpíadas no Rio de Janeiro, obras de infraestruturas já estão acontecendo, no entanto, o
programa de aceleração de crescimento (PAC), um dos principais fatores positivos para o
desenvolvimento da indústria da construção civil, está temporariamente estagnado pelo governo. Segundo pesquisas mostram que as taxas elevadas de juros e o crescimento baixo do
PIB brasileiro devem se manter até 2016.

136

Diante dessa situação e também pelo tradicionalismo dessas indústrias, existe o questionamento se essas fábricas aceitariam processar o resíduo sendo comprovada a viabilidade do
seu uso. Na produção de cimentos se considera como custos variáveis principalmente os valores dos insumos que se somam 78 % do custo total.
Considerando como base o estudo realizado pela FIEPR (2015) para o cálculo do custo
de produção para o insumo do calcário é mostrado na Tabela 4.16:

TABELA 4.16: Custo de produção para o calcário.
Item
Explosivos
Pneus
Materiais de desgaste
Manutenção industrial
Depreciação
Despesas administrativas e financeiras
Mão de obra com encargos
Combustível
Energia elétrica

Custo (%)
4,35
0,36
6,05 a 5,74
14,68 a 13,58
8 a 7,51
17 a 15,4
26,25 a 23,54
11,5 a 10,58
11,25 a 19,09

Fonte: FIEPR, 2015.

Verifica-se que o custo com combustível e energia elétrica se somam uma despesa de
mais de 20 % da despesa para a extração da matéria prima, ou seja, a variação no preço do
combustível e na distribuição da energia elétrica pode impactar diretamente o custo de produção e no produto final.
A extração de matéria prima também se gera emprego e renda para as pessoas que próximo residem. No entanto, seus encargos também representam certo custo para a indústria, o
que representa quase 25 %, do custo total.
Além destes custos é necessário calcular a depreciação dos equipamentos envolvidos no
processo e também considerar os fatores tributários que podem somar cerca de 28 % e 38,4 %
do custo total, respectivamente (BNDES, 2009).
Para cada tonelada de cimento produzido, são necessárias a utilização de 1,4 tonelada de
calcário, 100-300kg de argila e 30-40kg de gipsita, ainda pode ocorrer situações onde se faz
necessário a adição de minério de ferro e areia para corrigir a composição dos óxidos no cimento. Observa-se uma tendência de utilização de escórias siderúrgicas de alto-forno, o chamado clinker siderúrgico, já normatizado, que vem sendo empregado para dar maior qualidade ao cimento, aumentando a resistência e a impermeabilidade. Também já estão sendo utili-
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zados outros resíduos industriais (cinzas volante e pozolana), substituindo parcialmente matérias-primas usadas como aditivos.
Ainda para o cimento, outro fator a ser considerado e que contribui fortemente para os
custos de produção e definição de preços é o custo do transporte. O Brasil conta com relativa
precariedade da infraestrutura de transporte das matérias-primas até as fábricas e distribuição
do produto para os mercados consumidores. Segundo o SNIC (2014) o despacho de cimento
em 2013 foi realizado principalmente por vias rodoviárias (96 %), Ferroviários (3 %) e RodoFluvial (14 %). A região Norte é a única a utilizar despacho por hidrovias, mesmo assim, em
pequena proporção (1 %), rodo-fluvial (14 %) e rodoviário (85 %).
Com o uso da lama vermelha o custo final do cimento poderá ser mais barato ou encarecer o processo devido principalmente ao custo do transporte e do tempo de queima nos fornos,
gastando mais ou menos combustível.
Para a indústria da cerâmica de forma geral, toda indústria de transformação necessita
de matéria prima para o desenvolvimento do produto. Devido a volumosa necessidade deste
recurso e o baixo valor agregado do mesmo, a localização das fábricas de cerâmicas é determinada por dois fatores principais, quais sejam, a proximidade estratégica das jazidas (em
função do volume de matéria-prima processada e da necessidade de transporte desse grande
volume e peso) e a proximidade dos mercados consumidores.
A presença forte e crescente de produtos substitutos (cimento, PVC, tijolos ecológicos)
com melhor relação custo/benefício, processos tecnológicos avançados, alta credibilidade em
função da rígida certificação e cujos segmentos apresentam características de oligopólios dominados por multinacionais representam uma forte ameaça aos produtos cerâmicos como
mostrado na Tabela 4.17.

TABELA 4.17: Vantagens e desvantagens por tipo de produto e matéria-prima.
Item

Vantagens

Tijolo comum

Conforto térmico;
Conforto acústico

Tijolo baiano

Mais barato;
Desempenho térmico superior

Desvantagens
Maior uso de tijolos por m²;
Maior gasto com argamassa e mão
de obra;
Produto com formato irregular
Não suporta carga estrutural;
Alto índice de quebra (30%);
Não tem precisão no formato
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Item

Tijolo solo-cimento
(ecológico)

Bloco cerâmico

Bloco de concreto

Vantagens
Não exige queima (não polui e evita
desmatamento);
Cola especial ao invés de argamassa;
Permite embutir rede elétrica e hidráulica;
Alvenaria uniforme
Proporciona maior produtividade (em
relação ao comum e solo-cimento);
Mais resistente de todos;
Menor quebra (do que o tijolo baiano)
Boa resistência;
Bom rendimento precisão nas dimensões;
Dispensa revestimento externo;
Permite construção limpa

Desvantagens
Exige chapisco;
Qualidade depende da secagem
(água reduz qualidade)

Menor conforto térmico;
Exige pintura acrílica externa contra umidade
Peso;
Menos conforto térmico (em relação ao comum e solo-cimento);
Exige pintura acrílica externa contra umidade

Fonte: SEBRAE, 2008.

Outra questão que merece atenção é a percepção crescente das indústrias cerâmicas como não sustentáveis e prejudiciais ao meio ambiente, por utilizarem matérias-primas não renováveis (como a argila), pelo uso tradicional intensivo de lenha como combustível (sem a
devida reposição das árvores abatidas) e pela dificuldade de destinação adequada tanto dos
resíduos da produção quanto dos resíduos pós-transporte, pós-armazenamento e pós-uso
(quais sejam, produtos quebrados e não reutilizáveis).
Na questão política segundo o estudo de Rocha e Palma (2012), mostraram que ainda
que os órgãos governamentais pouco fazem em prol do desenvolvimento e aquisição de novas
tecnologias para o setor de cerâmica vermelha, o apoio do governo ao desenvolvimento do
setor foi explicitado como “inexistente”, na ótica dos informantes.
Apesar das possíveis vantagens da adição de resíduos nas massas cerâmicas, é sempre
importante avaliar as consequências no processo todo. No caso de produtos cerâmicos tradicionais, por exemplo, a adição dessas novas matérias-primas – os resíduos industriais – pode
afetar todas as etapas do processo de fabricação (conformação, secagem e queima) e pode ter
efeitos importantes nas propriedades dos produtos finais, tais como a resistência mecânica, o
aspecto final, a cor, a porosidade e a absorção de água. Também deve ser levada em conta a
composição de cada resíduo, já que muitos deles podem ter elementos perigosos como compostos orgânicos ou metais pesados (Pb, Cr, Cu, Zn, Cd e Hg), sendo necessária a comprovação do processo de inertização desses elementos pela matriz cerâmica.
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c) Incerteza Ambiental

Poucas são as informações a respeito do impacto ambiental proveniente da aplicação
da lama vermelha como matéria prima ou aditivos para o cimento. Sabe-se da existência de
elementos perigosos como metais pesados e parcela de material radioativos no resíduo, o que
pode ser um risco para o meio ambiente e para seus usuários. Alguns estudos mostram que a
quantidade do material radioativo presente no resíduo é minimamente nocivo à sociedade.
Outros estudos mostram que pode ocorrer imobilização dos metais pesados pela própria composição da lama vermelha quando calcinada.
Dificuldade para a regularização da argila, tendo grande parte de sua origem de forma
ilegal da matéria prima e dificuldade de regularização ambiental. O modo de reação da legislação quanto ao uso da lama vermelha como matéria prima ou produto mesmo após processada por outros tratamentos, devido à presença em sua composição. Política de reciclagem para
o alumínio se intensificar, já que em seu estado metálico é considerado 100% reaproveitável,
diminuindo a necessidade de alumínio no mundo.
Geralmente o desempenho do setor fabricante de cimento está fortemente relacionado à
conjuntura econômica da região atendida. Além disso, por conta dos fatores supracitados relacionados aos custos de transporte, no Brasil há forte correlação entre a produção e a demanda,
sendo os fluxos de exportação e importação relativamente baixos em relação aos volumes
produzidos e consumidos internamente.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que investiga a formação
de cartel no mercado brasileiro de cimento e concreto aplicou multas que somam R$ 3,1 bilhões contra empresas, associações e executivos do setor. Além disso, o CADE determinou
que algumas das empresas vendam parte de seus ativos (fábricas e máquinas), medida que
visa permitir a entrada de novos concorrentes nesse mercado (DNPM, 2014).
Segundo a Sondagem Indústria da Construção (CNI, 2015), a atividade da indústria da
construção vem se retraindo ao longo dos últimos meses o que pode representar uma tendência de queda no efetivo de pessoal empregado no setor ocasionado pela baixa confiança dos
empresários e a percepção de dificuldade de acesso ao crédito, eleva taxas de juros e tributos
prejudicam o desenvolvimento de novos projetos de investimento, o que não está previsto
uma melhora no curto prazo.
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4.4 Etapa 4 - Identificação dos impactos das tendências

É um fator natural que uma empresa se torne sustentável e se expanda com o desenvolvimento do negócio. Assim acontece com as indústrias, buscam sua expansão de acordo
com a demanda. No entanto toda a indústria da transformação necessita de matéria prima e a
exploram de maneira intensiva.
O desenvolvimento de alternativas de utilizar resíduos de outras indústrias já é realidade, principalmente em processos secundários de fabricação, como combustíveis ou aditivos
para um derivado do produto principal.
Utilizar resíduos de outras indústrias não é uma tarefa fácil. Esta dificuldade começa
com o acesso às fontes energéticas alternativas. Seguida pela desatualização tecnológica dos
produtos. E por fim a capacitação de pessoas para o desenvolvimento de novas tecnologias
tanto para o melhoramento do produto quanto para o de processo. Isto já vem sendo contornado em algumas indústrias e sendo utilizada como uma ferramenta de marketing.

