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RESUMO 

No presente trabalho desenvolveram-se alternativas originais de encaminhamento 

ambientalmente seguro e economicamente viável de resíduo plástico termofixo de uma 

fábrica de botões que, no momento, estoca esse resíduo de forma temporária e 

inconveniente ao ambiente, aguardando soluções mais seguras. Como o resíduo não é 

reciclável e sua queima libera gases fortemente agressivos à vida, pesquisaram-se 

alternativas seguras e viáveis, tanto do ponto de vista técnico como econômico. 

Inicialmente considerou-se a incineração do resíduo em fornos de cimento com controle 

de emissão de gases; mas, concluiu-se que a opção era inviável pelo fato do resíduo 

apresentar baixo poder calorífico e de sua incineração resultar na liberação de chumbo 

em cinzas. Pesquisou-se, depois, a possibilidade de decomposição do material por 

meio do uso de tocha de plasma térmico. Para isto projetou-se, construiu-se e testou-se 

uma tocha de plasma para termodecomposição, adaptada para utilizar ar à pressão 

ambiente como gás indutor, em substituição ao argônio, comumente utilizado em 

tochas de baixa potência. Os resultados demonstraram a viabilidade técnica da 

proposta; contudo, do ponto de vista econômico, os resultados não foram positivos. Em 

seguida, considerou-se o confinamento em blocos de solo-cimento. Foram produzidos 

blocos que apresentaram resistência à compressão simples equivalente a de blocos 

portantes tipo C e aumento da resistência térmica em relação ao bloco do mesmo tipo 

sem adição de resíduo. Levantaram-se outras opções de compósitos originais e 

importantes como: blocos para laje pré-moldada; revestimento interno de alvenaria com 

gesso; enchimento de blocos cerâmicos e blocos com argamassa de cimento. Além do 

aumento da resistência térmica, os compósitos desenvolvidos utilizaram menos cimento 

em sua composição, implicando em redução de custos sem comprometimento da 

resistência mecânica. 

Palavras-chaves: resíduo industrial; plástico termofixo; tocha de plasma; compósito; 

solo-cimento. 
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ABSTRACT 

   

   

   

   

In the present work it was developed originals alternatives of enveronmentally safe and 

economically viable destination of thermoset plastic residue from a button factory, which 

at presnte stores such residue tempor and in a way that is inconvenient to the 

atmosphere, a waiting safe solutions. As the residue is not recycleab and its burning 

leberates strongly aggressive gases, safe alternatives were researched. Inicially, ghe 

residue in incineration was performed in cement ovens with precise control ofe emission 

of gases, but it was proved inviable due to its low calorific power, as well as the 

liberation of free lead in the ashes. An original and feasible option was the residue 

confinemente in soil-ciment blocks, lohich resulted in blocks highly resistant to simple 

compression with structural block, and also a significant increase in thermal resistence. 

Was got up other options of original and important composites as: making of blocks for 

pré-moulded flagstone, internal coating of walls with plaster being obtained good texture 

results, replenish of ceramic blocks and blocks with cement, also implying in increase of 

thermal resistance. Besides these original and scientific contributions, the it was 

technologically contribution of defreadation with suggestions  of the material using torch 

of thermal plasm; for this was projected, built, characterized and tested a torch to it 

shapes it being obtained exciting results for the development of this technology come 

back for ending destruction from all the types of inconvenient garbage to the 

atmosphere.   

   

Key words: industrial waste; thermofix plastic; plasm torch; composite; soil-cement
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1. INTRODUÇÃO 

A questão ambiental, mais do que valores culturais, tem suas raízes plantadas em 

valores econômicos. Apesar disso, considera-se a década de 1960 como o marco do 

surgimento da consciência global sobre os problemas ambientais. Diz-se que, a 

partir daí, a preocupação do homem com as conseqüências do sistema produtivo 

obrigou-o a repensar seu modo de vida. No Brasil, a década de 1970 é tida como o 

início do movimento ecológico organizado (GOLÇALVES, 1999). 

Há uma relação estreita entre o ambiente e as características de um determinado 

produto. Assim, todos aspectos da cadeia produtiva devem ser considerados com 

questões estratégicas ao desenvolvimento empresarial. No que diz respeito aos 

resíduos industriais, o ideal seria evitar sua geração; como isso é praticamente 

impossível, deve-se escolher a melhor forma para sua destinação final, que pode 

constar de reuso ou deposição adequada em ambiente seguro (MARA, 1998). 

Na pesquisa desenvolvida considerou-se o problema da destinação de resíduo 

plástico termofixo de poliéster proveniente de uma indústria de botões localizada no 

distrito industrial de Parnamirim – RN. A empresa é a terceira maior produtora de 

botões para uso têxtil do mundo e gera, em média, 15 toneladas ao mês de resíduo 

(ver figuras 1.1 e 1.2). 

Fig. 1.1– Botões produzidos pela empresa. 
(Fonte: www.bonor.com.br)

Fig. 1.2 - Resíduo industrial resultante 
do processo produtivo. 
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Até fins dos anos 1990, o resíduo resultante da usinagem dos botões era depositado 

em aterros sanitários situados em Parnamirim – RN (ver fig.1.3). Com a privatização 

dos aterros, passou-se a ter um controle mais rigoroso sobre o tipo de material a ser 

depositado. Além, disso, tratando-se de um material pulverulento, com massa 

específica muito pequena e, portanto, ocupando grande volume, passou-se a cobrar 

tarifa diferenciada, o que tornou a opção economicamente inviável. 

FIGURA 1.3 – Resíduo industrial gerado por indústria de botões 

despejado em aterro a céu aberto (Fonte: IDEMA-RN, 2001). 

Enquanto não encontrava uma solução para o problema, resolveu-se ensacar o 

resíduo e depositá-lo em covas abertas no terreno da empresa. Essa medida serviu 

apenas como paliativo enquanto outras opções eram analisadas.  

A primeira opção considerava a possibilidade de fornecimento do resíduo como 

material combustível para fornos de uma indústria de fabricação de cimentos. 

Contudo, a proposta foi recusada depois que análises do resíduo evidenciaram seu 

baixo poder calorífico. Do ponto de vista econômico, não haveria compensação nem 

para o pagamento do transporte. 
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As alternativas para destinação do resíduo consideradas nesta pesquisa podem ser 

divididas em duas categorias: eliminação (por meio de queima em tocha de plasma) 

e reuso (como matéria prima para construção civil). 

Antes de descrever os pormenores de cada uma das alternativas analisadas, 

apresentam-se conceitos básicos sobre plástico, resíduo plástico termofixo, métodos 

para eliminação de resíduos, cimento Portland, argamassas e agregados, produção 

de blocos de solo-cimento.  

Ainda que aspectos econômicos sejam considerados, os resultados das análises de 

cada alternativa são apresentados sem a preocupação em indicar a opção ideal para 

solução do problema. Essa posição é conseqüência da visão do autor, que releva os 

aspectos ambientais acima de quaisquer valores econômicos. 

O autor considera como contribuição inédita da pesquisa a comprovação da 

viabilidade do uso do resíduo como agregado na produção de argamassa de 

cimento Portland, produção de blocos de solo cimento e uso no enchimento de 

blocos cerâmicos, todos visando reduzir a quantidade do cimento necessário à 

produção de elementos construtivos e, ainda, reduzir a taxa de transferência de calor 

através dos fechamentos. Portanto, além do objetivo principal, qual seja, dar destino 

ao resíduo gerado na indústria de botões, a pesquisa  também se insere no âmbito 

da eficiência energética e conforto ambiental no interior das habitações. 

Como objetivo científico e original tem-se o direcionamento do resíduo plástico para 

a fabricação de blocos de solo-cimento, reduzindo a quantidade de cimento 

necessária, mantendo a resistência a compressão simples dentro dos limites de 

blocos portantes e aumentando a resistência térmica. 

A contribuição tecnológica constou da modificação de uma tocha de plasma para 

decomposição do resíduo utilizando-se ar a pressão ambiente como fluido de 

transporte. Apesar de economicamente inviável, segundo a empresa, a opção 

mostrou-se mais barata que os processos convencionais, que utilizam argônio como 

fluido de transporte. 



Capítulo 2 

Revisão bibliográfica 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste trabalho foram consideradas cinco alternativas de destinação do resíduo 

plástico termofixo: uso como combustível em fábrica de cimento, eliminação por 

plasma térmico, uso como agregado miúdo em argamassa de cimento Portland, 

uso como agregado em blocos de solo-cimento e enchimento de blocos 

cerâmicos. 

Com o objetivo de fundamentar cada abordagem, são descritos alguns aspectos 

sobre plásticos, métodos de eliminação de resíduos plásticos, eliminação por plasma 

térmico, cimentos, agregados convencionais e alternativos, argamassas e blocos de 

solo-cimento. A composição do resíduo é apresentada concomitante aos efeitos 

nocivos ao ambiente, causados pelos gases decorrentes de sua incineração.  

As descrições resumidas dos processos condutivo e convectivo de transferência de 

calor servem de base para discussões sobre resultados obtidos nas análises dos 

desempenhos térmicos de blocos de solo-cimento e de blocos cerâmicos, 

modificados pela inclusão do resíduo em sua composição (solo-cimento) ou pelo 

uso como material de enchimento (bloco cerâmico).  

2.1 – MATERIAIS PLÁSTICOS

Os plásticos são considerados um grupo de materiais artificiais de origem orgânica 

sintética que adquire a condição plástica pela aplicação de calor e pressão durante a 

moldagem. São compostos de resinas sintéticas ou polímeros naturais modificados e 

possuem considerável resistência mecânica.  

Alguns plásticos se assemelham à borracha, enquanto algumas formas de borracha, 

quando quimicamente modificadas, são consideradas plásticos. O elemento 

fundamental na formação dos plásticos é o carbono com quatro átomos de outro 

elemento.
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2.1.1 – Conceitos 

Apresentam-se alguns conceitos indispensáveis à compreensão dos plásticos: 

 Monômero: substância(s) química(s) que sofre(m) alteração(ções) e origina(m) o 

mero (exemplo: gás etileno,  C2H4).

Mero: unidade química que se repete ao longo da cadeia polimérica. 

 Polímero: molécula formada pela reação química de polimerização, i.e., atração 

onde ocorre a junção de vários meros, originando uma macromolécula 

(CHIAVERINI, 1996). 

Polímero é uma macromolécula cuja massa molecular é superior a 1000 daltons,

unidade empregada para medir massa atômica e molecular, corresponde a 1/12 da 

massa do carbono (C12), cerca de 1,65 x 10–24 g. Para comparação, o peso molecular 

da água é 18 d e o de um polímero fica em torno de 30.000 d (RESNICK, 1996). 

As reações de polimerizações ocorrem quando o(s) monômero(s) é(são) 

submetido(s) a aquecimento, a pressão e ou aplicado(s) aditivo(s) químico(s), de 

modo a promover o surgimento dos meros e conseqüentemente do polímero. 

Os polímeros são fabricados pela repetição em longas cadeias de uma mesma 

unidade molecular denominada mero (ver fig. 2.1), obtido a partir de compostos 

químicos simples, denominados de monômeros, como o fenol, o formaldeido, a 

uréia, o acetato de vinil, o etileno e o metacrilato de metila. 

Um monômero (ou uma combinação de monômeros) pode ser usado para fabricar 

várias famílias de polímeros. Conforme o comportamento quando aquecido, os 

materiais poliméricos são divididos em termoplásticos e termofixos (FILKAUSAS, 1987). 

Quando aquecidos, materiais termoplásticos fundem-se e podem ser moldados. Os 

termorígidos, por outro lado, são moldados uma única vez; se aquecidos 

subseqüentemente eles queimam, mas não se fundem (CHIAVERINI, 1996). 
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Figura 2.1 – Representação da síntese do polietileno. 

Na figura 2.1 tem-se a representação da síntese do polietileno, onde o que está 

entre colchetes é o mero; “n” é o grau de polimerização, que expressa o número 

médio de vezes que esta unidade se repete  ao longo da cadeia. 

Dois grupos de monômeros diferentes combinados por polimerização produzem um 

copolímero,  cujo aspecto é representado na figura 2.2 (FILKAUSAS, 1987). 

Fig. 2.2 – Cadeias representativas de copolímero e polímero. 

A denominação de polímero linear é utilizada para aqueles compostos que 

apresentam largura de apenas uma unidade, enquanto longitudinalmente a cadeia 

atômica pode conter vários milhares de unidades.  

A formação plástica a partir de polímeros lineares depende da aderência das 

cadeias entre si, e estas, por sua vez, dependem da atração intermolecular. As 

forças moleculares primárias mantêm a união dos polímeros lineares individuais, 

enquanto as forças secundárias mantêm as cadeias juntas quando essas se tocam 

ou se cruzam. São as forças coesivas que conferem aos plásticos suas propriedades 

individuais; dependendo das forças coesivas serem fracas ou fortes, têm-se polímeros 

flexíveis, elásticos ou rígidos.  
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Os conceitos apresentados a seguir permitem classificar os materiais em função da 

força coesiva (FILKAUSAS, 1987): 

 plástico: polímero com ligações fortes que, quando deformado, não readquirirá a 

forma original; 

 fibra: polímero cujas moléculas apresentam ligações mais fortes que a dos 

plásticos;  

 elastômero: polímero com ligações fracas e uma estrutura desordenada que 

confere elasticidade ao material. 

A massa molecular fornece uma indicação geral das dimensões do polímero. Outra 

indicação é o grau de polimerização (GP), que corresponde ao número de ligações 

ou unidades repetidas existentes numa cadeia molecular.  Por exemplo: o cloreto de 

polivinila, com GP = 97, possui ligações ou unidades repetidas em maior número 

que o polietileno (GP = 28).

A resistência ao escoamento aumenta com o comprimento da cadeia molecular. Um 

polímero com GP maior resistirá mais ao escoamento causado pela aplicação de 

calor do que um polímero que apresenta menor quantidade de unidades repetidas. 

Outro fator que determina o comportamento de um polímero é a cristalinidade, que 

corresponde à medida da regularidade e da perfeição da estrutura molecular, 

determinando parcialmente a natureza e o comportamento do plástico. Assim, quanto 

maior o paralelismo e menor a distância entre as cadeias, mais resistente é o material. 