4.4.1 Tendências na indústria do Cimento

Mesmo com programas do governo estagnados para infraestrutura e construção de casas populares. A demanda por cimento tenderá nos próximos anos a aumentar substancialmente, onde o governo brasileiro lançou o maior programa de investimentos em infraestrutura, estimado em R$ 240 bilhões para os próximos anos. Junto com este desenvolvimento,
muito provável que pessoas físicas pensando em investimento próprio irão construir residências ao entorno, principalmente perto de portos.
O maior participante da composição da matéria prima como citado antes é o calcário, e
este, deve acompanhar o aumento da demanda do cimento, levando as jazidas a serem mais
exploradas e consequentemente reduzindo o tempo de extração das mesmas, sendo necessário
buscar novas jazidas, mais afastadas das fábricas.
Além disso, com o maior consumo de calcário, torna a gestão de carbono uma questão
prioritária para o setor. Pois este libera boa parte de sua massa em gás CO2 quando aquecida
nos fornos, sendo necessário o maior controle de emissões.
O custo de transporte impacta diretamente no valor do produto final, haja visto o baixo
valor do produto e seu caráter perecível. Há teorias que apontam a distância ideal para se per-
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correr, em termos de logística é de, no máximo de 300 a 500 km, devido ao custo do transporte representar de 10 a 20% do preço do produto, consequentemente a pouca ocorrência de
exportação para mercados internacionais, acontecendo, basicamente, nas fronteiras entre os
países. O custo do combustível impactará diretamente na representatividade do custo do
transporte e de operação dos fornos que utilizam principalmente o óleo BPF.
No caso particular da indústria de cimento brasileira, uma série de características do
processo de produção e de medidas adotadas já há muitos anos pelo setor tornaram o País um
dos mais eficazes no controle de emissões, apresentando os menores níveis de CO2 por tonelada de cimento produzida (SNIC, 2012).
O preço médio do saco de 50kg praticado no Brasil, em maio de 2015 elevou cerca de
4,7 % em relação ao mesmo mês de 2014, isso se deve ao fato de que o País passou a importar
mais cimento e diminuiu o ritmo da produção. A região com maior elevação nos preços foram
a região Sul, com quase 12%, seguido pela região Centro Oeste com 7,7 %, o Sudeste com 3,6
% e o Nordeste com 1,8 %.
Para a região Norte, ocorreu um aumento de 3 % considerando os preços médio praticado nos estados do Pará, Amazonas e Roraima. Em maio de 2014, o valor do saco de cimento
era de R$ 29,51 e, em maio de 2015 foi registrado R$ 30,38. Assim sendo, os preços praticados no Norte apresentaram crescimento inferior à média nacional, no entanto, a região apresenta o maior valor praticado pelo saco de 50kg no Brasil. Uma possível explicação pelo elevado valor seja principalmente a dificuldade logística.
Para o custo de produção do cimento apresentam variações dependendo da capacidade
de produção da unidade industrial e do tipo de cimento produzido (SERASA EXPERIAN
(2014) apud Viana, 2014). A indústria do cimento é eletrointensiva por consumir quase a metade de seus custos variáveis em energia como o combustível (geralmente óleo) e a energia
elétrica, representando respectivamente cerca de 36% e 21% e alcançando 57% dos custos
variáveis.

4.4.2 Tendências na indústria da Cerâmica Vermelha

Os preços dos materiais de construção são determinados pelos grandes agentes da cadeia de construção civil, seja pelo aumento da demanda das construtoras, seja pelo aumento
dos insumos comprados pelos grandes fabricantes, que os repassam ao mercado adicionando
as margens de retorno sobre o investimento determinadas pela empresa.
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Os tijolos ecológicos são concorrentes direto dos tijolos de cerâmica vermelha pelo fato de venderem o selo "meio ambiente" prensado por equipamentos e não requerer queima no
seu preparo. No entanto, é necessário considerar que é adicionado cimento em sua composição, e este, para sua fabricação, causou desmatamento e a emissão de gases CO2.
Com a extração intensiva da argila ao longo dos anos, o uso intensivo da lenha como
combustível (sem a devida reposição das áreas degradas) e o problema da destinação adequada para os resíduos da produção da cerâmica vermelha. A aplicação de resíduo na composição
da cerâmica vermelha prevê reduzir o consumo da argila na composição dos produtos cerâmicos.
Ainda há no estado uma deficiência no controle de emissões de poluentes atmosféricos, levando a necessidade de aplicar este tipo de tecnologia. Cabe ressaltar que devido a pulverização das empresas, parte destes empreendimentos operam de maneira informal ou em
desacordo com a legislação ambiental, havendo a necessidade de formalização dessa atividade
extrativa.
Utilizar resíduo de outras áreas industriais podem trazer vantagens na produção da cerâmica vermelha como: reciclagem de resíduos, diminuindo as necessidades de disposição,
inertização de resíduos perigosos em matrizes cerâmicas, economia de matérias-primas e de
energia, através do aproveitamento das fases formadas previamente ou do poder calorífico das
frações orgânicas dos resíduos.
Pela necessidade de melhorias e maior competitividade, alguns grandes ceramistas já
vem buscando ações em inovação na produção das matérias-primas, investindo em tecnologias para o processo de transporte e queima da cerâmica, além de buscarem incentivo ao associativismo, se destaca a importância da cooperação e interação dos empreendedores em busca
de soluções comuns para resolução de entraves e desenvolvimento das atividades.

4.5 Etapa 5 - Desenvolvimento dos cenários

A construção dos cenários como descrito é baseada em informações coletadas de mídias, artigos, relatórios, normas, com a intenção de trazer veracidade no desenvolvimento deste trabalho.
Com uma crescente demanda por sustentabilidade por parte das empresas mineradoras, a busca pelo aproveitamento dos seus resíduos em algo que agregue valor para a econo-
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mia, para o meio ambiente e para a sociedade estão cada vez maiores. Além disso, com o avanço de estudos este pensamento já está se tornando realidade.
Para este trabalho foram criados três principais cenários: o primeiro é visionar o transporte da lama vermelha para as unidades cimenteiras existentes no estado. De mesmo modo
foi construído outro cenário, agora para visionar o transporte da lama vermelha para as unidades da cerâmica vermelha no estado. Estes dois primeiros cenários foram baseados nas variáveis chave “custo”, o qual representa o principal fator de impedimento para a aprovação do
uso como matéria prima. O terceiro cenário foi baseado na adoção pela empresa geradora do
resíduo em criar sua própria fábrica de cimento ou de cerâmica vermelha nas proximidades de
sua instalação, para este cenário também foi considerado o “custo”´. Os trajetos para os resíduos são mostrados no ANEXO C.
No planejamento de cenário é necessário definir nomes para os cenários que sejam
destacáveis ao entendimento dos decisores. Para este trabalho se adotou para o primeiro cenário o nome “Tempos de cimento”, que representa um cenário onde todo o esforço para a aplicação do resíduo será voltado para a produção do cimento. Para o segundo cenário foi adotado
“Tempos de Cerâmica Vermelha”, que similar a explicação do primeiro cenário, todo o esforço será voltado para a aplicação da lama vermelha para a produção da cerâmica vermelha. O
terceiro cenário foi nomeado como “Faça você mesmo! ”, como uma metáfora da expressão:
“Eu quero, eu posso, eu consigo! ”, o qual a indústria geradora do rejeito resolve desenvolver
uma planta próximo ao depósito do rejeito.

4.5.1 Cenário 1: “Tempos de Cimento”

O objetivo Este cenário é focado em utilizar o a lama vermelha na indústria cimenteira
considerando fatores econômicos tecnológicos, ambientais e sociais.
No entanto, a produção de cimentos a partir de adição da lama vermelha como matéria
prima, poderá ser viabilizada como um cimento do tipo especial, como no caso do cimento CP
II de escória de alto forno em que alguns limites na composição não são considerados como
impedimento de sua produção. Como alguns estudos sobre a incorporação da lama vermelha,
assim como o uso desta lama como matéria prima para a fabricação do cimento foram testadas
parcialmente e mostraram efeitos positivos no produto final.
Este cenário irá utilizar as estruturas fabris e rodoviárias existentes no estado do Pará.
Através de relatórios e da mídia se estimou que existem quatro fábricas de cimento no estado,
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uma em Itaituba, região oeste do estado, a segunda em Barcarena, nordeste do estado, uma em
Capanema e outra em Primavera, ambas também no nordeste do estado. Para a fábrica de
Barcarena não foram encontrados registros de produção. Para a fábrica de Itaituba, onde será
chamada de "ITB", segundo dados da mídia, a fábrica em 2011 produziu 560,5 mil toneladas
de cimento. Para a fábrica de Capanema, o qual será chamada de "CPN", trabalhos realizados
em 2013 mostraram que a capacidade produtiva da unidade fabril foi 550 mil toneladas/ano.
Para a fábrica de Primavera, que ainda está em fase de construção, será chamada de "PMV" a
estimativas de produção de cimento para a mesma será de aproximadamente 1,2 milhões de
toneladas por ano, mais que o obro da produção das duas fábricas de cimento. Ficando como
mostrado na Tabela 4.18:

TABELA 4.18: Identificação das fábricas cimenteira e suas localizações.
Localização Fábrica
ITB
Itaituba
CPN
Capanema
PMV
Primavera

É assumido que o cimento é altamente difundido no mundo, utilizado para infraestrutura e construção residenciais. Possui composição química bem definida e não possui um
substituto direto. O calcário é o principal elemento do cimento (80,9 %) em massa da mistura
crua. A argila contribui para entregar o alumínio e a sílica para a mistura (11,6 %), a areia
para suprir a necessidade de silício (5,8 %) e o minério de ferro para corrigir a deficiência
deste mineral (1,7 %).
O calcário por ser o componente mais presente na matéria prima do cimento, com
mais frequência é necessário expandir as jazidas e com isso vem a supressão da vegetação
local. O consumo de combustível nos fornos de aquecimento e queima ocasionam a emissão
de fumaça. Por ser uma fábrica que trabalha com finos, há a presença de teores de suspensos
finos na atmosfera de trabalho.
Uma indústria cimenteira emprega em torno de 600 funcionários e é altamente oligopolizado. Possui alto custo de entrada para novos investidores. O custo do transporte é um dos
principais impactantes no valor final deste produto, representando 10 a 20% do preço do produto, o que pode representar no máximo, variando entre 300 e 500 km.
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Os principais demandantes são: o setor público, responsável pela maioria das obras de
construção pesada, o setor privado, construtoras e consumidores formigas. O preço do saco de
cimento de 50 quilos no estado do Pará é relativamente alto em relação à média brasileira.
As três fábricas de cimento possuem suas jazidas de calcário localizadas próximas das
fábricas. As fábricas possuem edificações principais e secundárias, máquinas e equipamentos
e instalações os quais são capitais imobilizados e em geral representam cerca de 90 % do valor da venda bruta. Para beneficiar a lama vermelha em fábricas de cimenteiras será necessário transportá-la do pátio de disposição para o pátio de produção das unidades fabris de cimento. Neste cenário será considerado que o transporte será utilizando caminhões do tipo
cavalo mecânico com simples ou dupla caçamba de carga pesada. Em alguns trechos para a
unidade fabril de Itaituba há a necessidade de atravessar rios utilizando balsas.
Avaliando a planta em Capanema "CPN" com o processo fabril de cimento com capacidade de produção de 550 mil toneladas por ano. Ficando distante à 231 km da barragem de
lama vermelha. O trecho de Barcarena para Capanema atravessa três pontes bem estruturadas
e rodovias asfaltadas como mostrado na Figura D.1 (APÊNDICE D).
A planta de Primavera "PMV" terá seu processo fabril com capacidade estimado de 1,2
milhões de toneladas por ano. A distância entre a barragem de rejeito, em Barcarena até Primavera possui cerca de 269 km. O trecho é o mesmo da Figura 5.10, no entanto passa pela
cidade de Capanema com estrada asfaltada até Primavera como mostrado na Figura D42 (APÊNDICE D).
A planta localizada em Itaituba "ITB" possui capacidade de 560,5 mil toneladas por ano. A distância que liga a barragem até a cidade de Itaituba possui cerca de 1233 km, sendo
necessário o transporte fluvial (balsa) por dois trechos, no município de Mirituba e Belo Monte mostrado na Figura D.3 (APÊNDICE D). Isto é um forte agravante para o custo da matéria
prima, o que pode inviabilizar o uso desta unidade fabril.
Os valores serão considerados padrões para as três unidades fabris, sendo ponderado
pela capacidade produtiva, se produz mais tem maior gasto.

4.5.2 Cenário 2: “Tempos de Cerâmica Vermelha”

Este cenário é focado em utilizar a lama vermelha na indústria cimenteira considerando fatores econômicos tecnológicos, ambientais e sociais. A produção de cerâmica vermelha
em proporção razoável em massa com a lama vermelha modifica e melhora as características
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físicas e mecânicas devido à grande quantidade de fases vítreas que o resíduo produz. Os tijolos produzidos a partir de lama vermelha da Espanha, resultaram em resistência de compressão maior do que produzido apenas com argila. As fases líquidas presentes na mistura quando
sinterizadas preenchem os poros diminuindo os poros.
Em 2009 o polo cerâmico de São Miguel do Guamá produziu cerca de 9 milhões de telhas e 30 milhões de tijolos. Considerando o peso médio das peças tenham aproximados 2
quilos e a perda de massa de argila no processo de queima e no processamento, são necessários 1,2 tonelada de argila para cada tonelada de peças produzidas. Então, o consumo de argila
para o polo cerâmico de São Miguel do Guamá cuja a produção é de 78 mil toneladas de peças, foram 93,6 mil toneladas de argilas no ano. Tomado como base o consumo de argila calculado para o polo de São Miguel e que este possui 47 unidades fabris, o consumo idealizado
para cada unidade fabril de cerâmica vermelha consome 1,99 mil toneladas de argila por ano.
Com este dado, considerando que a capacidade instalada das fábricas de Santarém sejam as
mesmas, se extrapola o cálculo para o consumo do polo cerâmico de Santarém que possui
cerca de 37 unidades fabris, resultando em 73,7 mil toneladas de argila.
A cerâmica vermelha é amplamente difundida na sociedade como parte estrutural e de
cobertura de residências (alvenarias), bem como as partes externas. Para o tijolo ou telha chegarem a estes lugares, estes produtos passaram por testes de padronização dimensionais e mecânicas.
A indústria de cerâmica vermelha utiliza para o preparo misturas de argilas para a obtenção de seus produtos, e para isto, esta matéria-prima pode acarretar e alguns problemas
ambientais como poluição do ar por material particulado, erosão de encostas e assoreamento
de rios e canais, emissão de gases, supressão da vegetação e visual.
Para beneficiar a lama vermelha em unidades fabris de cerâmica vermelha já existentes
foram considerados dois principais polos cerâmicos do estado, o de São Miguel do Guamá, no
nordeste do estado e o de Santarém, oeste do estado. Os polos foram nomeados neste trabalho
como "SMG" para o polo de São Miguel do Guamá e "STR" para o polo de Santarém como
mostrado na Tabela 4.19.

TABELA 4.19: Identificação dos polos cerâmicos e suas localizações.
Localização

Polo

São Miguel do Guamá

SMG

Santarém

STR
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Considerando os dados de transporte para a argila onde o raio máximo entre a jazida e o
polo fabril é 250 km. Olhando no sentido do transporte, é preciso calcular o custo do transporte dos caminhões até o seu destino. Uma possibilidade de ser considerado é o transporte fluvial por hidrovia até o destino que é em torno de 200 km.
Para este cenário o transporte da lama vermelha será realizado através de caminhões do
tipo cavalo mecânico com simples ou dupla caçamba de carga pesada. Em alguns trechos para
a unidade fabril de Santarém há a necessidade de atravessar rios utilizando balsas.
O polo cerâmico "SMG" tem capacidade de produzir 39 milhões de peças de cerâmica
vermelha por ano. A distância entre a barragem de rejeito, em Barcarena até São Miguel do
Guamá possui cerca de 216 km por uma rota Norte (em Azul) e 213 km pela rota Sul (em
cinza) como mostrado na Figura D.4 (APÊNDICE D). A rota Norte possui rodovias asfaltadas
e bem estruturadas, entanto passa pela região metropolitana de Belém onde o fluxo de veículos são estritamente lentos em horário de rush. A rota Sul a estrada é asfaltada, no entanto, no
município de Acará é necessário atravessar um rio por balsa, o que pode acrescentar tempo e
custo de travessia.
Considerando os dados estimados, o polo cerâmico de "STR" possui capacidade de produzir cerca de 30,7 milhões de peças por ano. A distância entre a barragem de rejeito em Barcarena até Santarém possui cerca de 1304 km como mostrado na Figura D.5 (APÊNDICE D).
Neste trajeto é necessário de transporte fluvial (balsa) por dois trechos. Assim como o
custo de transporte por balsa e rodoviário, se deve considerar o volume produzido nas unidades fabris, o que pode inviabilizar o uso do rejeito no polo cerâmico de Santarém.

4.5.3 Cenário 3: "Faça Você Mesmo!"

Este cenário representa uma iniciativa da empresa detentora do resíduo que tem a intenção em implantar uma fábrica de cimento, ou uma fábrica de cerâmica vermelha ou utilizar
como aterro para pavimentação, considerando fatores econômicos, tecnológicos, ambientais e
sociais.

a) Fábrica "cinza-verde"

O calcário deve apresentar excelentes condições de qualidade para poder ser utilizado
na fabricação do cimento. Para a empresa construir uma fábrica de cimento é necessário ad-
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quirir calcário comercial ou adquirir/prospectar uma jazida de calcário, isto acarreta em custos
iniciais. Além disso, para a empresa optar por obter uma jazida de calcário próxima e respeitar
as regulamentações ambientais de pedido de abertura da mina, o que normalmente é um processo demorado com várias etapas representando custos.
O investimento inicial em equipamentos, principalmente devido às próprias exigências
do processo produtivo do cimento e à necessidade de produção em larga escala são de grandes
dimensões, sendo a grande maioria dos equipamentos são importados, representando altos
investimentos iniciais.
Para uma produção de próximo de 500 mil toneladas por ano são necessários em média 221mil m² de terreno a contar com área de processamento do cimento, pátio de estocagem
para matéria prima, de rejeito da queima, tratamento de efluentes e administrativo.
Com relação à entrada de novos produtores de cimento, se considera que as barreiras
de entrada são altas, fato este que faz com que a probabilidade de que novas empresas adentrem o setor de atividades em questão seja bastante pequena. Isto ocorre, sobretudo, por dois
motivos principais: o acesso às matérias-primas e os elevados investimentos iniciais que são
necessários ao estabelecimento do negócio, elevados custos decorrentes do transporte, em sua
maioria rodoviário, que é necessário à distribuição do produto ao mercado consumidor.
Pode-se considerar que, na indústria do cimento, pelo menos em nível de Brasil, a ameaça por produtos substitutos ainda é completamente nula. Isto ocorre pelo fato de que, nacionalmente, ainda não existe nenhum outro produto (aglomerante) que possa ser utilizado nas
estruturas de concreto armado e que substitua satisfatoriamente o cimento. Todos os tipos de
concreto, bem como as argamassas – até mesmo as que são compostas – têm que necessariamente utilizar o cimento para a sua confecção. Como o produto final, baseado na lama vermelha será o clinker, não representará uma ameaça ao cimento já existente.
No futuro possa ser que com o avanço sobre as análises das propriedades micro estruturais sejam capazes de substituir os minerais que formam as estruturas do cimento sejam
substituídas por outras que sejam mais viáveis tecnicamente e economicamente.
As empresas já estabelecidas na indústria do cimento dificilmente sairão do mercado,
que é bastante bom e promissor, de forma que muitas companhias podem até se dar ao luxo de
poder operar ineficientemente, sem que sejam nenhum pouco ameaçadas. Adiciona-se também a existência de um oligopólio e rivalidade no setor cimenteiro.

b) Fábrica "vermelho-verde"
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Para a empresa construir uma fábrica de cerâmica vermelha, segundo o SEBRAE
(2013) toda empresa de cerâmica deve estar situada ao lado da própria jazida de onde será
extraída a argila. É fundamental para a indústria ser a proprietária das terras de onde serão
coletados os insumos, ou, no máximo, possuir autorização de médio/longo prazo dos donos
para a sua exploração. O fato importante é que as argilas vermelhas ou mesmo qualquer tipo
de massa usada na fabricação de cerâmicas possui baixo valor agregado quando in natura,
impactando diretamente nos custos com logística e no valor final do produto, isso sem contar
as perdas durante o trajeto.
O local de instalação deve possuir um bom canal para o escoamento da produção. Assim como ter um bom terreno próximo da jazida de argila, a localização da unidade fabril deve se localizar em lugares que tenham boa infraestrutura rodoviária, neste sentido, minimizar
as perdas de produtos com maior valor agregado. O terreno deve possuir aproximadamente 79
mil m² incluindo área de estocagem de matéria prima devido ser necessário estocar a matéria
prima para a sua maturação por pelo menos de seis meses a dois anos (IOSHIMOTO &
ZANDONADI (1991), processamento, fornos, estocagem para o produto, expedição e setor
administrativo.
O tempo do retorno de investimento em fornos e equipamentos são de aproximadamente um ano. Haja visto que o valor unitário do produto é baixo. O mercado para a cerâmica
é pulverizado, envolvida por diversos fabricantes de cerâmica vermelha. No entanto, nos próximos anos com projetos de desenvolvimento do Governo Federal com infraestrutura portuária, aeroportuária, ferrovias e rodovias, podem aumentar a demanda do produto no mercado,
não para atender diretamente estas obras, mas como produtos de construções residenciais que
virão por se desenvolver ao entorno. Isto pode resultar em desenvolvimento conjunto dos polos cerâmicos.
Também é considerado o aspecto de produtos substitutos, quais sejam, aqueles feitos a
partir de outras matérias-primas, por meio de diferentes processos produtivos, que apresentam
características físicas, de aplicação e mercadológicas diferenciadas, mas que, de alguma forma, atendem às mesmas necessidades que os produtos feitos de cerâmica vermelha.
c) Pavimentação “pavermelha”

Para o uso da lama vermelha ser trabalhada como uso em pavimentação, primeiramente se passa por um processo de secagem para deixar mais trabalhável em pavimentações. Uma
característica fundamental na engenharia de rodovias é o consumo de grande quantidade de
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agregados e matéria prima em todos os projetos de construção. A lama vermelha, quando secos, podem ser compactados e misturados com aglomerantes adequados, constituindo um
bom material para a construção de estradas (IAI, 2014).
O uso da lama vermelha seca pode se tornar uma possibilidade após comprovada a ausência de risco da lama originada no estado. Além disso, deve-se considerar o clima tropical
úmido, e as constantes chuvas que podem danificar o pavimento, mesmo compactado. A mistura com o cimento e a posterior aplicação do resíduo para a pavimentação pode gerar bons
resultados.
Então, construir uma fábrica de cimento que utilize a lama vermelha e utilizar este cimento produzido misturado com a lama vermelha para formar a mistura para a pavimentação
rígidas ou semirrígidas, pode ser uma solução para o uso massivo de lama vermelha em infraestrutura. Ainda é preciso ter cautela e desenvolver o estudo do comportamento das características mecânicas do solo de lama vermelha, pois poucas são as informações tecnológicas a
respeito.
É importante notar a possibilidade do uso do rejeito como sub-base, uma camada da
pavimentação que recebe parte do esforço do tráfego em pavimentações flexíveis, contribuindo com características estruturais a camada que não entrega essas propriedades. Outra possibilidade é aplicar a lama em misturas para pavimentos rígidos em misturas de concretos. E também a adição da lama vermelha em compostos asfálticos, que pode contribuir para a resistência a fadiga. Todas as possibilidades citadas se fazem a necessidade de realizar pesquisas mais
aprofundadas.