A simetria das cadeias varia de acordo com o tipo polímero. Na figura 2.3 

representa-se a variação de simetria em três tipos de polímeros; a letra G representa 

vários grupos químicos. As estruturas com alto grau de simetria são denominadas 

isotáticas; as que apresentam um razoável grau de simetria recebem a denominação 

de sindiotáticas e as que têm simetria molecular aleatória são as atáticas

(FILKAUSAS, 1987). 
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Fig. 2.3 – Simetria polimérica. 

As estruturas isotáticas, de maior simetria, são as que possuem maior cistalinidade, 

possuindo maior resistência mecânica. 

Certos plásticos podem apresentar vários graus de simetria, como o polipropileno, 

que pode ser atático e isotático. Modificando-se sua estrutura molecular para, por 

exemplo, reduzir sua simetria, pode-se diminuir o ponto de fusão. 

2.1.2 – Tipos de plásticos 

Há dois grupos gerais de materiais plásticos: os termoplásticos e os termofixos (ou 

termoestáveis). Termoplásticos são materiais que requerem calor para se tornarem 

moldáveis e, uma vez resfriados, retêm a forma geométrica na qual foram moldadas. 

Quando aquecidos sob pressão, alteram sua consistência de sólida a mole e 

viscosa, não ocorrendo reações químicas, o que permite que sejam seguidamente 

resfriados e reaquecidos. Possuem cadeias moleculares lineares que deslizam umas 

sobre as outras quando o material é aquecido e que se aglutinam quando o material 

é resfriado, sem rompimento significativo das cadeias. Assim, se o material for 

novamente aquecido, suas cadeias voltam a adquirir o grau de liberdade necessário 

para permitir nova moldagem. Essa é a principal característica que diferencia 

termoplásticos de termofixos. 
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As resinas termoplásticas são obtidas por polimerização. Quando prontas, se 

apresentam na forma de pequenos grãos, o que facilita a sua plasticisação e 

transformação em peças pelo processo de injeção. As propriedades destes materiais 

resultam das características de simetria intrínsecas aos polímeros originais. Na 

figura 2.4 representam-se formações de cadeias poliméricas a partir de monômeros, 

que resultam em polímeros termoplásticos lineares ou com ramos. 

Fig. 2.4 – Polímero linear e ramificado (termoplástico) 

Os plásticos termofixos (ou termoestáveis) possuem polímeros em rede, ou seja, são 

polímeros com cadeias laterais. Essas ligações transversais causam diminuição da 

mobilidade dos cordões moleculares. São moldáveis sob calor e pressão. 

Apresentam reações mais rápidas entre as cadeias laterais, fato que acelera a 

mudança de fase líquido–sólido, tornando-os mais estáveis (termoestáveis). Isto 

significa que, na primeira aplicação de calor, os materiais termoestáveis tornam-se 

moles e plásticos, mas com a continuidade do processo, sofrem transformações 

químicas e endurecem – fenômeno denominado de cura.

Ao atingirem o grau de dureza característico, assim permanecem e não mais se 

modificam, mesmo quando reaquecidos. Logo, não há reversão de estado físico, 

podendo ocorrer combustão com a elevação da temperatura. Desse fato decorrem 

todos os problemas ambientais associados aos resíduos plásticos termofixos – a 

impossibilidade de remoldagem para reciclagem, tema da presente pesquisa. 
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Na figura 2.5 ilustra-se a estrutura molecular dos polímeros termofixos. Vêem-se as 

ligações transversais que impedem, mesmo sob pressão e aquecimento, o 

deslizamento das estruturas entre si, ou seja, a termoplasticidade é eliminada, 

tornando-os termofixos, fato que coloca os restos de sua produção ou 

processamento na categoria dos resíduos sem possibilidades de “reciclagem”, pelo 

menos no que diz respeito ao estado atual da tecnologia. 

Fig. 2.5 – Estrutura da rede molecular de polímero termofixo. 

2.1.3 – Composição do resíduo plástico termofixo 

O resíduo plástico termofixo considerado na presente pesquisa é gerado durante as 

fases de usinagem e acabamento de botões, cuja produção é obtida pela mistura em 

proporções secretas de resina, aditivo, catalisador e acelerador. A composição 

química de cada elemento é apresentada na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Composição química dos elementos constituintes do plástico termofixo  

ELEMENTO COMPOSIÇÃO

Resina 

Anidrido maleico (C4H2O3)

Anidrido ftálico (C8H4O3)

MET (Monoetilenoglicol) 

DEG (Dietelenoglicol) 

Monômero de estireno 

Aditivo Hidroquinoma

TBC (Paraterciário butil catecol) 

Catalisador MEKP (Peróxido de metil etil cetona) 

Acelerador Cobalto (Nartanato de cobalto) 

(Fonte: Bonor Industrial S.A.) 

2.1.4 – Problemas ambientais causados pelo resíduo plástico termofixo 

Os materiais termofixos são obtidos por reações de condensação, ou seja, 

polimerização. As reações ocorrem em temperaturas que variam de 150°C a 170°C. 

Essas reações alteram a composição química das moléculas do material, resultando 

em macromoléculas que se apresentam solidificadas de forma irreversível. Desse 

modo, as resinas termofixas apresentam-se na forma de mistura de pós das 

substâncias que entram em sua composição.  

Ao contrário do termoplástico, cujos rejeitos são totalmente reaproveitados na cadeia 

produtiva, ainda não existe uma alternativa segura para destinação final do resíduo 

de plástico termofixo. Por ser inflamável, sua deposição em aterros constitui risco 

extremo. Desse modo, constituem um grave problema ambiental.
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A elevada toxidade exige controle de gases caros e complexos, inviabilizando a 

eliminação por incineração. Os principais gases liberados na combustão do resíduo 

são: ácido acrílico, tolueno, fenol, dioxinas e furanos. Quando absorvidos pelos 

seres vivos, causam efeitos extremamente danosos (CHANG, 2001).  

Ao penetrar através das vias respiratórias, o tolueno causa irritação das mucosas, 

dos brônquios, da laringe, bronquite, broncoespasmo e edema pulmonar. 

Aproximadamente 53% do vapor inalado é absorvido pela corrente sangüínea e sua 

ação é predominante sobre o sistema nervoso central, onde age como depressor, 

causando fadiga, dor de cabeça, confusão, tontura, depressão e perda de 

coordenação motora. Também causa queimadura da córnea, bradicardia, fibrilação 

ventricular, infarto do miocárdio e morte súbita (GREENPEACE, 1998). 

O fenol é um composto irritante das membranas das mucosas, afeta o sistema 

nervoso central, o fígado e os rins. Pode ser fatal se ingerido, inalado ou absorvido 

pela pele. Por ser corrosivo, causa queimaduras da pele. Os produtos de sua 

combustão (principalmente dioxinas e furanos), se constituem em gases altamente 

cancerígenos (GREENPEACE, 1998). 

A dioxina é membro de uma numerosa família formada por cerca de duzentos 

compostos; entre eles, os furanos e as dioxinas e furanos, que se espalham no 

ambiente e chegam facilmente à cadeia alimentar. Quando ingeridos, atingem a 

corrente sanguínea e os tecidos gordurosos humanos, com graves efeitos, como: 

distúbios hormonais, redução das defesas, surgimento de vários tipos de câncer, e 

teratogenia (geração crianças deformadas) (CARVALHO,  2001)  

A busca por alternativas para destinação do resíduo plástico termofixo constitui uma 

tarefa urgente, tanto para indústria como para comunidade onde o resíduo é produzido 

e/ou destinado. Esses fatos motivaram o desenvolvimento das pesquisas descritas no 

presente trabalho, que teve por objetivo geral a busca por soluções ambiental, 

técnica e economicamente viáveis para o problema da ultimação do resíduo 

proveniente dos processos de usinagem e acabamento de botões. Para tanto, foi 

feita uma análise das principais tecnologias de eliminação de resíduos. 
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2. 2 – ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Incineradores, fornos de cimento e sistemas similares de combustão a céu aberto 

foram identificados como vetores de graves problemas ambientais e ameaça à 

saúde pública, criando forte oposição ao uso da incineração como meio para 

eliminação de resíduos. Esses fatos estimularam a busca por sistemas de 

eliminação e monitoramento das emissões aéreas capazes de resolver o problema 

de destinação de resíduos gerados pela sociedade. 

Entre as tecnologias recentemente desenvolvidas para eliminação de resíduos, 

algumas oferecem vantagens significativas em relação à combustão em 

incineradores ou em fornos de cimento, tanto do ponto de vista de eficiência térmica 

como econômico. Contudo, as tecnologias de eliminação de resíduos implicam em 

elevadas demandas por recursos humanos e infra-estrutura para suprir 

necessidades de pesquisa e desenvolvimento, espaço físico, construção, operação, 

manutenção, segurança e monitoramento, entre outros requisitos necessários à 

solução do problema com um mínimo de risco ambiental, o que se contrapõe ao 

processo de reciclagem (JONES, 20002).

No passado, os POPs (poluentes orgânicos  persistentes) e outros materiais difíceis 

de serem destruídos, freqüentemente receberam destinos como o armazenamento, 

o enterro em aterros sanitários e/ou a queima em sistemas de combustão 

(incineradores dedicados, caldeiras industriais ou fornos de cimento). Mesmo hoje, 

algumas nações ainda permitem a deposição de resíduos em poços profundos. De 

todas essas práticas, apenas os sistemas de combustão atingem algum grau de 

destruição (CHEN, 2002).

Entre as principais tecnologias de eliminação de resíduos industriais tóxicos, podem 

ser destacadas: redução química em fase gasosa, pirólise em metal fundido, 

oxidação em sal fundido, processo por elétrons Solvatos, oxidação em água 

supercrítica, termodecomposição por plasma, hidrogenação catalítica e decloração 

catalisada por base. A seguir, descrevem-se essas técnicas, apresentam-se 

resumos, limitações e perspectivas em relação aos objetivos da presente pesquisa. 
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2.2.1 – Redução de substâncias químicas em fase gasosa 

É um processo baseado na reação de redução termoquímica em fase gasosa do 

hidrogênio com compostos organoclorados. Em temperaturas de 850°C ou maiores, 

os hidrocarbonetos clorados são reduzidos a metano e cloreto de hidrogênio, 

enquanto os contaminantes orgânicos não clorados, como os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PaHs), são reduzidos ao metano e a quantidades pequenas 

de hidrocarbonetos leves (GREENPEACE, 1998).

O processo é não-discriminatório, i.e., moléculas orgânicas como PCBs, PAHs, 

clorofenóis, clorobenzenos e dioxinas, comumente utilizados na produção de 

pesticidas, herbicidas e inseticidas, são convertidos em metano. Cerca de 40% do 

metano assim gerado pode ser convertido em hidrogênio, através da reação de 

inversão em água (water shift reaction), enquanto o restante pode ser convertido em 

hidrogênio no reator de reforma catalítica a vapor. Assim, o processo pode ocorrer 

sem suprimento externo de hidrogênio. Para resíduos altamente concentrados 

(como o ascarel puro) o processo gera excesso de metano (GREENPEACE, 1998).

O reator necessário ao processo possibilita o transporte até os locais onde os 

resíduos estão armazenados. Necessita de cuidados devido às elevadas taxas de 

vaporização decorrentes das altas pressão intrínsecas ao sistema, podendo resultar 

na emissão de resíduos ao ambiente (GREENPEACE, 1998). 

Em testes de desempenho em escala comercial, realizados no Canadá, a redução 

em fase gasosa alcançou elevadas taxas de EDR (eficiência de destruição e 

remoção) para óleos PCBs e clorobenzenos de altíssimas concentrações. As 

dioxinas presentes na forma de contaminantes no óleo PCB foram destruídas com 

eficiências que variaram de 99,999% a 99,9999% (GREENPEACE, 1998).

Quando as concentrações químicas em gases e outros resíduos ficam abaixo dos 

limites de detecção, elas são relatadas como valores "menores que", e não como 

"zero". Assim, os valores calculados para eficiência de destruição chegam próximos 

a zero, mas nunca chegam a exatamente zero, ou seja, a redução química em fase 

gasosa pode alcançar eficiência de destruição próxima de 100% (KOMPAC, 2003). 
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Os resíduos gerados pelo processo incluem: gases no reator, água no depurador de 

gás, borra de tratamento do produto gasoso e pequenas quantidades de granulações 

do reator. O produto gasoso pode ser reformado cataliticamente para recuperação do 

hidrogênio ou queimado como combustível em um ou mais sistemas auxiliares – tais 

como caldeira, reformador catalítico ou vaporizador seqüencial por bateladas. Em 

operações normais, 30% a 50% do produto gasoso são queimados como combustível 

em caldeiras ou em outras unidades auxiliares (GREENPEACE, 1998). 

O processo permite tratar a maior parte dos tipos de resíduos, incluindo lixiviações 

de aterros sanitários, fundos de lagunas, solos, borras, líquidos e gases. No entanto, 

os subprodutos da reação e os produtos da redução intermediária precisam ser 

monitorados na saída do gás, tanto do processo de redução quanto da caldeira. Há 

ainda o problema da destinação do mercúrio e de outros compostos inorgânicos 

voláteis gerados no processo. 

O sistema para redução de substâncias químicas em fase gasosa foi desenvolvido e 

patenteado pela empresa norte-americana Eco Logic International. Os custos de 

processamento são estimados em US$ 400,00/ton para resíduos sólidos e US$ 

2.000,00/ton para resíduos líquidos (GREENPEACE, 1998). 

2.2.2 – Pirólise em metal fundido 

Às vezes denominado de "oxidação eletroquímica mediada" (MEO – mediated 

electrochemical oxidation), o Processo Eletroquímico de Prata (II), da Dounreay, foi 

inicialmente desenvolvido para conversão de alta eficiência de uma série de 

resíduos orgânicos radioativos em resíduos ambientalmente aceitáveis. Em testes 

com agentes químicos utilizados para fins militares, o processo permitiu a destruição 

de uma substância neurotóxica organofosforada e um organoclorado mostarda. 

Resíduos e co-reagentes selecionados são introduzidos em um recipiente revestido 

com material refratário, contendo metais. As saídas de materiais (outputs) sólidos, 

líquidos e gasosos desse reator variam consideravelmente dependendo das variáveis 

operacionais, como atmosfera oxidante ou redutora.  
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Normalmente os outputs incluem: escórias contendo metais oxidados; metais 

passíveis de reciclagem; gases como hidrogênio, monóxido de carbono e até 1% de 

etileno, com quantidades menores de outros hidrocarbonetos leves (resultantes da 

volatização, oxidação e decomposição); fase de escória cerâmica – consistindo em 

sílica, alumínio e cloreto de cálcio; e materiais particulados transportados na saída 

de gás. Há resíduos líquidos apenas se depuradores de gás molhados são usados 

para controlar as emissões aéreas.  