4.6 Etapa 6 - Inserção das tendências nos cenários

Há quem diga que o desenvolvimento tecnológico é proveniente do desenvolvimento
econômico e outros afirmam que a competitividade de um mercado se deve ao fato que é necessário desenvolver tecnologia para deixar o negócio mais competitivo e sustentável. No
entanto, é certo que a busca por fontes de combustíveis mais limpas e o reuso de rejeito de
outras indústrias aparecerão com maior frequência como matéria prima de produtos já existentes ou como novos produtos. O atual cenário requer o aprendizado do uso racional dos recursos naturais, como uma forma de sustentabilidade que em um futuro próximo, a extração
generalizada de matéria prima e insumos não seja tão abundante.
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Além disso, para o deslocamento do rejeito até seu destino se considera o custo variável do transporte como combustível, pneu tempo do transporte em rodovia, carregamento e
descarga, manutenção do caminhão etc. E gastos fixos mensais como o salário do motorista,
seguro de transporte, licenciamento etc. Atualmente, os veículos de transporte dessas cargas
ainda são movimentados principalmente por dois tipos de combustíveis: o Diesel comum e o
Diesel S-10. O valor do combustível Diesel segundo dados da ANP (2015) no estado do Pará
e na média nacional são mostrados na Tabela 4.20.

TABELA 4.20: Preço médio do Diesel praticado no estado do Pará e no Brasil.
PREÇO MÉDIO / litro

Diesel
Diesel S-10

Pará
Brasil
Pará
Brasil

Preço ao Consumidor

Preço Distribuidora

3,036
2,805

2,644
2,51

3,086
2,954

2,737
2,627

Fonte: ANP, 2015.

Caminhões de transporte de carga pesada são altamente gastadores de combustíveis, os
mais eficientes chegam a fazer 2,15 km/litro de Diesel. A média de consumo dos veículos são
mostrados na Tabela 4.21.

TABELA 4.21: Média de consumo para veículos de carga.
Categoria
Leves
Médios
Semipesados
Cavalo Mecânico

Consumo médio (km/l)
5,5
7,5
4,5
7,5
3,5
4,5
1,8
2,5

Fonte: Portal do Caminhoneiro8 (2008).
Seguindo a prática de cálculo do Guia TRC9, foram considerados os custos para o
transporte por três tipos de Caminhão de carga, do tipo Bitrem, Eixos espaçados (Vanderléia)
e Bitrenzão e como capacidade de carga, consumo de combustível e o custo do km rodado
baseado no Valor do Diesel da Tabela 4.20 são mostrados na Tabela 4.22.

8

Disponível em: http://portaldocaminhoneiro.blogspot.com.br/2008/10/consumo-mdio-de-caminhes.html. Acesso em: ago 2015.
9
Disponível em: http://www.guiadotrc.com.br/Custeio/vanderleia_final.pdf. Acesso em: ago 2015.
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TABELA 4.22: Capacidade e o custo por km rodados dos veículos de carga.
Bitrem

Eixos Espaçados

Bitrenzão

38

36

51

Consumo de combustível (km/l)

2,43

3,25

2,14

Custo por km rodado (R$)

1,97

1,56

2,23

Capacidade de carga líquida (toneladas)

Ainda considerando o método de cálculo utilizado no guia TRC, foram considerados o
regime de 10 horas diários e 22 dias por mês de uso do veículo, o que impacta diretamente no
custo fixo mensal. Assim, os resultados encontrados para o custo por tonelada e o custo por
trecho para o transporte da lama vermelha são mostrados na Tabela 4.23.

TABELA 4.23: Custo por tonelada e o custo por trecho para o transporte da lama vermelha.

de Barcarena
para
CPN
PMV
ITB
SMG
STR

Km
231,00
269,00
1233,00
216,00
1304,00

Custo/tonelada (R$)
Eixos
BiBi-trem
espaçados trenzão
29,33
26,48
25,84
33,00
29,71
28,98
126,27
111,45
108,79
27,88
25,21
24,59
133,14
117,47
114,67

Custo/trecho (R$)
Eixos
BiBi-trem
espaçados trenzão
1114,42
953,39
1317,66
1254,13
1069,39 1478,10
4798,25
4012,24 5548,30
1059,27
907,60
1254,32
5059,28
4228,98 5848,08

O custo por tonelada de carga é calculado pela soma do custo representativo que o trecho entre a barragem e a fábrica mais o custo variável por quilômetro rodado dividido pela
capacidade de carga de transporte líquido do veículo. O custo por trecho percorrido é calculado somando o valor do custo representativo mensal dado pelas horas rodada, carregando e
descarregando, mais o custo variável pela quilometragem do trecho.
Os valores da Tabela 4.23 mostram que transportar a lama vermelha para distância acima de 250 km tornam o valor do resíduo acima dos R$ 28,00/ tonelada, o que pode não tornar vantajosa seu transporte, no qual a concorrente direto da lama vermelha será a argila que
possui valor 4 vezes menor por tonelada. Além de que o aumento constante no valor do combustível no estado pode trazer elevações nos custos.
No cenário "Tempos de cimento", a atual crise que está se desencadeando na economia
brasileira, pode se tornar uma vantagem competitiva ou uma desvantagem. Pois a indústria de
cimento, por ser uma indústria que exporta minimamente pelas características no produto ser
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perecível e outros fatores, estão passando por fase de contenções de gastos e podem não ter
interesses em desenvolvimento de novas formas de produção do cimento. Outros podem ver o
reuso da lama vermelha no cimento como uma oportunidade de mercado e até complementar.
A iniciativa do uso de resíduo na indústria cimenteira pode não ser vista como se objetiva. Haja visto que o mercado cimenteiro é oligopolizado e estável, de grande tradição em
seus produtos, e de alto custo de operação. Para contornar isso, será necessário fazer parcerias
com cimenteiras que já obtiveram sucesso no uso de resíduo e junto a associações, secretarias
do estado e o governo.
Como mostrado na Tabela 4.23 o menor custo do transporte da lama vermelha até a
unidade cimenteiras, é através de um Bitrenzão. O custo por tonelada em carga fachada neste
tipo de transporte para “CPN” custaria R$ 25,84 e o custo por trecho seria de R$ 1323,05.
De mesmo modo para “PMV” o custo por tonelada seria de R$ 28,98 e o custo por trecho seria de R$ 1484,39. Para “ITB”, desconsiderando as duas travessias que tem neste trecho
o custo por tonelada seria de R$ 108,79 e o custo para o trecho ficaria em R$ 5577,11. Estes
valores tornam o uso do resíduo na fábrica de cimenteira completamente inviável por transporte terrestre, haja visto que a lama vermelha iria substituir a argila que possui um valor in
natura extremamente baixo.
Pela estimativa baseada apenas em composições químicas da lama vermelha, da argila
e da areia, de maneira teórica se chegou a possibilidade de uso de aproximados 170 quilos de
lama vermelha seca para cada tonelada de clinker. Isto significa em valores altos que um carregamento de lama vermelha por caminhão Bitrenzão com capacidade de 51 toneladas irá
produzir 300 toneladas de clinker, produzindo em torno de 6000 sacos de cimento de 50kg.
Considerando o preço médio do saco de 50kg do cimento comum praticado no início deste
ano no estado de acordo com o Figura 4.11 foi de R$ 27,90. Isto poderia gerar uma venda
bruta equivalente a R$ 167.400,00.
O custo de produção para cada tonelada de cimento e a porcentagem distribuída do
custo são mostradas na Tabela 4.24. Considerando o valor tributado de 38% e um lucro de
12% do valor de venda, é possível estimar o custo de cada elemento participante para o processamento do clinker. Considerando o preço de R$ 27,90 do saco de 50kg, o preço de uma
tonelada de cimento sai por R$ 558,00. Deste valor, desconsiderando o tributo e o lucro, restam R$ 279,00 o que será considerado como o custo de produção. A Tabela 4.24 mostra os
custos do preparo de uma tonelada de cimento.
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TABELA 4.24: Custo para a produção de uma tonelada de cimento.
Item
Calcário
Argila
Energia
Depreciação
Embalagens
Outros
Total

Custo %
18
4
56
5
15
2
100

Custo 1000kg (R$)
50,22
11,16
156,24
13,95
41,85
5,58
279,00

Fonte: BNDES, 2015.

Como apresentado na Tabela 4.24 o custo da argila representa 4% do valor total, e R$
11,16 para cada tonelada de cimento produzido bem abaixo da lama vermelha que é de R$
25,84.
No cenário "Tempos de Cerâmica" o fato da cerâmica vermelha conseguir incorporar
resíduos em sua composição torna a possibilidade dos empresários da cerâmica vermelha
mais passiveis de aceitar utilizar o resíduo em sua produção. Para isso ocorrer se deve mostrar
as características econômicas, tecnológicas e principalmente as vantagens da utilização do
resíduo.
No entanto, o agravante deste cenário é a distância entre o resíduo e a unidade fabril.
O custo por tonelada mais a baixo para transportar o resíduo foi a da unidade de “SMG”, onde
o custo ficaria R$ 24,59 e o custo para o trecho totalizaria R$ 1254,32. Desse modo, considerando o fato da argila ser abundante na região e também a matéria prima principal, o custo por
tonelada intimidaria os donos das cerâmicas a incorporar o resíduo em seus produtos.
Para o polo de “STR” o custo por tonelada de lama vermelha ficaria em R$ 114,67 e o
trecho por tonelada, e o custo para o trecho R$ 5848,08. O polo de “SMG” consome cerca de
7,8 mil toneladas de argila por mês. Com isso se estima uma produção de 3 milhões de peças
queimadas por mês. Isso equivaleria, na utilização de 50% em massa de lama vermelha para o
preparo da peça crua, seria necessárias 4,1 mil toneladas de lama vermelha, ajustando com o
índice de perda ao fogo para a lama. Isto representa que seriam necessários aproximados 81
trechos realizados pela carreta Bitrenzão de 51 toneladas por mês, o que resultaria em um
custo mensal apenas com a lama vermelha de mais de R$ 101 mil, cerca de quase 5x o custo
da argila.
Para o polo cerâmico “STR”, considerando 6,14 mil toneladas de argilas, se estima
uma produção de 2,376 milhões de toneladas de peças por mês. A mesma utilização da em
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massa de lama vermelha para o preparo da peça crua, representaria 3,2 mil toneladas de do
resíduo. Isto representaria aproximados 64 trechos realizados pela carreta Bitrenzão de 51
toneladas por mês. Este custo representaria mensalmente mais de R$ 370 mil, cerca de quase
15x o custo da argila.
O custo médio levantado por uma pesquisa da FEAM (2012) para o estado de Minas
Gerais mostra que o principal custo é com pessoas e energia, sendo 34 % em combustível e 15
% em energia elétrica. Como mostrado na Tabela 4.25.

TABELA 4.25: Custo percentual para a produção da cerâmica vermelha.
Item
Administração/ comercialização
Pessoal
Água
Argila
Energia
Manutenção
Total

Custo (%)
5
26
1
8
49
11
100

Fonte: FEAM, (2012)

Diante desses dados, a comparação realizada verificou que a argila é a que representa
uma das menores parcelas que compõe o custo mensal. Isto significa um aumento no custo do
produto e no valor final.
Para o cenário “Faça você mesmo”, a implantação de uma unidade fabril de cimento,
a localização do terreno e a proximidade das jazidas de matéria prima e custo do combustível
são os principais fatores que possuem grande importância para definir a possibilidade de investimento nestas unidades para a empresa. O custo de manutenção da fábrica de cimento
para produzir 1 milhão de toneladas por ano é descrito na Tabela 4.26. Além do custo de manutenção da fábrica deverá considerar o investimento em equipamento, terreno segurança,
veículos para o transporte da matéria prima e o imposto que é cobrado no produto final.

TABELA 4.26: Custo de manutenção para uma fábrica.
Custos
Custos Variáveis
Mão de Obra
Gipso
Argila
Calcário

R$/t
102,0
9,657
2,997
4
26,7732

%
60,4
5,7
1,8
2,4
15,8
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Custos
Óleo Combustível
Energia Elétrica
Embalagens
Materiais consumo diversos
Custos Fixos
Mão de Obra
Manutenção e Serviços
Diversos
Depreciação
Total

R$/t
25,308
14,985
9,324
8,991
28,305
14,319
9,99
3,996
38,628
168,97

%
15,0
8,9
5,5
5,3
16,8
8,5
5,9
2,4
22,9
100,0

Fonte: Adaptado de BNDES, 2015.

Já para a unidade fabril de cerâmica como citado anteriormente, as composições dos
custos ficariam menos restritos, já que o custo com o transporte seria o mínimo, já que se localizaria mais próximo da barragem de rejeito. O investimento para se construir uma fábrica
de cerâmica depende do tamanho da fornalha que será construída e de seu grau de automatização. Como exemplo, a Tabela 4.27 mostra o investimento e os custos fixos de uma olaria.
TABELA 4.27: Valor do investimento de acordo com o tipo de forno.
Descrição dos itens
Número de operários
Material Para Alvenaria
Materiais Metálicos
Material Para Argamassa
Exaustores
Mão de Obra
Galpão de 110m2 (R$ 120,00 por m2)
Total
Produção Mensal (und.)
Manutenção

Caipira
3
R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.800,00
R$ 15.800,00
170000,00
8560,00

Paulistinha
3
R$ 24.000,00
R$ 1.400,00
R$ 1.600,00
R$ 2.000,00
R$ 30.000,00
R$ 13.200,00
R$ 72.200,00
200000,00
13000,00

Fonte: CTGAS-ER, 2014.
De um modo geral, foi constatado que é necessário adicionar argila a composição da
massa crua para respeitar as propriedades químicas e físicas exigidas pelas normas. Então,
para dar viabilidade e competitividade ao produto da cerâmica vermelha com lama vermelha,
seria necessário prospectar jazidas de argila o mais próximo da unidade fabril.
Considerando o uso direto para a pavimentação de rodovias é necessário avaliar o
comportamento do solo de lama vermelha devido possui um pH básico com relação ao efeito
dela na casca automotiva.
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4.7 Etapa 7 - Verificação da coerência dos cenários
Haja visto que uma fábrica de cimento que produz 41,6 mil toneladas/ mês necessita
de grande quantidade de matéria prima, principalmente do calcário. Várias literaturas mostram que o preparo da farinha crua é constituído principalmente de calcário, areia, argila e o
minério de ferro, os valores de produção mensal encontrados foram da produção de cimentos
com matéria prima apenas de calcário e argila, o que pode até certo grau comprometer os cálculos do custo. No entanto, os cálculos realizados serão validados com experimentos posteriores. A Tabela 4.28 mostra a proporção de matéria prima mensalmente sendo considerado a
perda ao fogo de cada componente baseado na produção mensal de cimento.

TABELA 4.28: Consumo mensal de LV no processo de obtenção do clinker.
Matéria prima
Calcário
Argila
Lama Vermelha

Mil toneladas
51226,40
5818,31
6197,76

O resultado para a aplicação do resíduo nas fábricas de cimento e da cerâmica representam respectivamente, apenas 1,22 % e 0,23 % do consumo da lama vermelha produzida
anualmente como mostrado na Tabela 4.29.

TABELA 4.29: Quantidade de L.V. absorvida anualmente nas indústrias selecionadas.
Indústria de Aplicação

Mil tons/ano

% do total gerado

Cimento
Cerâmica

73,2
13,8

1,22
0,23

Economicamente, no transporte da lama até a fábrica mostra um custo elevado e seriam necessários pelo menos cinco trechos percorridos por dia pelo Bitrenzão para suprir a necessidade da lama vermelha no pátio de estocagem devidamente preparado para receber, além
de contar com variações do preço do combustível para o transporte da mercadoria quanto para
o processo de queima.
De mesmo modo, a indústria cerâmica possui sua matéria prima a baixo valor, o que
viabiliza a margem de lucro e o baixo valor do produto final. Com a adição da lama vermelha,
o produto final ganha maiores qualidades mecânicas e características especiais, no entanto,
deve-se confirmar essas propriedades através de experimentos próprios e com a lama verme-
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lha gerada no estado. O custo da argila foi baseado em um estudo de mercado, onde esse custo
varia de fábrica para fábrica dependendo da localização da jazida. Outros custos como os fixos e variáveis foram tomados como base em estudos do BNDES (2009).
No contexto ambiental a aplicação do rejeito e seu reuso torna um mecanismo de reaproveitamento e um destino de maior valor para a lama vermelha para os três casos. Testes
químicos sobre a periculosidade do resíduo de outras regiões já foram descritos e resultaram
em baixa periculosidade por ser um resíduo inerte, no entanto, é necessário comprovar os testes com o resíduo originado localmente.
No contexto tecnológico é necessário verificar com maior atenção a influência do óxido de sódio, que está presente em maiores quantidades na lama vermelha. Outros quesitos
como a formação de fase no processo de queima tanto para o preparo do cimento quanto para
o preparo de cerâmica vermelha precisam ser melhor avaliados com o resíduo local.
Por fim, associações e sindicatos para os dois setores não foram consultados a respeito
de que acham da inserção do resíduo na lama vermelha. No entanto, cabe ressaltar que este
processo será realizado quando todas as possibilidades de teste experimentais de comprovação
técnica e econômica forem mais profundamente analisadas.
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5 Conclusões

O método de construção de cenários empregado mostrou que é possível desenvolver
cenários prospectivos intuitivos como uma possibilidade de verificar a implantação da lama
vermelha como matéria prima na indústria através da análise de dados coletados na literatura
científica, relatórios técnicos, revista etc., até ao passo que se foi desenvolvido (etapa 7). Com
os cenários intuitivos criados, foi possível elaborar estudos do resíduo em sua propriedades e
possíveis aplicações, ranquear e selecionar a aplicação que mais se justifica para determinada
localidade considerando sua infraestrutura.
Com a construção dos cenários, se verifica que a potencias aplicações para o estado do
Pará considerando sua infraestrutura foram a cimenteira e a cerâmica vermelha. Nas duas
condições foram encontradas algumas semelhanças com as propriedades da argila, como a
granulometria, a presença de alguns elementos que estão presentes na composição da argila.
Isto, além de outras características citadas, se conclui a possibilidade de substituir parte da
argila no preparo da mistura que será transformada em produto. Nesse caso, a lama vermelha
passou a ser uma concorrente direta da argila. O possível problema de substituir parcialmente
pelo resíduo é devido a abundância da argila na natureza e por possui menor valor agregado
atualmente do a lama vermelha. O aumento do custo da lama vermelha se ocorre devido a
distância em que o resíduo se localiza das unidades fabris, sendo necessária o transporte do
resíduo até estas unidades de produção, o que torna o custo de aplicação deste resíduo como
matéria prima elevado. Outro fator que impacta diretamente é o volume de resíduo transportado ser limitado. Uma maneira de se reduzir este custo é optar por transportes de maior capacidades e cargas, como trens, navios etc. Onde a quantidade de carga transportada por trecho
tenderia a diminuir o valor da tonelada de material transportado. Outro fator é que as unidades
fabris possuem capacidade limitada de produção anual. O valor mais baixo encontrado para a
lama vermelha como matéria prima para a unidade cimenteira foi R$ 25,84 por tonelada e
para a cerâmica vermelha foi R$ 24,59 por tonelada quando comparado ao custo da argila de
R$ 4,00 a tonelada.
Considerando que, o estado do Pará gera em torno de 6 milhões de toneladas de lama
vermelha por ano, este trabalho também buscou meios de utilizar o rejeito em grandes quantidades, se constatou que as duas vertentes produtivas, o cimento e a cerâmica possuem as maiores capacidades de absorver o resíduo em seus produtos com bons resultados, a aplicação da
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pavimentação só se justificaria como aplicação em larga escala se fosse trabalhada juntamente
com o cimento para servir como aditivo no preparo da massa para a concretagem das vias.
Em síntese, o método proposto de planejamento de cenários possibilitou conhecer com
maior profundidade o resíduo, suas aplicações, as indústrias com potencias aplicações para
este resíduo e a infraestrutura que o estado disponibiliza. Com isso, também foi possível verificar que a infraestrutura local não supre a necessidade de consumo do rejeito em quantidades
realmente significativas ao ponto de reduzir drasticamente o montante do resíduo na barragem. Com a infraestrutura que o estado dispõe de rodovias e de unidades fabris, a indústria do
cimento iria consumir 73,2 mil toneladas por ano e a cerâmica 13,8 mil toneladas por anos,
representam apenas 1,22 % e 0,23 % do total de lama vermelha gerado, respectivamente.
Com o planejamento de cenários pontos importantes podem ser levantados paras os setores estudados como a necessidade de se construir mais fábricas de cimento no estado devido
as unidades atuais não conseguirem suprir a demanda local, bem como ter em disponibilidade
um resíduo que pode ser aproveitado neste setor a um valor menor se for estrategicamente
implantado. Verificou-se também que a construção de uma fábrica para o setor cimenteiro
demanda altos investimentos, que possui grande parte dos equipamentos importados e de retorno no longo prazo. Já para a construção de uma fábrica de cerâmica vermelha é um investimento relativo ao tipo de forno que se pretende construir e praticamente todos os equipamentos são nacionais.
Aliar técnicas de análise de dados e ferramentas de estruturação de problemas com ferramentais de caráter estratégico formam um conjunto de possibilidades para criar possibilidades de análise sobre determinados mercados de maneira prospectiva. O presente trabalho mostrou que é possível simular viabilidades técnicas e econômicas para a lama vermelha e construir cenários que posteriormente podem ser utilizados para a criação de estratégias que podem ser desenvolvidas e aplicadas através de um plano de ação.
Pensando de modo sistematizado, este método pode ser expandido para o uso prospectivo de outros resíduos industriais que possuam estudos sobre aplicações, haja visto que no
desenvolvimento do trabalho foram desenvolvidas etapas inerentes a resíduos de um modo
genérico (como as suas características químicas, físicas etc.) e análise da estrutura local para
aplicação. Vale ressaltar que, a construção de cenário pode ser mais bem descrita quanto mais
informações relevantes existirem sobre o objeto de estudo.
A entrega deste trabalho foi até a etapa 7, onde os cenários foram construídos e validados. O desenvolvimento de estratégias e um posterior plano de ação é a etapa 8, onde se faz
necessário buscar stakeholders para a criação de estratégias para este caso, que possam con-

161

tornar a inviabilidade econômica de aplicar o resíduo como matéria prima para o cimento e
para a cerâmica vermelha. Deste modo, se descreve como sugestão para futuros trabalhos:
 Desenvolver a etapa 8, através do emprego de estratégias e planos de ações junto ao setor
privado e público na busca por contribuição para reduzir o custo do transporte até a unidades fabris ou incentivar a implantação uma fábrica próximo da barragem de rejeito;
 Analisar cenários considerando o transporte fluvial e o ferroviário (ainda imaginário para
a região estudada) que, pela sua capacidade de transportar maiores volumes de carga, pode
transformar o resíduo em potencial matéria prima para as vertentes dos setores desenvolvidos.
 Aplicar a análise para outros resíduos industriais, validando a metodologia estabelecida e
difundindo o conhecimento.
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APÊNDICE A – BAUXITA E ALUMÍNIO

A.1 - Bauxita: matéria prima do Alumínio
A bauxita é a principal fonte natural de alumínio no mundo. A maior parte das reservas de bauxita no mundo se encontram localizadas em regiões subtropicais, mediterrâneas e
tropicais, como maior acentuação nos dois últimos. Sua aparência é de tom avermelhado e
aspecto rochosa, na qual sua coloração depende da composição em massa do óxido de ferro,
podendo ser branca se a quantidade desse óxido for em torno de 2 a 4%. O aspecto da bauxita
é mostrado na Figura AP.1.
Sua composição mineralógica varia de acordo com as formações rochosas, sendo
constituída principalmente por óxidos de alumínio hidratados que podem variar em arranjo
estrutural desses óxidos. As impurezas presentes no minério podem ser principalmente a sílica, o óxido de ferro e de titânio, além de outros elementos que são encontrados em menores
quantidades.