A Molten Metal Technology (MMT), que detém a patente, desenvolveu o processo a 

partir da tecnologia de extração catalítica, chegando a uma técnica de reciclagem 

que permite que materiais de orgânicos, organometálicos, metálicos e inorgânicos 

sejam transformados em materiais úteis e de valor comercial. Na avaliação da 

empresa, durante o aquecimento induzido que ocorre na banheira de metais, o 

controle do processo inspira cuidados redobrados para se evitar danos ao 

equipamento, o que poderia resultar em explosão. A empresa já processou vários 

tipos de resíduos em escala comercial, incluindo componentes metálicos de 

materiais eletrônicos, resíduos clorados e biosólidos resultantes do tratamento de 

efluentes de água. Dependendo do volume, da composição e do fluxo de resíduo, os 

custos de instalação do sistema de pirólise em metal fundido variam de 

US$15.000.000,00 a US$ 50.000.000,00 (BONIZZONI e VASSALO, 2002). 

2.2.3 – Oxidação de sal fundido 

O processo em sal fundido tem sido usado em pequena escala desde 1950. Nele, 

um leito de sal fundido alcalino, geralmente carbonato de sódio, oxida materiais 

orgânicos a temperaturas que variam de 900°C a 1000°C. Qualquer quantidade de 

cloro, enxofre, fósforo ou produtos da cinza presentes no resíduo é convertida em 

sais inorgânicos e retida no leito de sal. Organoclorados e outros materiais podem 

ser oxidados em um barril contendo sal fundido, produzindo dióxido de carbono, 

água, nitrogênio molecular, oxigênio molecular, e sais neutros. Apesar das 

eficiências de destruição poderem ser altas, o processo não se aplica a solos ou 

outros materiais com alto conteúdo de elementos inertes.  
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O processo apresenta riscos de explosão de vapor superaquecido durante a 

introdução de resíduos líquidos. Além disso, as emissões gasosas podem exigir 

filtrações por carregarem partículas extremamente finas de sais (menores do que 

1µm). A principal desvantagem, contudo, refere-se à quantidade de sal gerado no 

processo, cuja massa pode atingir várias vezes o peso dos resíduos destruídos. 

Dependendo da capacidade da usina e da porcentagem de cloro presente no 

material a ser processado, o custo para tratamento de resíduos organoclorados pode 

variar de US$ 2.400,00/ton a US$ 4.000,00/ton. Os resíduos do processo não 

podem ser reusados, obrigando à disposição em aterro sanitário e monitoramento. 

Para uma taxa de processamento de 1.000 kg/h, o custo fica em US$ 2.300,00/ton, 

não incluindo os custos de tratamento de efluentes, manuseio e transporte, análises 

químicas nem restauração do local (KOSTIÉ; STEFANOVIÉ e PAVLOVIÉ, 2000). 

2.2.4 – Processo por elétrons Solvatos 

Elétrons livres em uma solução de elétrons solvatados convertem contaminantes em 

sais e substâncias relativamente inertes. Um álcali ou um metal alcalino terroso é 

dissolvido em um solvente (amônia, aminos ou éteres), para produzir uma solução 

contendo elétrons livres e cátions metálicos. Cloro e outros halogênios, arrancados 

de compostos orgânicos halogenados pelos elétrons livres, são capturados por 

cátions metálicos para formar sais (ex: CaCl2). A aplicação para tratamento de 

resíduos foi desenvolvida pela Commodore Applied Technologies Inc e resultou num 

reagente patenteado "Agent 313", utilizado na eliminação de uma ampla gama de 

compostos orgânicos halogenados, como: clorofluorcarbonos (CFCs), PCBs e 

dioxinas e, ainda, na fabricação de agrotóxicos e agentes de guerra química. A 

empresa garante eficiências de destruição de 100% de agrotóxicos organoclorados 

(DDT, Dieldrin, 2,4-D, e 2,4,5-T) e 86% no caso de agrotóxicos como Carbaryl, 

Paraquat, PMA e Zineb. Solos contaminados são considerados apropriados para 

retorno ao local de origem, enriquecidos com nitrogênio e traços de amônia residual.  

O processamento de solos contaminados por PCB custa de US$ 600,00/ton a 

US$680,00/ton; resíduos concentrados ficam entre US$ 24.000,00 e US$ 

40.000,00/ton (RAMACHANDRAN, 2000). 
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2.2.5 – Oxidação em água supercrítica 

Sob altas pressão e temperatura, organoclorados e outros materiais são oxidados 

em água. O processo utiliza as propriedades da água supercrítica na destruição de 

resíduos tóxicos: carbono é convertido em dióxido de carbono; hidrogênio em água; 

átomos de cloro derivados dos compostos orgânicos clorados em íons de cloreto; 

compostos nitrogenados em nitratos; enxofre em sulfato; e fósforo em fosfato.  

Gases, incluindo o oxigênio, e substâncias orgânicas são completamente solúveis 

em água supercrítica. Substâncias orgânicas se dissolvem, propiciando, juntamente 

com o oxigênio, um maior contato entre as moléculas na fase líquida e temperaturas 

e densidades moleculares que aceleram a oxidação. 

Os gases efluentes não contêm óxidos de nitrogênio ou ácidos. Monóxido de 

carbono foi detectado em concentrações menores que 10 ppm. Além disso, o 

processo não gera material particulado.  

As eficiências de destruição não são conhecidas, mas as EDRs são elevadas e, se 

necessário, todas as emissões e resíduos podem ser capturados para análise e 

reprocessamento. Porém, sais inorgânicos apresentam solubilidade bastante 

reduzida sob as condições do processo. Os custos variam de US$240,00/ton a 

US$280,00/ton seca, desde que seja realizado algum pré-tratamento e sejam 

garantidas certas condições de operação (MURPHY, 2001).

2.2.6 – Hidrogenação catalítica 

Processo relativamente antigo onde resíduos organoclorados reagem com 

hidrogênio na presença de metais nobres catalizadores, produzindo cloreto de 

hidrogênio e hidrocarbonetos leves. Apesar da alta eficiência do processo, onde a 

maioria dos gases efluentes é reciclada através do reator, metais nobres 

catalisadores são particularmente suscetíveis à contaminação por uma série de 

elementos encontrados em situações práticas, limitando, dessa forma, a 

aplicabilidade da tecnologia.  
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Não foram detectadas dioxinas nem furanos em emissões gasosas na saída do 

combustor catalítico e as emissões de PCBs foram menores que 15 ng/m3. Não há 

estimativas de custo disponíveis (LII; LIAO; STOBINSKI e TOMASIK, 2001). 

2.2.7 – Decloração catalisada por base 

A decloração catalisada por base (BCD – base catalyzed dechlorination) foi 

desenvolvido pela EPA para remediar os solos e sedimentos contaminados por 

compostos orgânicos clorados, especialmente PCBs, dioxinas e furanos.  

O processo original envolveu a adição de bicarbonato de sódio ao meio 

contaminado, que então foi aquecido a 330°C em um reator para decomposição e 

volatilização parcial dos contaminantes (o que requeria outro tratamento posterior).  

No processo moderno, organoclorados reagem com polietileno glicol alcalino, 

formando um éter glicol e/ou um composto hidroxilado, o que ainda exige tratamento 

posterior. Apesar de elevada eficiência na eliminação dos resíduos, dioxinas foram 

identificadas em resíduos do processo. Para solos contaminados, os custos variam 

de US$500,00/ton a US$800,00/ton; para óleos contaminados por PCB, chega-se a 

US$2.000,00/ton (GRENPEACE, 1998). 

2.2.8 - Oxidação Eletroquímica 

Desenvolvido pela Dounreay, o Processo Eletroquímico de Prata (II), às vezes 

denominado de oxidação eletroquímica mediada (MEO – mediated electrochemical 

oxidation), foi inicialmente desenvolvido para conversão de alta eficiência de uma 

série de resíduos orgânicos radioativos em resíduos de baixo impacto ambiental. O 

processo permitiu a destruição de um agente neurotóxico organofosforado. 

Uma célula eletroquímica é usada para gerar moléculas oxidantes no ânodo em uma 

solução ácida, normalmente ácido nítrico. Os oxidantes e o ácido atacam quaisquer 

compostos orgânicos, convertendo-os em dióxido de carbono, água e íons 

inorgânicos em pressão atmosférica e baixa temperatura (< 80oC).
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O conteúdo orgânico, que pode ser composto por líquidos ou sólidos orgânicos 

(solúveis ou insolúveis), pode variar de 5% a 100% por cento sem afetar o processo. 

O processo já foi utilizado para destruição de inúmeros compostos, incluindo 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, fenóis, compostos organofosforados e 

organosulfurados, e compostos alifáticos e aromáticos clorados. De acordo com o 

DOE, a tecnologia aparenta ter eficácia comprovada na destruição de uma série de 

materiais orgânicos e já está pronta para ser comercializada. Para destruição de um 

estoque norte americano de agentes químicos de guerra, o custo total foi estimado 

em torno de 30% abaixo do custo da destruição por incineração.

2.2.9 – Termodecomposição por plasma 

No tratamento a plasma, uma corrente elétrica passa através de um fluxo de gás à 

baixa pressão, gerando um campo térmico de plasma. Injetado na zona de alta 

temperatura, o resíduo tem suas moléculas dissociadas e reduzidas a elementos 

atômicos básicos (KOSTIÉ, 2000). Organoclorados e outros materiais são oxidados 

em temperaturas bastante elevadas, geralmente variando entre 5.000°C e 15.000°C. 

Vários tipos de reatores de plasma foram desenvolvidos para decomposição térmica 

de resíduos perigosos. A Environment Australia considerou dois tipos: o PACT e o 

PLASCON, que serão discutidos a seguir (CHAN, 2001). As eficiências de 

destruição não são conhecidas, mas as EDRs são altas. Contudo, dioxinas foram 

identificadas em resíduos do processo. Apresenta elevados custos de capital e de 

operação, variando de US$7.000,00/ton a US$15.000,00/ton (MOLLAH et al., 2000). 

2.2.9.1 - Tratamento centrífugo a arco de plasma 

O PACT (plasma arc centrifugal treatment), desenvolvido pela Retech, usa o calor 

gerado por uma tocha de plasma para derreter e vitrificar materiais sólidos, incluindo 

solo contaminado. Componentes orgânicos são vaporizados e decompostos pelo 

calor intenso do plasma e são ionizados pelo ar usado como gás de plasma, antes 

de passar ao sistema de tratamento da saída do gás (ADLER, 2001).  
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Sólidos contendo metais são vitrificados em um aglomerado de massa único e 

não lixiviável. Os gases atravessam uma câmara secundária de combustão e, em 

seguida, passam por uma série de mecanismos de controle de poluição. A 

técnica é apropriada para tratamento de compostos orgânicos líquidos e sólidos 

difíceis de eliminar e, também, de resíduos contaminados por metais. Solos e 

outros materiais são geralmente convertidos em cinza, que pode retornar ao local 

de origem. As EDRs para compostos orgânicos são superiores a 99,99% 

(ADLER, 2001).

O equipamento necessário pode ser operado sob condições pirolíticas com uma 

atmosfera redutora, para evitar ou minimizar a formação de dioxinas na câmara 

primária. O volume de gases produzidos no processo foi calculado em cerca de 2% 

do volume de um incinerador de capacidade equivalente.  

É comum a combustão primária ser seguida pela combustão secundária, onde 

dioxinas podem ser formadas. Visto que os volumes totais de emissões aéreas são 

menores do que a de processos convencionais de combustão, espera-se que o 

impacto potencial das emissões seja menor (MURPHY, 2001).  

Metais voláteis e produtos da combustão incompleta (PCI) podem ser gerados, 

exigindo remoção por um depurador de gases apropriado. As eficiências de 

destruição alcançadas por essa tecnologia são até agora desconhecidas. O custo de 

capital é elevado, assim como o de operação, que varia de US$8.000,00/ton a 

US$16.000,00/ton (MILÍANTIEV e TEMKÓ, 2001). 

2.2.9.2 – Sistema a arco de plasma in-flight

Nessa técnica (in-flight plasma arc system), uma corrente de resíduos líquidos ou 

gasosos, juntamente com gás argônio, é injetada diretamente no arco de plasma. 

Compostos orgânicos presentes nos resíduos se dissociam e formam íons e átomos 

elementares, recombinando-se na parte mais fria da reação. Os produtos finais incluem 

gases e uma solução aquosa de sais inorgânicos de sódio (FULCHERI, 2000). 
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Uma usina piloto para processamento de resíduos orgânicos contendo compostos 

organoclorados opera desde 1992 na Nufan, fábrica de herbicidas em Averton, 

Austrália. Uma segunda unidade do PLASCON (de 200 kW) foi comissionada para 

destruição de CFCs e hidrocarbonetos halogenados (DEMBOVSKY, 1998). 

Testes em escala laboratorial alcançaram EDRs variando de 99,9999% a 

99,999999%. No entanto, dioxinas foram encontradas em água de depuradores de 

gases e nos gases de chaminé na faixa de partes por trilhão (IWAO, 2000). Como no 

processo por arco de plasma, não foram encontrados dados sobre concentrações de 

compostos não-destruídos nos resíduos processuais nem das emissões gasosas, de 

forma que a eficiência dessa tecnologia permanece desconhecida (GLOCKER, B: 

2000). Dioxinas foram encontradas em água de depuradores de gas e nos gases de 

chaminé na faixa de partes por trilhão. Os custos de operação variam em função do 

resíduo e da localização, podendo variar de US$3.000,00/ ton a US$6.000,00/ ton 

(LUGSCHEIDER; WEBER e KNEPPER, 2000). 

2.2.10 – Gaseificação por plasma 

A gaseificação por plasma não é um processo térmico de incineração, mas um 

processo onde se utilizam temperaturas altíssimas para total decomposição dos 

resíduos materiais em moléculas inertes. A combinação de temperatura alta e baixa 

concentração de oxigênio, resulta na pirólise do material, ou seja, decomposição da 

matéria na ausência de oxigênio, ambiente onde, obviamente, não ocorre oxidação; 

isso provoca a volatilização dos elementos básicos enquanto os elementos não 

volatilizados são reduzidos ao estado fundido (SOLONENKO, 1994).

Elementos tóxicos, de estruturas químicas complexas, sofrem rompimento de 

ligações, fato que inibe a reconstituição de gases oxigenados. Materiais 

carbonáceos, ricos em hidrogênio e monóxido de carbono, podem ser oxidados 

eficientemente, resultando em dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d’água, sendo 

esses os únicos gases resultantes do processo que são lançados na atmosfera. O 

resultado é uma emissão gasosa não poluente ao ambiente. 
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Os materiais não combustíveis por pirólise, como vidros e metais, são reduzidos a 

produtos inertes, como materiais inorgânicos e silicatos vítreos, que ficarão na 

superfície da fase metal líquido. Caso existam metais em quantidade suficiente, os 

silicatos também encerrarão pequenas quantidades de metais encapsulados e metais 

líquidos. Órgãos internacionais consideram esse tipo de material residual isento de 

toxidez ou detendo níveis praticamente desprezíveis (KEZELIS, 2001). 

Devido às fortes ligações químicas no interior da escória resultarem num material  

consistente, portanto inerte, mesmo elementos perigosos (como chumbo e cádmio)  

tornam-se totalmente insolúveis e não lixiáveis ao serem aprisionados dentro da matriz 

cristalina do material resultante do processo (HASAN, 2001). 

2.2.11 – Principais vantagens da decomposição por plasma 

As razões principais para uso do plasma na decomposição térmica ou dissociação 

molecular dos resíduos são: 

 produção de temperaturas elevadas – provocando rápida e completa pirólise da 

substância orgânica e a fundição ou mesmo a vitrificação de resíduos inorgânicos; 

 produção de altas densidades energéticas – permitindo a construção de reatores 

com dimensões menores para mesma capacidade de processamento de outras 

técnicas, favorecendo a construção de sistemas móveis, conseqüentemente,  

diminuindo o risco do transporte de substâncias perigosas; 

 possibilidade de uso de co-geração de energia – o calor dos gases produzidos 

pode ser usado para produção de energia elétrica, geração de vapor e em 

sistemas de condicionamento de ar; 

 competitividade – os custos da conversão a plasma dependem da capacidade de 

recuperação do material ou reciclagem de materiais nobres; será sempre inferior 

àqueles relativos aos processos concorrentes que sejam capazes de eliminar 

completamente os componentes perigosos; 
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 nível de emissões reduzido – processo eficiente, com emissões nulas ou de ordens 

de grandezas inferiores às exigências das leis ambientais (OSAKI et al., 2002); 

 uso da energia elétrica – fonte “limpa”, implicando num processo que permite um 

controle mais confiável das variáveis de trabalho. 

2.2.12 – Diferenças entre incineração e decomposição por plasma 

A incineração e a decomposição por plasma constituem processos térmicos. O 

processo a plasma é indiscutivelmente superior. Considerada técnica obsoleta, a 

incineração opera com combustão dos gases a partir dos produtos ricos em 

combustíveis fósseis, enquanto no plasma se trabalha com energia elétrica, ou seja, 

uma fonte limpa e que permite melhor controle sobre as variáveis do processo. No 

plasma, a atmosfera pode ser oxidante, neutra ou redutora, enquanto na incineração 

a atmosfera é unicamente oxidante.  

Segundo a norma ABNT NBR–l265, um incinerador para resíduos tóxicos deve 

apresentar eficiência de destruição de 99,99% para determinado composto 

orgânico. Considerando-se um composto de PCB (bifelina policlorada), por 

exemplo, a eficiência teórica da incineração poderá chegar a 99,999%, restando 

0,00l% de resíduo tóxico diluído nos gases que são liberados ao ambiente pelas 

chaminés, ou misturado nas cinzas, que exige disposição em aterro sanitário.  

As temperaturas máximas no interior da câmara dos incineradores são limitadas 

entre 1.000°C e 1200°C, podendo até ser menor, dependendo do tipo de material a 

ser processado. Assim, obter bons resultados por meio de incineração convencional 

é uma tarefa tecnicamente bastante difícil e, portanto, de custo elevado.  

No processo por plasma, atingem-se facilmente temperaturas de 7.000°C no interior 

reator. Os gases gerados têm baixo volume, o que facilita o processamento. Na 

incineração, os gases aumentam de volume em até 10 vezes. Não há formação de 

cinzas e a escória constitui-se num material sólido inerte. Além disso, o material a 

ser processado dispensa pré-tratamento.  
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Proveniente do tratamento de superfícies (niquelação, cromação ou zincagem), o 

lodo galvânico é extremamente tóxico e apresenta custo de processamento entre os 

mais elevados. Como todo metal, o lodo se dissolve quando exposto às intempéries 

(lixívia), poluindo solo e mananciais. Submetido à termodecomposi-ção por plasma, 

onde temperaturas acima de 1.500 oC são comuns, até metais pesados tornam-se 

inertes; portanto, é adequado ao processamento de lixo hospitalar e de lodo 

galvânico (IPT,1996). O processo permite inclusive que metais de baixo ponto de 

fusão, como o chumbo e o zinco, sejam recuperados por evaporação (JIMBO, 1997).  

Em incineradores convencionais, a incineração de lixo doméstico e de materiais 

organo-clorados libera gases com elevados teores de dioxinas e furanos. Uma usina 

a plasma tem dimensões menores que as tradicionais, sem necessitar de setor para 

tratamento secundário e com baixo volume de escória, podendo processar qualquer 

material incluindo carbonáceos, toxinas orgânicas, dioxinas e furanos.  

2.3 – FUNDAMENTOS DE PLASMA TÉRMICO 

O plasma é uma fase da matéria onde os átomos estão ionizados. A forma mais 

aproximada de um plasma é um gás cujas espécies interagem fortemente 

(FRIDMAN, 1998). Em contrate com gases comuns, que geralmente não conduzem 

eletricidade, o plasma tem alta condutividade elétrica. Portanto, trata-se de um gás 

parcialmente ionizado, i. e., que contém elétrons, partículas carregadas e neutras 

(IPT, 1996). Se a ionização for próxima de 100%, tem-se o plasma de fusão 

termonuclear, com temperaturas de milhões de graus. Se a ionização for inferior a 

50%, tem-se o plasma térmico ou de alta pressão, com temperaturas chegando a 

20.000K. Se o ambiente onde se dá a ionização for de baixa pressão (P < 100 torr) e 

o grau de ionização for pequeno, tem-se o plasma frio ou de baixa pressão 

(lâmpadas fluorescentes são o exemplo mais conhecido desse tipo). 

Quando um material sólido é aquecido, a transição à fase líquida ocorre em uma 

temperatura particular; se o aquecimento continuar, o líquido formado sofrerá 

transição para fase gasosa. Aquecendo-se ainda mais esse gás, chega-se ao estado 

de plasma, onde muitas partículas ficam carregadas positiva e negativamente. 
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Ao ser inserido nesse meio, qualquer corpo sofrerá interações que vão de colisões a 

reações químicas e desgaste químico. Essa variedade de efeitos possíveis é o 

motivo da grande versatilidade de técnicas que fazem uso do plasma como fonte 

energética (ALVES Jr., 2001).

Usando-se recursos espectroscópicos e considerando-se a velocidade do som na 

coluna do arco, é possível avaliar a temperatura de formação do plasma em função 

das condições de geração. Assim, sabe-se que o plasma atinge temperaturas que 

podem variar entre 5.000°C e 50.000°C.

Um plasma é eletricamente neutro; qualquer desbalanceamento de carga resultará 

em campos elétricos que tendem a mover as cargas de modo a restabelecer o 

equilíbrio; conseqüentemente a densidade de íons negativos deve ser igual à 

densidade de íons positivos.  

2.3.1 – Plasma de arco elétrico 

Plasma pode ser obtido por arco elétrico, que é caracterizado por uma descarga em 

atmosfera gasosa na qual podem ser distinguidos três domínios: coluna do arco 

(plasma), zona de transição catódica e zona de transição anódica (ver fig. 2.6). 

Figura 2.6 - Descarga elétrica DC em gases 
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A emissão eletrônica na zona catódica é intensa, provocando choques dos elétrons 

com as moléculas do gás entre os dois eletrodos e, se a energia for suficiente, 

haverá formação de íons (GLOBCKER; NENTWIG e MESSERSCHMID, 2000). 

Nitrogênio, hidrogênio e gases raros (argônio, hélio) formam íons positivos por perda 

de um elétron. Após o choque, dois elétrons caminham para o ânodo e um íon 

positivo bombardeia o cátodo. O oxigênio pode captar um elétron e produzir íons 

negativos que se deslocam na direção do ânodo (FULCHERI et al., 2001). 

Num arco elétrico pode haver três tipos de partículas: elétrons (emitidos pelo cátodo 

e que atingem o ânodo); íons positivos (que atingem o cátodo) e íons negativos 

(como aqueles provenientes do choque com o oxigênio, e que se dirigem ao ânodo). 

Ocorrem quedas de tensão bruscas nas zonas de transição catódica (10–5 cm) e 

anódica (10–2 cm). Como num condutor metálico, na coluna do arco observa-se uma 

variação linear da tensão elétrica, conforme representação na fig. 2.7. 

Figura 2.7 – Perfil da tensão entre os eletrodos. 

Com uma diferença de potencial de algumas dezenas de volts, o plasma permite a 

circulação de correntes elevadas (centenas ou milhares de amperes) com uma 

diferença de potencial total de algumas dezenas de volts (KERSTEN, 2001). 
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O arco elétrico se comporta como uma chama que uma corrente de ar poderá soprar 

e como condutor flexível, muito sensível aos campos magnéticos (sopro magnético 

do arco). Um arco entre eletrodos de mesmas dimensões e mesma natureza é 

chamado simétrico; caso contrário, denomina-se assimétrico (BILGIC et al., 1998). 

Para formação do arco é necessário que o gás que circunda o eletrodo seja 

aquecido e bombardeado com elétrons. A coluna do arco é um meio eletricamente 

neutro, i.e., com quantidades iguais de cargas positivas e negativas, mas em 

permanente evolução, formando íons por choques a elevadas temperaturas. Na fig. 

2.8 representa-se a neutralidade elétrica da coluna do arco (SAKAI et al., 2000). 

Figura 2.8 – Carga elétrica ao longo da distância entre eletrodos 

Para uma determinada distância (ln) fixa  entre os eletrodos, a variação da tensão 

(U) em função da corrente elétrica (I) é aproximadamente hiperbólica. Constata-se 

que a tensão no arco elétrico diminui com o aumento de corrente (ver fig. 2.9). 

Figura 2.9 – Tensão no arco elétrico em função da corrente 
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Observa-se facilmente que a Lei de Ohm não é aplicável ao arco elétrico, uma vez 

que ocorre queda de tensão com o aumento da corrente. Conseqüentemente a 

emissão de energia térmica não é proporcional ao quadrado da corrente. Isso se dá 

em função do fato de que o aumento da corrente aumenta a ionização do ambiente, 

o que implica numa redução da sua resistência (SCANARC, 2003). 

Para uma grande densidade de corrente o arco elétrico se modifica, sua atmosfera 

se enriquece de vapores metálicos, o plasma se consolida e a tensão passa a sofrer 

uma elevação pouco acentuada. Assim, com base na fig 2.10, obtém-se: 

RIVV BB 0 .                                                     (2.1) 

Figura 2.10 – Arco elétrico em condição de estabilidade 

A equação 2.1 tem duas soluções, IA e IB. Para o ponto B há maior estabilidade, 

ocorrendo a condição determinada por: 

0R
dI

dV

B

B                                                      (2.2) 

ou

B

B

dI

dV
R                                                            (2.3) 
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2.3.2 – Tocha de plasma 

O confinamento do arco elétrico consiste em provocar a constrição da coluna do 

arco por meio de convecção forçada, formando um canal ejetor (ver fig. 2.11). O 

resultado deste confinamento é um aumento considerável de sua temperatura. 

Figura 2.11 - Confinamento do arco de plasma (tocha de plasma). 

O confinamento pode ser produzido por um bico anelar para injeção de gás que, se 

dotado de sistema de circulação d’água, permite obter temperaturas entre 2.000°C e 

32.000°C. O fluxo de plasma se comporta como uma chama em relação ao fluxo 

incidente de gás, ou como um condutor elétrico flexível sob a ação de campos 

magnéticos. O confinamento pode ser acentuado por recursos magnéticos, 

possibilitando o alongamento do fluxo e, conseqüentemente, temperaturas mais 

elevadas (até 50.000°C). Nesse caso, o sistema é denominado de tocha de plasma,

que transforma energia elétrica em calor transportado por um gás.  

Devido às altas temperaturas obtidas, pode ser usada para conversão de resíduos 

tóxicos em materiais inertes. Teoricamente qualquer gás pode ser utilizado na 

formação da tocha. As temperaturas típicas alcançadas por plasmas térmicos são da 

ordem de 15.000°C, embora temperaturas de até 50.000°C sejam possíveis. A alta 

densidade de energia das tochas de plasma possibilita a construção de reatores 

com menores dimensões para mesmas capacidades, com maior eficiência, 

permitindo a construção de equipamentos móveis, fato que não acontece com os 

incineradores convencionais.  
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Em processos industriais, o plasma térmico pode ser obtido pelo uso de corrente 

elétrica contínua ou alternada, freqüência de rádio ou fontes de microondas. O uso 

de energia elétrica (fonte “limpa”), reduz sensivelmente a quantidade de gases de 

exaustão, tornando também flexível o controle de parâmetros químicos do processo. 

O fluxo de calor pode ser controlado em função da aplicação (aquecimento, 

gaseificação ou controle de reações químicas em reator acoplado).  

Em função do tipo de arco formado, as tocha de plasma são divididas em duas 

categorias: tocha a arco não transferido (ANT) e a arco transferido (AT). Na tocha de 

arco não transferido (ANT), ou “soprado”, o arco se forma entre o cátodo e o ânodo, 

ambos fixados no gerador (ver fig. 2.11). Na tocha a arco transferido (AT), o arco se 

forma entre o cátodo (situado no gerador) e a peça ou material a ser trabalhado (que 

funciona como ânodo), ligada ao circuito elétrico do gerador (ver fig. 2.12).  

Figura 2.12 – Tocha de plasma: arco não transferido (a) e arco transferido (b). 