FIGURA AP.1: O minério de bauxita (IAI & EAA, 2014).

Os principais constituintes do minério de bauxita são: a gibbsita, a boemita e o diásporo, onde suas composições mineralógicas são apresentadas na Tabela AP.1. Segundo Habashi
(1993) os constituintes da bauxita como a gibbsita, a boemita são com certo grau solúveis
com o óxido de sódio, o que não acontece com o diásporo. O autor também descreveu a dureza Mohs e a densidade destes constituintes.
O recurso deste mineral está estimado entre 55-75 bilhões de toneladas, sendo distribuído na África (32%), Oceania (23%), América do Sul e Caribe (21%), Ásia (18%) e outros
lugares (6%). (USGS, 2015). A produção mundial de bauxita em 2013 foi de 283 milhões de
toneladas, e os principais países produtores deste minério foram: a Austrália (29%), a Indoné-
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sia (20%), a China (16%), o Brasil (11%), a Guiné (7%), a Índia (5%), e a Jamaica (3%)
(USGS, 2015).

TABELA AP.1: Composição mineralógica, solubilidade, dureza e densidade dos principais
elementos que constituem a bauxita.
Gibbsita

Boemita

Diásporo

Fórmula

Al2O3.3H2O

α-Al2O3.H2O

β-Al2O3.H2O

% Al203

65,4

85

85

Dureza Mohs

2,5-3,5

3,5-4,0

6,5-7,0

Densidade

2,4

3,0

3,4

128

54

Insolúvel

Solubilidade
(g Al2O3/L)*

(*). Em solução de Na2O a 100 g/L, a 125 ºC.
Fonte: HABASHI, 1993; CETEM, 2005.

A bauxita brasileira participa com cerca de 9% das reservas mundiais e 2,6 bilhões de
toneladas, com a sua produção do porte de 32,0 milhões de toneladas para o até 2013, ocupando o quarto lugar entre os países que extraem o minério de bauxita mundialmente. Segundo o Ministério de Minas e Energia (2009), até o ano de 2030 as reservas de bauxita ainda
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atenderão ao ritmo de produção, como mostrado na Figura AP.2.

PRODUÇÃO BRUTA

FIGURA AP.2: Projeção da produção e a reserva projetada para a Bauxita (MME, 2009).

O Brasil ocupa o terceiro lugar na escala de reservas mundiais de bauxita e, atualmente, a região Norte é a maior produtora de alumina do mundo devido a sua abundância em bauxita de alta qualidade e pela disponibilidade de energia hidrelétrica (HYDRO, 2015). A produção nacional de alumina conta com a atuação de grandes empresas como a Alumina do
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Norte do Brasil (ALUNORTE) localizada em Barcarena no Pará, a Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA) em São Paulo, a ALUMAR situada em São Luís - Maranhão, e a Alcoa Alumínio S.A. de Poços de Caldas - Minas Gerais.
O mercado consumidor deste minério é formado principalmente por refinarias de alumina. Cerca de 95 % da bauxita é voltada para a produção de alumina de onde 90 % da alumina é para a produção do alumínio. Os outros 10 % são para a aplicação em indústrias de
Química, Cimentos, Abrasivos e Refratários.

A.2 - Produção do Alumínio
Na primeira etapa de processamento, é necessário a extração do minério de bauxita,
encontrado na crosta terrestre a uma profundidade com cerca de 4 a 6 metros de profundidade
em camadas próximos à superfície. A bauxita utilizada para a produção do alumínio é a bauxita denominada metalúrgica é composta principalmente por óxido de Alumínio (acima de
48%), óxido de Sílica (abaixo de 4%) e óxido de Ferro (entre 11 a 12%) (HABASHI, 1993).
A extração deste minério em sua maioria é realizada a céu aberto onde a principal técnica
utilizada é a mineração por tiras (strip mining).
Na segunda etapa, após a bauxita passar pelo processo de moagem, ela passa pelo processo de refino, onde ocorre a digestão, filtração/evaporação, precipitação e a calcinação, o
qual o produto desta etapa é a alumina calcinada. O principal processo de refino para a bauxita é o processo Bayer, na qual este processo possui um menor custo que o método utilizado
anterior, "Le Chatelier".
A principal matéria-prima deste processo é a gibbsita, um constituinte da bauxita com
maior grau de solubilidade em óxido de sódio comparada a boemita e o diásporo (HABASHI,
1993; MOTTA et al., 2007). Neste processo são adicionados óxido de cálcio e hidróxido de
sódio, formando uma solução que passa pelo processo de digestão realizada em autoclaves
com temperatura e pressão controladas, dissolvendo os compostos de alumínio, formando
uma solução chamada de licor verde.
Após o processo de digestão, a solução com o licor verde é direcionada para o processo de clarificação, considerada a etapas mais importante no processo do refino. É nesta etapa
onde ocorre a separação da fase sólida (resíduo insolúvel) da fase líquida (licor) através da
decantação da fase sólida promovido pelo espessador e seguido da filtração. Assim, estes sólidos são retidos e remanejados do sistema. Estes sólidos remanejados constituem o rejeito do
processo denominado lama vermelha. Esta lama é lavada através de um processo controlado
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para a recuperação de parte do hidróxido de sódio, o qual esse recuperado é retornado ao sistema como uma forma de amenizar o custo para estes compostos e a alcalinidade do rejeito.
No processo seguinte ocorre a precipitação do licor, onde são adicionados elementos
que estimulam a precipitação do hidróxido de alumínio, a parte residual do licor é retornado a
etapa de digestão.
Já precipitado, o hidróxido de alumínio é encaminhado para o processo de calcinação.
Nesta etapa o hidróxido de alumínio é calcinado a temperaturas próximo de 1000° C onde
ocorre a purga da água de cristalização presente na composição deste composto de alumínio,
resultando nos cristais de óxido de alumínio (alumina). Os óxidos de alumínio com maiores
granulações são utilizados para produzir o alumínio e as de granulações finas, são retornadas
ao sistema.

A.3 - Composição da lama vermelha no mundo.
A Tabela AP.2 fornece a composição da lama vermelha gerada em diferentes países. A
composição deste resíduo é variada, mesmo para os que foram gerados no mesmo país. Isto
pode ocorrer devido a qualidade do minério a ser processado.

TABELA AP.2 - Composição química (%) da LV* em diferentes países.
Elementos Constituintes
Worsley Alumina. Wang et
al., (2005) apud Silva, (2007)

País

Fe2O3

Al2O3

SiO2

Na2O

TiO2

MgO

CaO

K2O

Austrália

60,00

15,00

5,00

16,00

5,00

-

-

-

Austrália

34,05

25,45

17,06

2,74

4,90

1,86

3,69

0,20

Brasil

46,60

14,36

16,57

2,43

4,34

0,08

2,62

-

Brasil

49,50

17,50

9,50

2,70

5,00

-

3,00

-

Brasil

37,16

35,50

2,34

8,49

6,18

-

1,23

-

Brasil

34,90

22,60

18,30

9,31

5,56

-

1,32

0,13

Brasil

39,00

18,00

17,90

6,58

7,90

0,04

0,87

0,12

Brasil

33,78

35,67

3,45

9,67

4,56

-

2,34

-

Queensland Alumina Ltd.
Genç et al., (2003) apud Silva,
(2007)
Minas Gerais. Freitas (2003)
apud Silva, (2007)
Alves (1992) apud Silva, (2007)
ALUNORTE, (SILVA FILHO
et al., 2007)
ALUNORTE (SILVA SOUZA, 2010)
ALUNORTE, (Macedo et al.
(Experimento), 2011)
ALCOA, (SILVA FILHO et
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Elementos Constituintes

País

Fe2O3

Al2O3

SiO2

Na2O

TiO2

MgO

CaO

K2O

Brasil

29,89

36,70

6,78

7,89

5,67

-

1,20

-

Brasil

31,22

20,77

14,37

9,87

4,55

3,92

2,49

0,20

Canadá

32,45

37,60

3,67

6,78

4,12

-

3,45

-

Canadá

33,45

18,96

9,58

8,08

8,61

0,86

7,77

0,3

China

9,46

7,17

17,75

3,23

2,41

1,51

38,69

0,50

China

6,57

7,96

21,90

2,32

-

1,60

38,84

0,41

Coréia

16,60

23,70

22,90

11,60

6,70

-

6,70

-

Espanha

37,00

12,00

-

5,00

20,00

-

6,00

-

Espanha

31,80

21,10

6,10

4,70

22,60

0,20

4,70

0,03

Espanha

39,23

19,80

8,77

5,02

10,09

0,07

4,54

0,14

EUA

53,00

16,00

3,00

2,00

10,00

1,00

-

-

Grécia

45,58

15,65

6,96

3,26

7,07

0,19

14,84

0,07

Grécia

40,80

19,95

6,80

2,70

5,80

0,20

12,60

0,14

Grécia

42,50

15,60

9,20

2,40

5,90

-

19,70

-

Kehagia (2010)

Grécia

51,00

15,00

10,00

0,20

5,00

-

13,00

-

Borra et al., (2015)

Grécia

44,60

23,60

10,20

2,50

5,70

-

11,20

-

Mercury et al., (2010)

Guiné

48,40

26,60

5,50

-

2,80

0,90

1,20

-

Hungria

40,50

17,00

12,00

10,00

5,00

0,45

2,00

-

Índia

62,78

15,00

6,55

4,88

3,77

-

0,23

-

Índia

52,50

16,00

7,50

1,50

3,00

-

-

-

Índia

28,00

19,00

7,00

5,00

12,00

-

9,00

-

al., 2007)
CBA, (SILVA FILHO et al.,
2007)
ALUMAR, (Mercury et al.,
2010)
ALCAN, (Macedo et al., 2011)
Alcan Inc. Vaudreuil - (Kharoune, 2008)
Pan et al., (2003) apud Silva,
(2007)
Shandong Aluminium Factory. Gong & Yang (2000) apud
Silva, (2007)
Korea Chemical Co. Park &
Jun (2005) apud Silva, (2007)
ALCOA - San Cibrao. Díaz et
al. (2004) apud Silva, (2007)
ALCOA - San Cibrao Lopez
et al. (1998) apud Silva, (2007)
ALCOA - San Ciprián, PérezVillarejo et al. (2012)
Kirkpatrick (1996) apud Silva,
(2007)
Komnitsas et al., (2004) apud
Silva, (2007)
Tsakiridis et al., (2004)
Ochsenkiihn-Petropulu et al.,
(1996)

Halász et al., (2005) apud Silva, (2007)
Halász et al., (2005) apud Silva, (2007)
Kumar (1998) apud Agrawal
et al., (2004)**
Kumar (1998) apud Agrawal
et al., (2004)**
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Elementos Constituintes

País

Fe2O3

Al2O3

SiO2

Na2O

TiO2

MgO

CaO

K2O

Índia

45,00

19,00

6,00

5,00

9,50

-

2,00

-

Índia

37,00

25,00

5,50

3,25

18,00

-

0,90

-

Índia

29,40

19,70

7,71

4,85

16,05

-

10,10

-

Singh et al., (1997)