Para um sistema de plasma aplicado à eliminação de resíduos industriais, além da 

tocha, são necessários outros equipamentos periféricos, como (GLOBCKER, 2000):  

 sistema de injeção de ar comprimido (ou outro gás, dependendo do    objetivo);  

 sistema de injeção de materiais e instrumentos para controle e proteção; 

 sistema de água de resfriamento dos eletrodos;  

 sistema de ignição mecânico ou eletrônico. 

Uma tocha com distância entre eletrodos de 2mm, canal ejetor de 6mm de diâmetro e 

gás ajustado para uma chama de 50mm, apresenta temperaturas ao longo do eixo do 

plasma que variam de 1.727°C a 31.727°C, permitindo a introdução do material a ser 

processado numa área com temperatura média de 14.700°C (BONIZZONI, 2002). 
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2.4 – CIMENTO PORTLAND 

Cimento Portland é a denominação mundial para um pó fino com propriedades 

aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de 

endurecido, mesmo se novamente submetido à ação da água, não mais se 

decompõe (CHIAVERINI, 1996).

No Brasil há vários tipos de cimento Portland, que diferem em função da 

composição, sendo denominados de: comum; composto; de alto-forno ou 

pozolânico. O Portland comum é composto de um aglomerante artificial, resultante 

do cozimento até fusão parcial (a cerca de 1.450oC) de uma mistura em proporções 

específicas de calcário e argila. Após o cozimento, a mistura é moída e recebe uma 

certa quantidade de gesso para controle da pega.

2.4.1 – Padronização do cimento Portland 

O controle do cimento Portland é feito mediante um conjunto de testes normalizados.  

Entre as principais características analisadas, destacam-se: finura, pega, 

expansibilidade e resistência à compressão. A seguir, uma descrição resumida 

dessas propriedades. 

FINURA: o tamanho do grão do cimento deve ser tal que o resíduo deixado na 

peneira normal de 0,075 mm não deve exceder 15%.  

PEGA: é o tempo de início de endurecimento; em geral, o início do endurecimento é 

de no mínimo 1 (uma) hora após o lançamento da água de amassamento.  

EXPANSIBILIDADE: deve obedecer ao limite de 10mm, tanto a frio como a quente.  

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: é medida em corpos de prova preparados com 

argamassa normal (que contém em peso 1 parte de cimento e 3 de areia). Os ensaios 

são realizados em prensa hidráulica, obedecendo aos limites mostrados na tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Limites para ensaios de corpos de prova de argamassa normal 

Idade (dias) Pressão (MPa) 

3 8
7 15 
28 25 

2.4.2 – Outros tipos de cimento 

O cimento comum, denominado “cimento de pega lenta”, normalmente é empregado 

em estruturas de concreto armado. Entre os cimentos disponíveis no mercado, 

podem ser citados os seguintes: 

• branco – para obtenção de argamassa e de concreto branco; 

• aluminoso – produzido em fornos especiais a partir da mistura de bauxita e 

calcário com 30% de alumina; é resistente à compressão, ao calor e ataque de 

meio aquoso agressivo; tem pega lenta e exige o dobro da água de hidratação;  

• metalúrgico – tem as mesmas aplicações do Portland comum e é obtido a partir 

de uma mistura de escória de alto-forno com clínquer. 

2.4.3 – Aplicações do cimento 

O cimento pode ser usado na produção de pasta, argamassa ou concreto, cujas 

especificações são apresentadas abaixo: 

• pasta – mistura de cimento e água cuja resistência é função do tempo; 

• argamassa – pasta de cimento misturada com agregado miúdo (areia); agregado 

miúdo é aquele cujos grãos têm diâmetro inferior a 0,5 cm; 

• concreto – mistura de cimento, água, agregado graúdo e agregado miúdo; 

agregado graúdo é o que possui grãos com diâmetro superior a 0,5 cm. 
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2.5 – AGREGADOS CONVENCIONAIS 

Aglomerante (cimento, cal ou asfalto) é o responsável pela união dos grãos do 

agregado e que confere resistência mecânica à mistura. São materiais minerais que 

misturados à água ou outra substância líquida, formam pastas e endurecem depois 

de determinado tempo, causando a adesão dos componentes do agregado. 

Agregados são materiais granulosos que adicionados ao cimento (aglomerante) 

formam a argamassa ou o concreto. Entre os agregados convencionais mais 

comuns estão a areia, a brita, o seixo rolado e a argila expandida. 

2.5.1 - Característica dos agregados 

Agregados são adicionados aos aglomerantes na fabricação de argamassas e 

concretos com finalidades técnicas e econômicas. Têm como finalidade atribuir ao 

produto final resistência a esforços, diminuição da retração e, principalmente, redução 

do consumo do aglomerante, geralmente mais caro. Devem possuir resistências 

química e física (ruptura, flexão, impacto, abrasão, etc) compatíveis com o uso final.  

2.5.2 - Análise granulométrica 

Granulometria é a distribuição, em porcentagem, dos diversos tamanhos de grãos dos 

agregados. No Brasil, a norma NBR 7181/84 estabelece os seguintes parâmetros: 

• módulo de finura – soma das porcentagens acumuladas em todas as peneiras 

da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,600; 0,300 e 0,150 mm) – 

exceto as de número 25 e 50 – dividida por 100; quanto maior o módulo de 

finura, mais grosso será o agregado; 

• dimensão máxima – abertura nominal (em mm) da malha da peneira da série 

normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida 

acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. 
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2.5.3 – Agregado miúdo 

Os agregados são divididos em:  miúdos (areias) e graúdos (britas). A areia, o 

agregado miúdo por excelência, é resultado da fragmentação de rochas, reduzidas a 

partículas de diâmetro entre 4,8 e 0,05 mm nos quais predomina a sílica. Pode ser 

natural ou artificial. A natural provém da desagregação de rochas em conseqüência da 

ação de agentes físicos e posterior deposição resultando em depósitos naturais, 

chamados jazidas, associados a ambientes fluviais, marinhos e eólicos. As areias 

apresentam-se normalmente associadas a outros materiais conforme o ambiente de 

formação do depósito; é freqüente a mistura com materiais finos, restos de elementos 

orgânicos ou não. A areia do mar é indesejável, por conter sais perniciosos à 

argamassa, sendo  também por isso, muito higroscópica. A areia artificial é obtida pela 

trituração mecânica das rochas, empregando-se geralmente os resíduos de britagem 

e peneiramento de pedreiras; é geralmente a que consegue reunir melhor 

angulosidade e maior pureza, porém seu uso é restrito devido ao custo  elevado.  

Segundo sua natureza, as areias são classificadas em silicosas, calcárias, argilosas 

ou vulcânicas, conforme o material de origem. As silicosas são as melhores para 

composição de cimento. As calcárias são compostas por grãos duros e não friáveis. 

As argilosas só devem ser utilizadas quando convenientemente tratadas e têm uso 

restrito às aplicações nas quais não tenham de ficar imersas em água. São nocivas 

à resistência e durabilidade das argamassas e sofrem desagregação com o tempo.  

Considerando-se a granulometria, as areias são classificadas como: grossas – 

quando a maioria aparente dos grãos tem diâmetro entre 4,8 mm e 2 mm; seu 

módulo de finura é geralmente superior a 3,9; médias – quando a maioria aparente 

dos grãos tem diâmetro entre 2 mm e 0,42 mm; seu módulo de finura oscila entre 3,9 

e 2,4; ou finas – quando a maioria aparente dos grãos aparente tem diâmetro entre 

0,42 e 0,05 mm; seu módulo de finura é inferior a 2,4. 

A forma dos grãos permite classificar as areias segundo os tipos de arestas em 

“arredondadas” ou “vivas”. Conforme a morfoscopia do grão, existem areias de grãos 

esféricos, cúbicos, em forma de placa ou de agulha. Quanto à compacidade, podem 

ser “fofas” (ou “soltas”), medianamente compactas ou compactas.  



38

A areia apresenta uma densidade real que varia entre 2,60 e 2,65 t/m3. A densidade 

aparente (que se refere à densidade do conjunto, considerando também os vazios) 

varia entre 1,25 e 1,70 t/m3. Por ser um material granuloso, apresenta um grande 

volume de vazios. O coeficiente de vazios é expresso pela relação entre os volumes 

de vazios e o volume total aparente. Tem a propriedade da incompressibilidade, isto 

é, comporta-se de modo semelhante aos líquidos na compressão, repartindo 

uniformemente as pressões. A elevada relação entre a superfície e volume faz com 

que a areia retenha muita água. Em função da umidade, podem ser classificas em 

pouco úmidas (< 5%), úmidas (de 5 a 9%) ou muito úmidas (> 9%). Em igualdade de 

volume, na medida em que aumenta a umidade, diminui a densidade, isso porque 

ocorre o fenômeno  do inchamento. Quando a umidade superficial aumenta, 

envolvendo os grãos, afasta-os uns dos outros, aumentando o volume de vazios 

e, portanto, o volume total. Como a água é mais leve do que a areia, resulta 

diminuição de peso na unidade de volume. 

Presentes em qualquer tipo de areia e prejudiciais à construção civil, as impurezas 

podem ser divididas em quatro grupos: argilas, materiais pulverulentos, materiais 

orgânicos e minerais. Por ser coloidal, a argila requer maior quantidade de água 

para envolvê-la, alterando a dosagem adequada. Além disso, forma uma película 

isolante em redor dos grãos de areia, diminuindo a aderência do aglomerante. A 

argila também é responsável pelo aumento da retração das argamassas. Não 

obstante, há alguma divergência sobre o grau de nocividade da argila. Normas 

brasileiras estabelecem um máximo de 1,5% de torrões de argila na composição de 

areias destinadas à fabricação de concreto. Contudo, foi demonstrado que um teor 

até de 8% é benéfico, e que há um aumento máximo de resistência  quando esse 

teor é de 3%. Nessas condições ela serve para preencher vazios e para melhorar a 

trabalhabilidade. A matéria orgânica, geralmente sob a forma de detritos de origem 

vegetal (pequenos ramos, folhas ou partículas minúsculas em decomposição), pode 

prejudicar e até mesmo impedir o endurecimento das argamassas e concretos. Um 

teor de 1% dos ácidos encontrados nos húmus torna inútil a areia. Independente do 

uso, a areia que melhor resultados apresenta é a silicosa (quartzosa). A resistência 

de uma areia para o concreto ou argamassa deve ser, no mínimo, igual a dos 

aglomerantes que a envolvem. Tanto quanto possível, a areia deve ser angulosa e 

áspera ao tato, para conferir maior coesão às argamassas. 
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2.5.4 – Agregado graúdo 

É aquele cuja maioria dos grãos fica retido na peneira de 4,8 mm. De acordo com a 

norma EB-22, considera-se agregado graúdo quando a maioria dos grãos passa na 

peneira de 76 mm. Como o agregado miúdo, o graúdo também pode ser classificado 

de acordo com sua origem em: natural e artificial. O seixo rolado é um exemplo de 

agregado graúdo natural; ele é o resultado da fragmentação e do retrabalhamento 

natural de rochas. A brita é um agregado graúdo artificial obtido pela trituração 

mecânica de rochas. Outra classificação considera a constituição: silicosos, 

calcários, argilosos e vulcânicos. Podem ainda ser classificados de acordo com a 

forma. Na tabela 2.3 apresenta-se a classificação da pedra britada. 

Tabela 2.3 – Classificação da pedra britada 

Malha (mm) 
Brita número Mínimo Máximo 

1 4,8 12,5
2 12,5 25 
3 25 50 
4 50 76 
5 76 100 

A classificação normalizada do seixo rolado seria a mesma, mas na prática se adota 

a seguinte: fino - de 5 a 15 mm; médio - de 15 a 30 mm; e grosso - acima de 30 mm. 

Pedrisco é pedra britada (agregado miúdo) e, portanto, classificada como fino, médio 

e grosso, com os mesmos limites da areia. Pó-de-pedra é a mistura de pedrisco e 

filer (finos < 0,075mm), logo, não recomendado para argamassas. Brita corrida é a 

mistura da brita sem classificação com o pó de pedra. Trata-se da pedra britada que 

ainda não passou no peneirador (tamanhos misturados). De maneira geral as 

propriedades do pedregulho são iguais às das areias. Trata-se do mesmo 

material, com módulo de finura maior. Apresenta densidades real e aparente 

que variam segundo a composição mineral da rocha de origem, da 

granulometria e do processo de britagem usado. Para cálculos de traços, 

costuma-se adotar o peso específico aparente de 1,75 t/m3 para a brita e 1,90 

t/m3 para o seixo rolado. 
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O teor de umidade no seixo naturalmente úmido é da ordem de 1%, o que 

representa cerca de 16 litros de água por m3. Já a brita é praticamente seca (não 

sendo quase  higroscópica); a quantidade de vazios permite boa circulação de ar e 

favorece a evaporação da umidade. O inchamento no pedregulho é desprezível, já 

que o peso de cada grão impede o deslocamento e o aumento apreciável de volume 

quando absorve umidade. Seu coeficiente de vazios depende da densidade, sendo 

normalmente menor  que o da areia. Também são comuns presenças de impurezas 

no pedregulho. Para o concreto ele deve ser isento de matéria orgânica. A 

calcedônia, opala, cristobalita, tridimita e outros tipos similares reagem com os 

álcalis do cimento. Há cascalhos que reagem com o cimento ou com a cal, exigindo 

cuidado na escolha. A experiência demonstrou que o cascalho não deve ter grande 

quantidade de pedras achatadas (lameladas), mas sim de forma esférica. As pedras 

achatadas se prendem entre as armaduras do concreto e formam bolsões ou vazios. 

Em  relação ao tamanho dos grãos, é preciso considerar o uso que se pretende dar 

ao concreto. As normas brasileiras estabelecem que a brita ou o seixo rolado tenha 

diâmetro máximo igual ou inferior a ¼ da menor dimensão da peça a concretar, e 

menor que ¾  do espaço livre entre as malhas da armadura. Atendendo ao 

espaçamento usual dos elementos da armadura, convém que o diâmetro máximo 

usado seja o de 35 mm para as vigas e 25 mm para lajes, para evitar que se 

prendam às malhas da ferragem. Costuma-se empregar brita até o número 2 em 

lajes e até a de número 3 para vigas. O emprego de seixo ou brita, de modo geral, não 

costuma alterar os resultados finais. Uma vez que a água seja dosada de acordo com o 

material, a diferença de qualidade dos materiais é muito mais relevante. Para o 

concreto, a rocha deve apresentar resistência à compressão mínima de 800 kgf/cm2, e 

não deve estar em processo de alteração. 

2.5.5 – Agregados alternativos 

Além  do pedregulho e da areia, são usados outros agregados, na maior parte das 

vezes com a finalidade de obtenção de argamassas ou concretos leves. Assim, é 

usual britar pedras artificiais (tijolos, telhas, caliça) para produção de concretos 

leves, embora resulte em menor resistência. 
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Pedra-pome (resíduo vulcânico), escórias de alto-forno e cinzas de carvão de pedra, 

antes de usados, devem ter composição conhecida, para efeitos de cálculos e de 

eliminação de elementos nocivos.  

A argila expandida é um agregado leve obtido pela expansão à quente (1.000 a 

1.200°C) de determinados tipos de argilas em fornos rotativos. Ao substituir a brita 

ou cascalho, a argila expandida reduz o peso do concreto de 30 a 50%. A argila 

expandida brasileira permite obter concreto com 1700 kg/m3 (usando-se brita, o peso 

varia entre 2.100 e 2.200 kg/m3), com resistência à compressão de 230 kgf/cm2 em 

28 dias. É estável à variação de temperatura; não reage com o cimento nem se 

deteriora; tem maior resistência ao fogo do que as pedras e é excelente isolante 

termoacústico.

A cortiça mineral, cujo exemplo mais conhecido é a vermiculita, constitui um 

agregado leve, usado para isolamento termoacústico. As argamassas compostas de 

vermiculita apresentam pouca resistência, aspecto esponjoso, acentuado desgaste 

quando desprotegidas, mas são altamente isolantes ao som e calor. É também 

usada como carga de enchimento plástico (substâncias que se misturam às resinas 

para diminuir custos).  

A cinza da casca do arroz é o resíduo agrícola brasileiro com maior atividade 

pozolânica. Pode ser misturada na proporção 1/1 ao Portland comum. Para sua 

obtenção, foi desenvolvida uma técnica de queima em fornos de leito fluidizado.  

As fibras vegetais são consideradas como uma alternativa antiga para construção 

civil. Contudo, as tentativas de produção de argamassas ou pastas de Portland 

comum reforçados com fibras vegetais fracassaram em conseqüência da rápida 

degradação, resultante da elevada alcalinidade da água presente nos poros da 

matriz de cimento Portland (CYTED, 1997). A região da matriz em torno da fibra 

(zona de transição) é caracterizada por porosidades elevadas, permitindo acúmulo 

de água, e pela presença de quantidades elevadas de hidróxido de cálcio, 

propiciando elevada alcalinidade. A elevação da temperatura ambiente provoca uma 

sensível aceleração na velocidade de degradação. 
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2.6 – SOLO-CIMENTO 

A arquitetura de terra é milenar. Desde remotas eras o homem constrói a partir do 

solo, utilizando-se diversas técnicas, algumas ainda existem e fazem parte da 

tradição cultural de alguns países. Permite obter blocos construtivos a baixo custo 

pela mistura de solo, cimento e água. O produto resultante é um material resistente à 

compressão, de relativa impermeabilidade e baixo índice de retração volumétrica. 

Sua principal vantagem é justamente a composição – cuja maior parcela é solo.  

A técnica do solo-cimento é uma evolução de materiais de construção do passado, 

como o barro e a taipa. Apenas as colas naturais foram substituídas por produto 

industrializado: o cimento, que entra em uma quantidade que varia de 5% a 10% do 

peso do solo, valor suficiente para estabilizá-lo e conferir resistência ao composto. 

Pode empregar solos do próprio leito da futura base, misturados no local com 

equipamento pulvimisturador, ou selecionados de jazida, misturados em usina central 

ou no próprio campo. Praticamente qualquer tipo de solo pode ser utilizado; 

entretanto, os mais apropriados são os que possuem teor de areia (45% a 50%). 

Somente solos ricos em matéria orgânica (solo de cor preta) não podem ser utilizados.  

O baixo custo inicial e a alta durabilidade são os destaque dessa alternativa. Sua 

principal aplicação é na construção de paredes, mas pode ainda ser utilizado na 

construção de fundações, passeios e contrapisos. Em habitações, o solo-cimento 

pode ser utilizado segundo dois processos construtivos: paredes monolíticas ou 

blocos prensados. A escolha depende das características de cada obra em particular.  

É indicado como base e sub-base de pavimentos flexíveis e de peças pré-moldadas 

de concreto e também sub-base de pavimentos de concreto. Em rodovias, serve 

também como contenção de encostas (ABCP, 2003). Os pavimentos com base ou 

sub-base de solo-cimento são empregados no Brasil desde 1939, quando foi 

construída a estrada Caxambu-Areias, em empreendimento no qual a ABCP 

juntou-se ao DNER. Desde então, essa tecnologia foi utilizada na pavimentação de 

mais de 25.000km em todo país, constituindo um marco mundial. 
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2.6.1 – Modos de utilização do solo-cimento 

Há quatro formas principais de utilização do solo-cimento: tijolo ou bloco, parede 

maciça, pavimento e ensacado. Os tijolos ou blocos de solo-cimento são produzidos 

em prensas, portanto, dispensando a queima em fornos. Além de elevada 

resistência mecânica, já comentada, outra vantagem dos produtos fabricados 

segundo essa técnica, é o excelente aspecto visual. Paredes maciças são 

compactadas no próprio local, em camadas sucessivas, no sentido vertical, com o 

auxílio de fôrmas ou guias. O processo de produção assemelha-se ao sistema antigo 

de taipa de pilão, formando painéis inteiriços, sem juntas horizontais. Os pavimentos 

também são compactados no local, com o auxílio de fôrmas, mas em uma única 

camada. Constituem placas maciças, totalmente apoiadas no chão. O solo-cimento 

ensacado resulta da colocação da mistura úmida em sacos, que funcionam como 

fôrmas. Depois de terem a sua boca costurada, os sacos são colocados na posição de 

uso, onde são imediatamente compactados um a um. O processo de execução 

assemelha-se à construção de muros de arrimo com matacões de pedra. O resultado 

é um material com boa resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, 

baixo índice de retração volumétrica e boa durabilidade.  

Os equipamentos requeridos pela técnica de fabricação são simples, de baixo custo 

e manutenção barata. Blocos de solo-cimento são produzidos utilizando-se prensa 

manual ou hidráulica. A mistura fresca de solo-cimento é colocada dentro de moldes 

e prensada. Depois de retirado da prensa, o bloco é estocado em local coberto, 

onde é molhado periodicamente durante uma semana para atingir a cura adequada.  

A técnica não requer mão-de-obra especializada e a fabricação no próprio canteiro 

de obras reduz perdas e elimina custos de transporte. A resistência à compressão é 

semelhante à do tijolo convencional, mas a qualidade final da peça é superior, 

com dimensões mais regulares e faces mais planas, permitindo dispensar o uso 

de revestimentos, podendo ser utilizado de forma aparente, ou quando muito, 

requerer apenas uma pintura a base de cimento. A argamassa de assentamento 

pode conter uma menor proporção de cimento, resultando em mais economia 

quando comparado à técnica de assentamento convencional.  
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Os dois furos internos contribuem na redução do peso, além de permitir embutir os 

dutos das redes hidráulica e elétrica, abolindo o corte na parede depois de pronta. 

Além de melhorar as características termo-acústicas do tijolo, os furos também 

podem ser utilizados como molde de colunas, dispensando o uso de caixaria, 

portanto, reduzindo o uso de madeira na obra. 

2.6.2 – Vantagens econômicas 

A economia de tempo de obra é a principal vantagem econômica da técnica de solo–

cimento. Considere-se o exemplo de uma casa de 50m2: pelo método convencional, 

leva-se cerca de 60 dias para sua edificação; utilizando-se a técnica do solo-

cimento, são necessários apenas 40 dias, o que significa uma economia de 33% só 

em mão-de-obra. Apresenta, ainda, a vantagem adicional de proporcionar conforto 

térmico e acústico superiores aos proporcionados pela construções 

convencionais (COPPE/UFRJ). 

A economia de energia de produção é outro fator que torna esse elemento barato. 

Um milheiro de tijolos de argila queimada (tijolo tradicional) requer 1 m3 de madeira 

para ser produzido, o que equivale a aproximadamente seis árvores de porte 

médio. Como não necessita ser “queimado”, o bloco de solo–cimento tem forte apelo 

ambiental.

Ao contrário dos tijolos de argila queimada, que quando quebram têm de ser jogados 

fora, os de solo-cimento podem ser moídos e reaproveitados. Desse modo, 

praticamente elimina-se o entulho no local da obra. 

A alvenaria de solo-cimento requer apenas uma fina camada de pasta de cimento no 

assentamento dos blocos, ao contrário da alvenaria de tijolos cerâmicos, que requer 

uma espessa camada de argamassa. 

Na figura 2.13, observam-se tijolos de solo-cimento vazados utilizados na formação 

de pilares e paredes estruturais com o enchimento dos vazios coincidentes por 

concreto armado. 
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Figura 2.13 – Blocos de solo-cimento (fonte: www.abcp.org.br , 2004) 

2.6.3 – O projeto solo-cimento da COPPE 

Durante a Reunião Anual da Unesco (outubro de 2000), em Paris, o Professor 

Francisco Casanova – COPPE/UFRJ foi homenageado pelo trabalho denominado 

Auto - Construção para População de Baixa Renda, onde comprovou que é possível 

reduzir em média 50% o custo da construção civil (COPPE/UFRJ, 2003).

Atualmente a ONU estima que, para satisfazer as necessidades mais elementares 

de moradia no mundo, serão necessárias pelo menos 500 milhões de casas. Com 

base no atual cenário econômico-social, o solo se revela o material que reúne as 

melhores características necessárias ao preenchimento dessa lacuna habitacional. 

Entre as alternativas consideradas no presente trabalho, destaca-se o uso de 

resíduo plástico termofixo no enchimento de blocos solo–cimento como forma de 

reduzir a taxa de transferência de calor através de fechamentos verticais, visando 

melhorar a condição de conforto térmico no interior das habitações edificadas 

segundo essa técnica. 
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2.7 – CONCLUSÕES A PARTIR DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O problema colocado pela indústria foi o da destinação do resíduo plástico termofixo 

resultante da usinagem e acabamento de botões. Tendo em vista que entre 45% e 

50% da matéria prima utilizada no processo é transformada em resíduo, uma 

alternativa viável seria aquela cujo resultado fosse a comprovação da consolidação 

do material, permitindo sua reciclagem. No caso particular do termofixo poliamida, 

OMORI (2000) obteve indícios de consolidação por sinterização através de descarga 

de plasma. Contudo, o método exigiu que o material fosse mantido a uma 

temperatura de 380°C e submetido a uma pressão entre 19,6MPa e 39,2MPa. 

Analisando-se os resultados de OMORI (2000), chega-se à conclusão de que se 

trata de um método caro e de baixa eficiência, que não se aplica ao caso particular 

do resíduo plástico termofixo produzido pela indústria de botões em questão, pois 

nos experimentos realizados constatou-se que a degradação térmica do material e, 

conseqüentemente, a liberação de gases poluentes, começa por volta de 200°C. 

Das alternativas de decomposição de resíduos descritas no item 2.2, todas já 

testadas pela indústria, a termodecomposição em tocha de plasma mostrou-se uma 

opção segura para conversão do resíduo plástico termofixo. Isso não impediu que, 

inicialmente, fosse considerada a incineração como forma de eliminação do resíduo, 

visando gerar energia para indústria de cimento. A opção pelo plasma está 

consoante aos objetivos da pesquisa, principalmente em função do fato de não 

ocorrer a combustão do resíduo propriamente dita e, desse modo, não são gerados 

novos compostos tóxicos (como dioxinas e furanos). Além disso, a tecnologia de 

decomposição por tocha de plasma foi a que se mostrou mais adequada às 

condições disponíveis para realização dos trabalhos atinentes à pesquisa. Porém, 

essa opção não representaria um fato inédito. Por outro lado, não existe um único 

trabalho que trate da aplicação de resíduo plástico termofixo na confecção de blocos 

solo-cimento. Assim, o ineditismo da pesquisa seria garantido pelo uso do resíduo 

como agregado miúdo em blocos de solo-cimento e de argamassa de cimento 

Portland e, ainda, como material de enchimento de blocos cerâmicos. Essas e as 

demais alternativas consideradas na pesquisa serão discutidas a seguir. 



Capítulo 3 

Metodologia
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3 – METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi motivada pela busca por uma solução para destinação do 

resíduo plástico termofixo produzido a uma taxa média de 1 (uma) tonelada por dia 

em uma indústria de botões de poliéster.  

Até 2004, o resíduo era acondicionado na forma pulverulenta (ver fig. 3.1)  em sacos 

plásticos e jogado em aterro. Após a adoção de medidas restritivas pela empresa de 

coleta de lixo de Parnamirim–RN, a empresa de botões adquiriu máquinas para 

peletização do resíduo (ver fig. 3.2), reduzindo o volume em 2,79 vezes, de modo a 

permitir o depósito em terreno da própria fábrica. 

Fig.3.1 – Resíduo na forma pulverulenta. 

Fig.3.2 – Resíduo peletizado. 
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Além de ameaçar à saúde dos trabalhadores e da população que vive nas 

vizinhanças da empresa, a estocagem propicia condição insegura, devido ao risco 

de incêndio. Trata-se de uma solução emergencial, portanto temporária, adotada até 

que outra(s) alternativa(s) de destinação seja(m) viabilizada(s), de forma segura e 

econômica. 

No decorrer do desenvolvimento dos trabalhos da pesquisa, foram utilizadas as 

infraestruturas de pessoal e de material e equipamentos disponibilizadas pelos 

seguintes laboratórios: 

 Laboratório de Engenharia Têxtil – NTI / UFRN 

 Laboratório de Plasma – LABPLASMA / CCET / UFRN 

 Laboratório de Química Inorgânica – CCET / UFRN 

 Laboratório de Microscopia Eletrônica – CCET / UFRN 

 Laboratório de Transferência de Calor – LTC / NTI / UFRN 

 Laboratório de Concreto – LC / NTI / UFRN 

 Laboratório de Geofísica – CCET / UFRN 

 Laboratório Grupo de Pesquisa em Geologia Marinha e Monitoramento

  Ambiental – GGEMMA / UFRN. 