Índia

33,10

18,20

8,80

5,80

19,60

-

2,70

-

Sujana et al., (1996)

Índia

56,45

16,65

3,32

4,87

4,07

0,28

0,52

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

62,55

14,92

10,30

-

4,10

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

56,45

15,64

3,32

-

4,07

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

36,93

12,41

10,60

-

9,93

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

47,90

16,90

4,96

-

9,29

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

38,90

16,09

6,85

-

10,29

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

43,91

11,17

11,65

-

8,24

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

33,91

18,84

6,66

-

10,29

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

26,45

13,04

5,14

-

10,12

-

-

-

Pradhan et al., (1996)

Índia

26,95

13,04

13,18

-

10,07

-

-

-

Índia

36,00

19,55

6,25

5,35

18,00

-

1,95

-

Índia

35,85

18,25

7,75

5,50

15,40

-

3,85

-

Índia

45,00

19,75

6,00

3,55

17,95

-

1,75

-

Índia

45,50

18,95

8,00

4,05

9,30

-

2,00

-

Índia

43,00

20,00

14,00

4,25

3,00

-

2,00

-

Índia

51,00

18,75

5,25

4,20

3,85

-

1,00

-

Sglavo et al., (2000)a

Itália

35,20

20,00

11,60

7,50

9,20

0,40

6,70

-

Piga et al., (1995)

Itália

31,60

25,30

13,20

7,70

12,10

-

7,70

-

Li (2001)

Jamaica

52,60

19,10

1,00

0,40

9,00

-

4,10

-

Li (2001)

Jamaica

57,00

11,30

1,40

1,00

10,80

-

5,20

-

Li (2001)

Jamaica

54,40

4,10

2,00

1,10

9,40

-

23,10

-

Gordon et al., (1996)

Jamaica

42,30

16,40

8,00

4,60

6,00

-

9,10

-

Gordon et al., (1996)

Jamaica

49,50

16,50

3,00

2,30

7,00

-

5,50

-

Nakamura et al., (1969)

Jamaica

35,00

18,00

12,50

7,00

10,50

-

-

-

Nakamura et al., (1969)

Jamaica

57,50

13,50

4,50

2,00

4,50

-

-

-

Nakamura et al., (1969)

Jamaica

52,00

12,00

8,50

3,25

Traço

-

-

-

Kumar (1998) apud Agrawal
et al., (2004)**
Senapati (1998) apud Agrawal
et al., (2004)**
Agrawal et al., (1999) apud
Agrawal et al., (2004)**

BALCO, Korba (Chaddha et
al., 2007)**
HINDALCO, Renukoot
(Chaddha et al. 2007)**
HINDALCO, Muri (Chaddha
et al. 2007)**
HINDALCO, Belgaum
(Chaddha et al. 2007)**
MALCO, Metturdam
(Chaddha et al. 2007)**
NALCO, Damanjodi (Chaddha et al. 2007)**
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Elementos Constituintes

País

Fe2O3

Al2O3

SiO2

Na2O

TiO2

MgO

CaO

K2O

Jamaica

51,50

15,00

1,70

6,97

6,70

-

7,00

-

Shimano & Koga (1979)

Japão

45,50

20,60

4,00

3,20

8,40

-

4,00

-

Altundogan et al., (2002)

Turquia

36,94

20,39

15,74

10,10

4,98

-

2,23

-

Çengeloglu et al., (2001)

Turquia

39,70

18,71

14,52

8,82

4,90

-

4,47

-

Yanik et al., (2001)

Turquia

37,72

17,27

17,10

7,13

4,81

0,40

4,54

0,29

Yalçin & Sevinç (2000)

Turquia

35,73

23,29

12,08

7,40

4,08

0,76

2,81

-

Apak et al., (1998)b

Turquia

37,30

17,60

16,90

8,30

5,60

-

4,40

-

Akay et al., (1998)

Turquia

38,30

14,10

2,50

-

-

-

4,10

-

Yarba (2007)

Turquia

35,05

20,2

13,5

9,4

4,00

0,33

5,3

0,39

Mercury et al., (2010)

Turquia

35,04

20,20

13,50

9,40

4,00

0,33

4,30

0,39

Mercury et al., (2010)

* Perdas por ignição não foram consideradas.
**Valores trabalhados com a média aritmética.

Fonte: Autor, 2015.
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APÊNDICE B – PRODUTOS PARA A LV

B1. O cimento
O Cimento Portland é o produto de uma atividade integrada de exploração e beneficiamento de substâncias minerais (calcário e argila), sua transformação química em clinker (cimento não pulverizado) e posterior moagem. Assim sendo, o processo de produção do cimento pode ser dividido em sete etapas: (1) extração da matéria prima; (2) britagem; (3) moagem
da mistura crua; (4) homogeneização da mistura crua; (5) calcinação (clinker); (6) moagem do
clinker e; (7) despacho do cimento (SNIC, 2014a).
As matérias primas básicas utilizadas no processo de produção do cimento são: (1) Materiais calcários: o próprio calcário, calcita, aragonita, conchas, resíduos de fabricação de carbureto de cálcio, resíduos de flotação de carbono; (2) Materiais silicosos: argila, caulim, xisto,
cinzas de carvão mineral e as matérias usadas esporadicamente de forma a corrigir a composição, como a areia, o quartzito, o minério de ferro, a carepa etc.; (3) Óleo combustível, que
pode ser o próprio óleo, gás natural, os carvões e o coque (SERASA EXPERIAN (2014) apud
Viana, 2014). Há relatos de adições de pequenas quantidades de bauxita para a ajustar a composição dos óxidos no cimento (CABLIK, 2007).
Os cimentos como descrito na Tabela BN.1 (ANEXO B) do tipo CP I (S) são os cimentos comuns, o CP II (E/Z/F) são cimentos compostos, o CP III são cimentos de altosfornos, o CP IV são cimentos pozolânicos e o CP V são cimentos de alta resistência inicial.
Cada tipo de cimento possui uma aplicação específicas caracterizadas pelas suas composições. Esses tipos de cimento são regidos pelas normas da ABNT (1991).

B2. Construção de estradas
A mistura da lama com o cimento pode agregar positivamente as características dos
pavimentos, pois devido a granulometria da mesma, pode ocasionar um preenchimento dos
poros que são de grande importância para a resistência a compressão. Para a execução de pavimentos de concreto, os tipos de cimento recomendados são descritos na Tabela BN.1 (ANEXO B) excluindo o cimento de alta resistência inicial (ABNT NBR 5733).
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Segundo o Brasil (2004), para a execução dos pavimentos de concreto não são feitas
exigências especiais quanto ao tipo de cimento e quanto aos índices físicos e químicos que
estes tipos devem apresentar. Entretanto, os cimentos que apresentam maior eficiência no
concreto (com maiores resistências para menores consumos) e aqueles cujo processo de endurecimento com o tempo seja mais lento (desde que não haja necessidade de abertura rápida do
tráfego), se tem mostrados mais adequados para este tipo de obra. A escolha do tipo ou marca
do cimento mais conveniente, quando esta escolha for possível, poderá trazer maior economia
para a obra, além de maior qualidade e durabilidade, pela redução da probabilidade de fissuração.
Segundo Brasil - DNER (2004) os agregados para o concreto de pavimentação devem
possuir: resistência a tração, menores variações volumétricas, menor suscetibilidade à fissuração, elevada durabilidade à ação do meio ambiente e a ação abrasiva do tráfego. Ensaios de
caracterização tecnológica da areia, cascalhos e pedreiras devem ser realizadas visando as
propriedades citadas por Brasil (2004).

B3. Cerâmica Vermelha
É realizado a moldagem da mistura, conformando ao formato desejado para a peça,
pelo processo de extrusão que passa por uma grelha, comumente chamada de boquilha. O
material extrudado passa pelo processo de secagem em câmaras próximas aos fornos, aproveitando o calor e os gases quentes por este emitidos. Esta etapa visa eliminar a água excedente
na mistura, necessária ao amassamento, para evitar a ocorrência de trincas e rachaduras provenientes da rápida retração durante o cozimento.
É importante a escolha da matéria prima a ser utilizada para a fabricação do material,
que é composta principalmente pela argila, como elemento ativo, e a areia, como matéria inerte. Prepara-se a mistura pelo processo de Amassamento que consiste na mistura da argila com
areia e água, em proporções de acordo com a plasticidade desejada, utilizando-se, em geral,
moinhos de rolos ou cilíndricos, comumente chamada de “Maromba”.
O cozimento é considerado a principal etapa da fabricação, é onde ocorre a eliminação
não apenas da água higrométrica ainda remanescente da secagem, como também a água de
combinação contida nos silicatos hidratados que constituem a argila, transformando-os em
compostos anidros. A temperatura de cozimento varia entre cerca de 800ºC até 1500ºC, de
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acordo com o teor de fundentes (óxido de ferro), sílica e demais componentes, utilizando fornos intermitentes, semi-contínuos ou contínuos.

B4. Imobilização de resíduo nuclear
A autora analisou amostras com composições de 60 % em massa de lama vermelha
que apresentou as melhores características para a aplicação destinada, porém o ponto de fusão
para o preparo do vidro foi maior. No entanto, esta amostra conseguiu receber 15% em massa
e manter em confinamento em sua estrutura um material que foi utilizado como simulador
para o rejeito nuclear. Os resultados segundo a autora, mostram que o vidro produzido com
proporção de 60 % em massa de lama vermelha consegue manter materiais radioativos na sua
estrutura.
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APÊNDICE C – MAPAS ESTRUTURAIS PARA A LV
C1. Mapa estrutural para o cluster propriedade física
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C2. Mapa estrutural para a subcaracterística do comportamento térmico
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C3. Mapa estrutural para o cluster propriedade química
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C4. Mapa estrutural para o cluster de aplicações
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APÊNDICE D – CENÁRIOS

FIGURA D.1: Trajeto entre Barcarena e Capanema. Fonte: GOOGLE MAPS, 2015.

FIGURA D.2: Trajeto entre Barcarena e Primavera. Fonte: GOOGLE MAPS, 2015.
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FIGURA D.3: Trajeto entre Barcarena e Itaituba, em detalhe a região de transporte fluvial.
Fonte: GOOGLE MAPS, 2015.

FIGURA D.4: Trajeto entre Barcarena e São Miguel do Guamá. Fonte: GOOGLE MAPS,
2015
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FIGURA D.5: Trajeto entre Barcarena e Santarém. Fonte: GOOGLE MAPS, 2015
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ANEXO A - Dados da Bauxita e da Lama Vermelha

TABELA AN.1: Evolução das técnicas de deposição do rejeito da lama vermelha.
% de Sólidos no resíduo para as áreas de Deposição
Deposição em Rios/
Mar
Lamas com baixa
densidade (25-30%
de sólidos)

Prática extinta

Lago de Resíduo

Empilhamento a Seco (DryStacking)

Lamas com baixa
densidade (25-30% de
sólidos)

Lamas com alta densidade
(45-65% de sólidos)

Os diques de retenção
devem estar sempre
acima do nível da
lama

Transferência para a áreas de
deposição através de bombeamento

Armazenamento a Seco
(Dry-Storage)
Disposição em tortas resultante dos filtros pressurizados (70-80% de sólidos)
Transferência para as áreas
de deposição através de
caminhões ou correias
transportadoras e empilhadeiras

Nas áreas de deposição, técnicas são aplicadas para aumentar a concentração e a
estabilização dos sólidos

Técnicas de deposição para
a compactação da torta

Os diques de retenção ficam
abaixo do nível da lama seca

Os diques de retenção ficam
abaixo do nível da lama
seca

Fonte: IAI, 2014.