Nos itens seguintes são descritas as metodologias adotadas para cada uma das 

alternativas de decomposição do resíduo consideradas na presente pesquisa. 
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3.1 – QUEIMA EM FORNOS DE CIMENTO 

A exemplo do que ocorre com a borracha sintética de pneus usados, foi estudada a 

possibilidade de destinação do resíduo como combustível de forno de fabricação de 

cimento em uma indústria situada na periferia de João Pessoa – PB. Inicialmente, 

acreditou-se que a alternativa exigiria apenas o atendimento a dois critérios: 

viabilidade econômica do transporte e controle eficiente de emissão gasosa.  

Fornos de cimento operam com temperaturas da ordem de 1.500°C e necessitam de 

controle das emissões gasosas como forma de preservação ambiental. A fábrica em 

questão dispõe de moderno sistema de controle de emissão de gases; assim, os 

custos com transporte determinariam a viabilidade econômica da proposta. 

Procedeu-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica em relação aos impactos 

ambientais causados pelos fornos de cimento. Em seguida, analisaram-se a queima 

do resíduo e as cinzas obtidas. Foram realizados os seguintes ensaios: determinação 

da granulometria do resíduo; ensaio da degradação térmica, termogravimetria (TGA); 

calorimetria exploratória diferencial (DSC – differential scanning calorimetry); 

microscopia eletônica devarredura (MEV); e difratometria de raios-X. 

Partindo-se do princípio de que a fábrica de cimento dispõe de sistema de controle de 

gases, os ensaios tiveram por finalidade a verificação das condições de alimentação 

do material nos fornos, os níveis de temperatura da queima percentual, a eficiência do 

processo em relação ao poder calorífico e a caracterização das cinzas. Analisando-se 

os resultados obtidos nos ensaios de DSC, constatou-se o baixo poder calorífico do 

resíduo. Portanto, sua incineração implicaria em baixa eficiência do processo. Como 

o controle dos gases decorrentes da incineração encareceria o processo, ficou 

comprovada a inviabilidade econômica dessa alternativa. Contudo, o principal 

problema da incineração do resíduo não seria o tratamento dos gases em si, mas os 

produtos da combustão incompleta. A incineração seria uma opção de comprovada 

eficiência, i.e., segura para o ambiente, se fosse construída uma usina dedicada 

exclusivamente ao processo, mas isso não seria economicamente viável.  
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A pior conseqüência do uso de incineradores diz respeito à geração de novos 

compostos, cujos graus de toxidade podem ser superiores àqueles do resíduo 

original. Tanto durante quanto após a combustão, está provado que a incineração é 

uma opção inviável do ponto de vista ambiental: resíduos ricos em cloro (caso do 

resíduo produzido pela indústria de botões), quando incinerados, geram grandes 

quantidades de cloreto de hidrogênio e de sais contaminados por dioxinas, furanos e 

outros materiais tóxicos (DÜWEL, 2001).  

Entre os PCIs (produtos da combustão incompleta), as dioxinas e os furanos são 

considerados como materiais com elevado potencial de ameaça ao ambiente 

(SAKAI, 2000). A dioxina é considerada a substância mais agressiva ao ambiente já 

criada pelo homem. Seu grau de periculosidade, segundo alguns autores, pode 

ultrapassar até mesmo o do urânio e do plutônio. Detalhes dos efeitos ao homem 

foram descritos no capítulo da revisão bibliográfica. 

Devido ao baixo poder calorífico do resíduo plástico termofixo, a direção da fábrica 

de cimento mostrou-se desinteressada no uso do material, prontificando-se a 

queimá-lo gratuitamente desde que a fábrica de botões assumisse os custos do 

transportasse do resíduo. Além dos custos do transporte de Parnamirm–RN até João 

Pessoa–PB, havia o problema do controle das cinzas, que também deveria ser 

assumido pela empresa interessada em destinar o resíduo. Desse modo, a 

alternativa foi descartada. 

3.2 – DECOMPOSIÇÃO POR PLASMA 

A partir da constatação da inviabilidade da eliminação por incineração, passou-se a 

considerar a opção de destinação por termodecomposição em tocha de plasma. Nos 

incineradores, a temperatura máxima de operação pode variar na faixa entre 1.000 e 

1.200°C, fazendo com que a atmosfera no interior da câmara de combustão seja 

oxidante. Num conversor a plasma, por outro lado, a temperatura é controlada, 

permitindo que sejam atingidas temperaturas superiores aos 7.000°C (MURPHY, 

2001).
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No plasma, como o processo de dissociação é mais eficiente na quebra das 

moléculas dos resíduos, não se formam cinzas nem são liberados gases tóxicos na 

atmosfera, i.e., a escória é um material sólido e totalmente inerte.  

O processo de conversão de resíduos industriais, urbanos e hospitalares via plasma 

ocorre de forma definitiva e não agressiva. O equipamento para pirólise plasmática 

ocupa pouco espaço quando comparado às demais tecnologias; desse modo, torna-

se possível construir unidades móveis, que têm como vantagem a possibilidade de 

deslocamento do reator até o local de geração do resíduo, evitando-se, assim, os 

custos com transporte, além de riscos de deslocamento de resíduos perigosos 

(REZELIS, 2001). 

Nessa parte da pesquisa, com o apoio fundamental do LABPLASMA – Laboratório 

de Plasma, do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN, foi 

projetada, construída e testada uma tocha de pirólise por plasma, em escala 

laboratorial. O apoio do LABPLASMA foi fundamental, pois nele já havia sido 

desenvolvida uma tocha a plasma para fins didáticos e que serviu de embrião para 

tocha da presente proposta. O dispositivo construído tinha forma cilíndrica, 

comprimento de 9,5 cm e diâmetro de 8,5 cm (ver fig.3.3). 

Fig. 3.3 – Esquema da tocha de plasma construída no LABPLASMA-UFRN. 
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Para carcaça, utilizou-se um tubo metálico de aço–carbono; os eletrodos foram de 

cobre e o sistema completo foi refrigerado à água. O cátodo podia deslizar num tubo 

guia, também em aço carbono, concêntrico com a carcaça e eletricamente isolado 

por um disco de pedra sabão. Os tubos de refrigeração eram de aço inox, que 

também tinham a função de alimentação elétrica do cátodo. No tamponamento da 

parte posterior, usou-se um disco de aço–carbono isolado eletricamente dos tubos 

de refrigeração e que servia de apoio rosqueado para haste de ajustagem do 

cátodo. A haste de ajuste, também eletricamente isolada, estava fixada ao cátodo 

por intermédio de um rolamento, facilitando os movimentos de ajustagem. O cátodo 

foi confeccionado em duas partes rosqueáveis, para facilitar a troca da ponta em 

função do desgaste de trabalho. O cátodo tinha a extremidade em forma de casca 

para maior contato com a água de refrigeração. Detalhes do dispositivo fabricado 

podem ser observados na fig.3.4. No espaço entre o cátodo e ânodo, onde ocorrem 

as descargas elétricas, havia uma janela para injeção de ar comprimido, necessária 

à projeção da coluna do plasma formado através de um orifício central (com 5mm de 

diâmetro) existente no ânodo. Tochas de plasma com cátodo de cobre que utilizam 

ar comprimido para alongamento da chama têm vida útil entre 40h e 210h 

(MENEZES, 1999).

Fig. 3.4 – Elementos da tocha desenvolvida no LABPLASMA-UFRN: 

1-ânodo; 2-ponta catódica; 3-base catódica; 4-hastes de resfriamento; 

5-carcaça e 6-tampa posterior com haste de ajuste. 

Na figura 3.5 observam-se detalhes construtivos do ânodo (fabricado em cobre); 

vêm-se a face interna (com conicidade igual a da ponta catódica) e a entrada para o 

canal de resfriamento. No projeto, foi adotada uma distância de 2mm para 

separação entre o cátodo e o ânodo.  
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Fig. 3.5 – Face interna do ânodo. 

Detalhes do cátodo montado podem ser vistos na fig.3.6. Observam-se a ponta 

catódica rosqueada na base catódica, bem como a disposição dos tubos de 

resfriamento rosqueados no cátodo, servindo também para alimentação elétrica. O 

grampo da fonte retificadora, responsável pela polarização negativa, foi aplicado a 

uma das hastes de resfriamento. A polarização positiva foi obtida utilizando-se dois 

cabos elétricos, fixados ao ânodo por meio de parafusos e conectores. O projeto foi 

desenvolvido considerando-se a operação com uma corrente elétrica de 13,5A. 

Fig. 3.6 – Cátodo com as hastes de refrigeração:  

a) ponta catódica; e b) haste de resfriamento. 

Na vista frontal da tocha (fig. 3.7) distinguem-se os elementos que compõem a 

carcaça (cilindro externo), separada do cilindro metálico interno que serve de guia do 

cátodo por meio de um enchimento concêntrico de pedra sabão; também pode ser 

observado o isolamento de teflon do ânodo. 
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Fig. 3.7 – Vista frontal da tocha de plasma: 

(a) base metálica; (b) entrada de fluido de resfriamento; (c) entrada de injeção de ar 

comprimido; (d) carcaça; (e) isolamento elétrico (teflon); (f) isolamento térmico 

(pedra sabão); (g) guia metálico do cátodo. 

O cilindro de teflon teve a finalidade de isolar eletricamente o catodo do anodo e da 

base. O cilindro interno metálico foi usado para aumentar a rigidez e servir de guia 

para deslocamento e ajuste do cátodo. As conexões de resfriamento foram 

fabricadas em aço inoxidável, com o objetivo de evitar o processo de oxidação. A 

base da tocha, fabricada em chapa de aço-carbono, permitiu o assentamento da 

tocha em diversas posições, já que para seu funcionamento é necessário amplo 

grau de liberdade em relação à posição de trabalho. Na figura 3.8 vê-se a montagem 

da tocha num ângulo visual que permite observação de detalhes tanto na face frontal 

como lateral.

Fig. 3.8 – Destaque frontal e lateral da tocha de plasma: 

(a) sistema de resfriamento; (b) entrada para injeção de ar comprimido;  

(c) haste de ajuste 
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O ânodo foi construído com cavidades para circulação de fluido de resfriamento, 

permitindo garantir a integridade do dispositivo, que era fechado com um disco de 

cobre. Na figura 3.9 destaca a parte posterior da tocha, onde se observam os tubos 

de resfriamento e a haste de ajuste do cátodo. Um dos tubos de resfriamento 

funcionava também como elemento de polarização negativa. Observa-se que os 

tubos de resfriamento do cátodo (que, como dito, também servia de terminal de 

alimentação elétrica) têm posições próximas à haste de ajuste. Para evitar danos por 

curto-circuito, a haste de ajuste recebeu isolamento elétrico. 

Fig. 3.9 – Vista posterior da tocha de plasma: (a) haste de ajuste do ânodo. 

Na figura 3.10 tem-se uma visão geral do dispositivo em sua montagem final, 

destacando-se a alimentação elétrica, o sistema de resfriamento e a mangueira de 

injeção do fluido de trabalho – gás argônio. Apesar de garantir uma vida útil maior do 

cátodo, o uso do argônio implica no aumento dos custos operacionais. Assim, 

decidiu-se pela substituir daquele gás por ar comprimido.  

Fig. 3.10 – Tocha de plasma montada no LABPLASMA-UFRN. 

(a) alimentação de ar comprimido; (b) sistema de resfriamento do cátodo; 

(c) sistema de resfriamento do ânodo; (d) alimentação elétrica do cátodo; 

(e) alimentação elétrica do ânodo. 
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No momento de funcionamento, a alimentação do cátodo era isolada eletricamente 

das conexões de resfriamento. A alimentação elétrica da tocha de plasma era provida 

por meio de um grampo de aterramento de uma máquina de soldagem –fonte de 

corrente contínua com potência retificadora (Soldarco TIG, modelo R-250), com ignitor 

de alta freqüência (Sawn-301), fabricada pela White-Martins (ver fig. 3.11). 

Fig. 3.11 – Fonte de alimentação: (a) ignitor de partida; (b) fonte. 

A estação experimental de trabalho dispunha de instrumentos de medição de vazão 

(para gás e para água de resfriamento) e de monitoramento da temperatura do 

sistema de resfriamento. Com base nos dados das temperaturas e da potência 

consumida no processo de formação do plasma, foi possível estimar o rendimento 

do sistema e, conseqüentemente, seu custo operacional. 

Após as conclusões da fabricação e montagem do dispositivo, foram realizados 

testes onde, por injeção de ar comprimido, foi possível obter chama de plasma com 

projeção de até cerca de 50mm a partir do cátodo. Após várias repetições dos testes 

preliminares, iniciaram-se os testes de eliminação do resíduo plástico termofixo. 

Para evitar dispersão do resíduo no ambiente do laboratório, construiu-se uma 

câmara (fornalha) de cerâmica refratária para contenção do material (ver fig. 3.12).  

Fig. 3.12 – Sistema de conversão a plasma: 

(a) tocha de plasma; (b) alimentação; (c) fornalha. 
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Devido à granulometria (material pulverulento), o resíduo pôde ser introduzido no 

equipamento por meio de dispositivo que aproveitava o efeito Venturi causado pelo 

deslocamento da chama no interior do tubo cerâmico. Com base em informações de 

BONIZZONI (2002), projetou-se o dispositivo para pirólise por plasma com ajustes 

para obtenção de chama cuja geometria encontra-se representada na figura 3.13.  

Fig. 3.13 – Perfil de temperatura na chama de plasma 

Para evitar desgaste excessivo do eletrodo e reduzir custos de manutenção e 

material, o projeto do cátodo foi superdimensionado, i.e., dotado de uma massa muito 

maior do que aquela que seria necessária para suportar a passagem da corrente 

elétrica da fonte de alimentação, segundo recomendações de KERSTEN (2001).  

3.3 – TRATAMENTO A PLASMA FRIO 

Um parâmetro importante considerado nas análises de aplicações do plasma é o 

grau de ionização, definido como a fração das espécies neutras originais que foram 

ionizadas (ALVES Jr., 2001). Plasma com grau de ionização muito menor que a 

unidade é dito fracamente ionizado, ou plasma frio.