TABELA AN.2: Composição dos ETR no resídua da bauxita de origem grega.
Elemento

Concentração (g/ton.)

Elemento

Concentração (g/ton.)

Escândio (Sc)

121 ± 10

Gadolínio (Gd)

22,0 ± 1,9

Ítrio (Y)

75,7 ± 9,6

Térbio (Tb)

3,5 ± 0,6

Lantânio (La)

114 ± 15

Disprósio (Dy)

16,7 ± 0,7

Cério (Ce)

368 ± 68

Hólmio (Ho)

3,9 ± 0,6

Praseodímio (Pr)

28,0 ± 3,9

Érbio (Er)

13,5 ± 1,8

Neodímio (Nd)

98,6 ± 7,0

Túlio (Tm)

1,9 ± 0,3

Samário (Sm)

21,3 ± 2,3

Itérbio (Yb)

14,0 ± 1,9

Európio (Eu)

5,0 ± 0,9

Lutécio (Lu)

2,4 ± 0,3

Fonte: BORRA et al., 2015.

TABELA AN.3: Estudo sobre elementos adsorvidos através da lama vermelha.
Elementos
Adsorvidos
Níquel

López et al., 1998

Fosfato

Akay et al., 1997

Autores

Elementos
Adsorvidos
Cobre

Autores
López et al., 1998
Guçlu e Apak, 2000
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Elementos
Adsorvidos

Elementos
Adsorvidos

Autores
Pradhan et al., 1998
Zhao et al., 2010
Zhao et al., 2012a
Zhao et al., 2012b
Pradhan et al., 1999

Nadaroglu et al., 2010
Cádmio
Zinco

Gupta et al., 2000

Cromo

Dars, 2005

López et al., 1998
Guçlu e Apak, 2000
López et al., 1998
Sahu et al., 2011
Guçlu e Apak, 2000

Chumbo

Altundogan et al., 2000
Arsênio/
Arseniato

Autores

Gupta et al., 2000
Geyikçi et al., 2012

Genç et al., 2003

Fluoreto

Cengeloglu et al., 2002

Genç-Fuhrman et al., 2004

Nitrato

Cengeloglu et al., 2006

Lopes et al., 2013

Corantes

Wang et al., 2005
Tor e Cengeloglu, 2006

Fonte: Autor, 2015.

TABELA AN.4: Aplicação de Geopolímeros em função da razão atômica Si:Al.
Razão Si:Al

Aplicação

1

Tijolos, cerâmicas e proteção ao fogo

2

Cimentos e concretos de baixa emissão de CO2

3

Compósitos de fibra de vidro resistentes ao fogo

>3

Selantes para indústria (200 °C a 600 °C)

20-35

Compósitos de fibras resistentes a fogo e aquecimento

Fonte: SOUZA, 2009.

FIGURA AN.1: Processo patenteado para a recuperação de elementos como o alumínio, ferro,
titânio, sódio e cálcio (AGUIRRE e DIAZ, 2013)
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ANEXO B – Dados para o cimento

FIGURA B.0.1: Processo de produção do cimento Portland.

TABELA BN.1: Tipos de cimento Portland segundo as normas da ABNT.
Norma ABNT

Tipo de Cimento Portland

NBR 5732

Comum (CP I[S])

NBR 5733

De alta-resistência inicial (CP V-ARI)

NBR 5735

De alto-forno (CP III)

NBR 5736

Pozolânico (CP IV)

NBR 11578

Composto (CP II[E/Z/F])

Fonte: ABNT, 1991.
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TABELA BN.2: Resistência a compressão dos cimentos Ferro Alumina.
Resistência a compressão
Características e Propriedades
7 dias

28 dias

Mpa

Mpa

1% massa

48,2

62,9

3% massa

42,9

57,5

5% massa

44,3

58,4

Unidade
Limite
FA

de
Classe

Fonte: Vangelatos et al., 2009.

TABELA BN.3: Adições para os cimentos Portland.

Sigla

CP I

CP I-S

CP II-E

CP II-Z

CP II-F

CP III

CP IV
CP V-ARI

Classe de
Resistência

Componentes (% em massa)
Clínquer + Sulfatos Escória GranuMaterial
de Cálcio
lada
Pozolânico

25
32
40
25
32
40
25
32
40
25
32
40
25
32
40
25
32
40
25
32
-

Material
Carbonático

100

-

0

-

99-95

-

1-5

-

94-56

6-34*

-

0-10

94-76

-

-

0-10

94-90

-

-

6-10

65-25

35-70*

-

0-5

85-45

-

15-50

0-5

100-95

-

-

0-5

* Escória granulada de alto-forno

Fonte: ABNT 5732; ABNT 5733; ABNT 5735; ABNT 5736; ABNT 11578, 1991.
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TABELA BN.4: Exigência física e mecânicas para os cimentos

Características e Propriedades
Unidade
25
32
40
CP V - ARI
25
CP III
32
40
CP II25
E/CP II- 32
Z/CP-II40
F
25
CP IV
32
CP I/CP
I-S

Limite
de
Classe

Finura
Resíduo
Área
na peneiEsp.
ra 75 μm
%
m²/kg
≥ 240
≤ 12
≥ 260
≤ 10
≥ 280
-6
‾300
-8
≥ 240
≤ 12
≥ 260
≤ 10

≥ 280

-8

-

Resistência a compressão

Início
de
pega

Exp.
quente

h

mm

≥1

≤5

‾1

-5

‾1

-5

≥1

≤5

‾1

1d

3d

7d

28 d

Mpa
‾14
-

Mpa
≥8
≥ 10
≥ 15
‾24
‾8
‾10
‾12
≥8
≥ 10

Mpa
≥ 15
≥ 20
≥ 25
‾34
‾15
‾20
‾23
≥ 15
≥ 20

Mpa
≥ 25
≥ 32
≥ 40
‾25
‾32
‾40
≥ 25
≥ 32

-

≥ 15

≥ 25

≥ 40

-

‾8
‾10

‾15
‾20

‾25
‾32

-5

Fonte: adaptado de ABNT 5732; ABNT 5733; ABNT 5735; ABNT 5736; ABNT
11578, 1991.

TABELA BN.5: Classe de resistência dos cimentos.

Classe de resistência

CP I/CP I-S

CP II-E/CP
II-Z/CP-II-F

CP III

CP IV
CP V-ARI

25
32
40
25
32
40
25
32
40
25
32
-

Resistência à compressão (Mpa)
aos 7 dias de idade
aos 28 dias de idade
Limite
inferior
34

Limite
superior
-

Limite
inferior
25
32
40
25
32
40
25
32
40
25
32
-

Limite
superior
42
49
42
49
42
49
42
49
-

Fonte: adaptado de ABNT 5732; ABNT 5733; ABNT 5735; ABNT 5736; ABNT
11578, 1991.
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TABELA BN.6: Aplicações para cada tipo de cimento.
Aplicação

Tipos de cimento Portland

Argamassa de revestimento e
assentamento de tijolos e blocos

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III) e Pozolânico (CP IV)

Argamassa de assentamento de
azulejos e ladrilhos

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F) e Pozolânico (CP IV)

Argamassa de rejuntamento de
azulejos e ladrilhos

Branco (CPB) Concreto simples (sem armadura) Comum (CP I, CP IS), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-Forno (CP III) e
Pozolânico (CP IV)

Concreto magro (para passeios
e enchimentos)

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III) e Pozolânico (CP IV)

Concreto armado com função
estrutural

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III), Pozolânico (CP IV) e de Alta Resistência Inicial (CP
V-ARI)

Concreto protendido com protensão das barras antes do lançamento do concreto
Concreto protendido com protensão das barras após o endurecimento do concreto
Concreto armado para desforma rápida, curado por aspersão
de água ou produto químico
Concreto armado para desforma rápida, curado a vapor ou
com outro tipo de cura térmica

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-Z, CP II-F) e de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI)
Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III), Pozolânico (CP IV) e de Alta Resistência Inicial (CP
V-ARI)
de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI), Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-Forno (CP III) e Pozolânico
(CP IV)
Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III), Pozolânico (CP IV) e de Alta Resistência Inicial (CP
V-ARI)

Elementos pré-moldados de
concreto e artefatos de cimento
curados por aspersão de água
Elementos pré-moldados de
concreto e artefatos de cimento
para desforma rápida, curados
por aspersão de água
Elementos pré-moldados de
concreto e artefatos de cimento
para desforma rápida, curados
a vapor ou com outro tipo de
cura térmica

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III), Pozolânico (CP IV) e de Alta Resistência Inicial (CP
V-ARI)

Pavimento de concreto simples
ou ar-mado

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III) e Pozolânico (CP IV)

Pisos industriais de concreto

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III), Pozolânico (CP IV) e de Alta Resistência Inicial (CP
V-ARI)

Solo-Cimento

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III) e Pozolânico (CP IV)

Argamassas e concretos para
meios agressivos (água do mar e
de esgotos)
Concreto-massa (utilizado em
estruturas de grande volume)
Concreto com agregados reativos

Fonte: ABPC, 2002.

de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI), Comum (CP I, CP I-S) e
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F)

Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III) e Pozolânico (CP IV)

de Alto-Forno (CP III) e Pozolânico (CP IV)
de Alto-Forno (CP III) e Pozolânico (CP IV)
Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de AltoForno (CP III) e Pozolânico (CP IV)
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ANEXO C – Dados para a cerâmica

FIGURA CN.1: Cadeia produtiva de cerâmica vermelha. Fonte: adaptado de ABCERAM,
2014.

TABELA CN.1: Norma técnica para ensaios de produtos de cerâmica vermelha.
Norma ABNT

Descrição

NBR 15270-1

Componentes Cerâmicos Parte 1 Componentes Cerâmicos para
alvenaria de vedação – Terminologia e requisitos.

NBR 15270-2

Componentes Cerâmicos Parte 2 Componentes Cerâmicos para
alvenaria estrutural – Terminologia e requisitos.

NBR 15310

Componentes Cerâmicos – Telhas - Terminologia, requisitos e
método de ensaio.

NBR 7170

Tijolos Maciços Cerâmico para Alvenarias

Fonte: ABNT, 1983; 2005, 2009.
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ANEXO D – Dados para a argila

A Montmorillonita (Al4Si8O20(OH)4.nH2O) [n = água interlamelar], argila da família
da esmectita, se esta estiver presente em grande quantidade, devido sua alta plasticidade10 tem
uma tendência a causar trincas na secagem (MAS, 2002). Essas trincas podem ser ocasionadas
devido ao afastamento das camadas quando umidificadas, e se contrair quando aquecida. A
composição mineralógica e o tamanho de partículas são as propriedades de maior influência
na plasticidade. Quanto maior o teor de argilomineral e maior a porcentagem de partículas
finas, maior será a plasticidade (GOMES, 1988; MODESTO E BERNARDIN, 2008) apud
Prado (2011). O limite de plasticidade para cerâmica vermelha é de 15% a 30% (MACEDO et
al, 2008) apud Prado (2011).
As argilas possuem propriedades físicas cujo o entendimento da mesma está ligado diretamente à qualidade do produto final. As propriedades para algumas argilas comuns são
mostradas na Tabela D.1.

TABELA DN.1: Propriedades físicas de minerais argilosos.

2

Superfície específica (m /g)
Expansibilidade

Caulinita
5 - 20
Baixa

Ilita
100 - 200
Média

(Esmectita) Montmorillonita
600-800
Elevada

Fonte: SANTOS, 1975

10

Plasticidade é a propriedade de um material que permite que ele seja deformado sem romper quando atua uma

força suficiente para causar deformação e que lhe permite manter a sua forma após a força aplicada ter sido removida.
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