Na presente pesquisa, estudou-se originalmente a molhabilidade do resíduo plástico 

e formas para aumentá-la via tratamento a plasma frio. A molhabilidade é um 

parâmetro importante a ser considerado na formação de compósitos. O tratamento a 

plasma frio foi feito numa câmara de plasma pertencente ao LABPLASMA-UFRN 

(ver 3.14). 
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Figura 3.14 – Câmara de plasma: 

(1) recipiente com resíduo plástico termofixo; (2) injeção de gás; (3) fonte elétrica de 

corrente contínua; (4) sensor de pressão; (5) parede cilíndrica com haste-torre cátodo e 

termopar; (6) voltímetro para medidas de temperatura; e (7) bomba de vácuo. 

A fig. 3.15 corresponde ao sistema ilustrado no esquema da figura anterior (fig.3.14). 

Figura 3.15 – Câmara de tratamento de plástico a plasma do LABPLASMA-UFRN. 

Sensor de pressão Injeção de gás

Ânodo

Cátodo

Plástico  em 
processamento

Válvula de controle
de vácuo 

Voltímetro
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Para tratamento do plástico termofixo visando melhorar a molhabilidade, foi utilizada 

câmara a vácuo com dois eletrodos (cátodo e ânodo), alimentados por uma fonte de 

corrente contínua. Nesta câmara foi medida a temperatura da base do recipiente que 

recebe o material a ser tratado, formando o cátodo oco. O gás usado era constituído 

de 92% de N2 e 8% de H2 (mistura comercialmente denominada de gás verde); foi 

injetado na câmara com vazão controlada por um fluxímetro (ver fig. 3.16). A câmara 

dispõe, ainda, de sensor para medição da pressão interna. 

Figura 3.16 – Fluxímetro eletrônico de medição do gás verde 

Nos testes realizados, foram adotados os seguintes valores de parâmetros de 

trabalho: tensão média de trabalho 431 V; corrente elétrica média 0,18 A; vazão de 

gás (92% de N2 + 8% de H2) 20 cm3/min. Na figura 3.17 observam-se detalhes da 

base do cátodo, elemento formado por uma haste-torre revestida com pedra sabão, 

onde o plasma fica confinado na parte superior e que possui uma chapa que serve 

apoio ao recipiente metálico para depósito do resíduo plástico termofixo. 

Figura 3.17 – Câmara para tratamento de plástico a plasma 

Haste-torre: cátodo
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Para determinação do aumento da molhabilidade do plástico termofixo mediante o 

tratamento a plasma, foi adotado o procedimento abaixo discriminado: 

1. pesagem das amostras de material não tratado e tratado a plasma; 

2. imersão das amostras por 10 min num Becker contendo 200 ml de água; 

3. pesagem das amostras (peso molhado); 

4. secagem das amostras durante 1h em estufa a 100°C;  

5. repetição das pesagens, até constatação da eliminação da umidade; 

6. determinação da percentagem de absorção de cada amostra. 

A eq. 3.1 foi utilizada na determinação do percentual de absorção de cada amostra: 

100% x
P

PP
A

s

su                                                             (3.1) 

onde:  %A = percentual de absorção da amostras 

Pu = peso da amostra úmida 

Ps = peso da amostra seca

Os resultados dos testes e as conclusões sobre o emprego da técnica para 

destinação do resíduo serão apresentados nos próximos capítulos. 
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3.4 – USO DO RESÍDUO EM BLOCOS CONSTRUTIVOS 

Foi analisada a possibilidade de utilização do resíduo plástico termofixo como 

agregado miúdo (pulverulento) em blocos para construção civil. Foram considerados 

blocos de argamassa de cimento e de solo–cimento. A viabilidade das propostas 

dependia primordialmente do atendimento ao critério de resistência mecânica, 

exigindo, portanto, a fabricação de corpos-de-prova para realização dos ensaios.  

Também foi considerada a utilização do resíduo no enchimento de bloco cerâmico 

de 8 furos. A expectativa em torno dessa aplicação se deveu à possibilidade de, 

mediante o enchimento dos furos, reduzir (ou mesmo eliminar) o efeito das correntes 

convectivas e, conseqüentemente, aumentar a resistência térmica do tijolo, o que 

implicaria na redução da carga térmica nas habitações devido à transferência de 

calor através dos fechamentos verticais. Para tanto, foram realizadas medições de 

propriedades térmicas e realizados ensaios de transferência de calor. A seguir, são 

descritos os procedimentos utilizados nas análises das resistências (mecânica e 

térmica) de cada tipo de bloco. 

3.4.1 – Bloco de argamassa de cimento 

Foram fabricados blocos de argamassa de cimento com resíduo plástico termofixo 

como agregado miúdo. Detalhes podem ser observados nas figuras 3.18 e 3.19. 

Fig. 3.18 – Bloco de argamassa de cimento com agregado de resíduo termofixo. 
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Fig. 3.19 – Detalhe da superfície do bloco de argamassa com resíduo termofixo. 

Os blocos foram utilizados na construção de uma célula de testes de campo, para 

análise do processo de transferência de calor em condições reais de uso. Também 

foram realizadas medições para determinação de propriedades termofísicas 

(condutividade térmica, difusividade térmica e capacidade calorífica).  

3.4.2 – Bloco de solo–cimento 

Para analisar a viabilidade técnica do confinamento em blocos de solo-cimento como 

alternativa para ultimação do resíduo plástico termofixo, foram realizadas análises 

comparativas de propriedades mecânicas e térmicas de amostras do elemento 

construtivo fabricadas em duas situações distintas: com e sem agregado de resíduo. 

Os blocos foram fabricados utilizando-se uma máquina desenvolvida na Oficina 

Mecânica do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN, ver detalhes na figura 3.20.  

Fig. 3.20 – Máquina de fabricação de blocos solo-cimento da UFRN. 
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No processo de fabricação, aplicou-se uma pressão de 2,06MPa. O diagrama 

utilizado para cálculo desse valor está representado na figura 3.21. 

Figura 3.21 – Forças aplicadas na confecção dos blocos solo-cimento 

Como a área de contato de cada bloco é, em média, igual a 160,75cm2 e a força 

aplicada de 3.335N, tem-se uma pressão de 2,06 MPa. 

Na figura 3.22 observam-se blocos de solo-cimento fabricados em duas 

composições distintas: com e sem agregado de resíduo plástico termofixo.  

Fig. 3.22 – Blocos de solo-cimento: 

(a) com agregado de resíduo plástico; (b) sem agregado (bloco “padrão”). 

Os corpos-de-prova foram fabricados de acordo com os traços discriminados na 

tabela 3.2 (numa relação água/cimento = 0,48). 

a

b
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Tabela 3.1 – Traços de fabricação de blocos solo-cimento 

Identificação Cimento Plástico Solo 

I (Padrão) 1 0 8

II 1 1 7 

III 1 2 6 

IV 1 3 5 

V 1 4 4 

Realizaram-se ensaios para determinação da resistência à compressão dos blocos 

nas duas configurações consideradas na pesquisa, assim como medições de 

propriedades termofísicas e ensaios de transferência de calor. 

3.4.3 – Blocos cerâmicos 

O bloco cerâmico de 8 furos é o elemento de vedação mais comercializado no 

estado do Rio Grande do Norte. Tendo isso em consideração, idealizou-se a 

destinação do resíduo por confinamento no interior dos furos do bloco. O 

enchimento foi feito manualmente. Nas figuras 3.23 e 3.24 observam-se, 

respectivamente, o processo de enchimento e o resultado final. 

Fig. 3.23 – Enchimento de bloco cerâmico com resíduo plástico termofixo. 
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Figura 3.24 – Blocos cerâmicos 8 furos: (a) com resíduo e sem vedação de cimento, 

(b) “padrão” furos vazios, (c) preenchimento com resíduo e com vedação de cimento. 

3.4.4 – Preparação de corpos de prova 

A argamassa foi preparada em um misturador mecânico com uma cuba de aço 

inoxidável, com capacidade para 5 , dotado de uma pá metálica que gira em torno 

de si mesma e em movimento planetário em torno do eixo da cuba com movimentos 

em sentidos opostos (ver fig. 3.25). A compactação da argamassa foi feita 

manualmente, seguindo-se recomendações da norma ABNT–NBR 1020, usando-se 

soquete de aço, cilíndrico de 200 mm de comprimento por 23mm de diâmetro na 

base. A compactação foi realizada em quatro camadas, adensadas por espátula de 

25 mm de largura e 200 mm de comprimento, sendo cada camada compactada por 

30 golpes com uniformidade de distribuição, procurando-se manter o soquete 

sempre com a mesma altura de impacto. Os corpos de prova foram fabricados em 

formato cilíndrico, com 50mm de diâmetro e 100mm de altura (ver fig.3.26). 

   Figura 3.25 – Misturador mecânico.      Figura 3.26 – Moldes de corpos-de-prova. 

      (Laboratório de Concreto-UFRN)  (Laboratório de Concreto-UFRN) 

a b c
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A rasadura do topo de cada corpo de prova foi feita sempre com régua metálica, não 

flexível, com borda longitudinal biselada, de 200 mm de comprimento e 2 mm de 

espessura. Após as moldagens, os corpos-de-prova (ainda nos moldes) foram 

colocados em ambiente úmido, onde permaneceram por 24h (ver fig. 3.27).  

Figura 3.27 – Ambiente de conservação dos corpos-de-prova. 

Os corpos-de-prova foram capeados com enxofre fundido, aplicado nas 

extremidades, visando melhor distribuição da pressão. Detalhes dos resultados do 

processo podem ser observados nas figuras 3.28 e 3.29. 

Figura 3.28 – Capeamento dos corpos-de-prova (Lab.Concreto-UFRN) 

Figura 3.29 – Corpos-de-prova com capeamento (Lab.Concreto-UFRN) 
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3.4.5 – Ensaios de compressão 

Para determinação da resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos, 

seguiram-se as orientações da norma ABNT–NBR 7215. Os ensaios foram 

realizados utilizando-se a prensa hidráulica do Laboratório de Concreto do Núcleo 

de Tecnologia Industrial da UFRN, ver fig. 3.30. 

          

Figura 3.30 – Prensa hidráulica do Laboratório de Concreto 

do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN utilizada em ensaios de compressão: 

(a) bloco de argamassa de cimento 

(b) bloco de solo-cimento. 

A máquina de ensaios de compressão utilizada possui as seguintes características: 

– carga contínua, sem choques, à velocidade constante; 

– certificado de calibração conforme norma ABNT–NBR 6156; 

– velocidade de carregamento transmitido ao corpo de prova = 0,25 MPa/s. 

Nos ensaios realizados, o equipamento foi regulado de modo que a carga se 

elevasse progressivamente, à razão de cerca de 500 N/s, conforme recomendação 

da norma ABNT–NBR 6460. 

a
b
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3.4.6 – Análise do comportamento térmico 

Uma das expectativas do uso do resíduo plástico termofixo como agregado de 

elementos construtivos diz respeito à possibilidade de aumento da resistência 

térmica de blocos construtivos. Para verificar essa possibilidade, realizaram-se 

experimentos de transferência de calor e medições de propriedades termofísicas. Os 

experimentos para análise de desempenho térmico dos blocos foram realizados no 

Laboratório de Transferência de Calor – LTC, do Núcleo de Tecnologia Industrial da 

UFRN. Três tipos de experimentos foram idealizados: divisória de ambientes, 

câmara climatizada e célula de testes de campo. 

3.4.6.1 – Divisória de ambientes 

O espaço antes ocupado por uma porta de ligação entre duas salas foi preenchido 

com blocos de solo cimento; a temperatura de uma das salas foi reduzida por meio 

de climatização (sala “fria”); uma fonte de radiação térmica foi utilizada para aquecer 

o lado da parede voltado para outra sala (“quente”). Assim, foi possível estabelecer 

um gradiente de temperatura controlado, necessário aos experimentos (ver fig.3.31).  

Figura 3.31 – Esquema (vista superior) do experimento com divisória de ambiente. 

O corpo-de-prova assim estabelecido era constituído de um painel com 2,10m de 

altura e 0,80m de largura. Um banco de lâmpadas incandescentes (24 x 200W) foi 

utilizado como fonte de radiação térmica para aquecimento do lado da parede de 

blocos solo-cimento voltado para “sala quente” (ver fig.3.32). As lâmpadas ficaram a 

1,0 m de distância do corpo-de-prova. 
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Figura 3.32 – Fonte de radiação térmica da sala “quente”: 

Para medição da temperatura, termopares de cobre–constantan foram instalados em 

ambas as faces de cada corpo-de-prova, em três pontos dispostos diagonalmente. 

Um sistema de aquisição de dados foi utilizado para registro de dados em 

computador. O sistema foi configurado para registro em arquivo “txt”, com medições 

em intervalos de quinze minutos durante um período de 24 horas. Foram ensaiados 

corpos de prova com blocos de solo–cimento com e sem agregado de resíduo. 

Realizaram-se três medições para cada configuração. Na figura 3.33 observam-se: o 

corpo-de-prova, o sistema de aquisição de dados e termopares ligados entre esses. 

Fig. 3.33 – Experimento em andamento (vista da “sala fria”). 
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3.4.6.2 – Câmara climatizada 

Os experimentos para análise da transferência de calor através de blocos cerâmicos, 

nas configurações com e sem enchimento com resíduo, foram realizados em uma 

câmara climatizada adaptada ao condicionador de ar do LTC (ver fig.3.34).

   

Figura 3.34 – Câmara para ensaios de blocos cerâmicos (LTC-UFRN). 

A câmara possuía as seguintes dimensões: 1,0m de largura, 0,75m de altura e 

1,35m de profundidade. Foi construída em madeira com revestimento interno de 

EPS laminado. O condicionador reduzia a temperatura de uma face do corpo de 

prova (blocos cerâmicos) enquanto a fonte radiante aquecia a outra. Termopares 

foram fixados nas duas faces e conectados ao sistema de aquisição para registro de 

temperaturas.  

3.4.6.3 – Célula de testes de campo 

Com o intuito de avaliar o desempenho dos blocos de argamassa de cimento 

Portland com agregado de resíduo plástico termofixo, construíram-se células para 

testes em campo. Cada célula de teste possuía dimensões de: 1,60m x 1,80m de 

base e 1,80m de altura (ver figura 3.35) 
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Três células foram construídas, cada uma com um tipo de bloco: de argamassa de 

cimento sem agregado (“padrão”); de argamassa de cimento com agregado (resíduo 

plástico termofixo); e de argamassa de cimento com enchimento dos canais interno 

por resíduo. A última opção foi proposta após análise dos resultados obtidos nos 

experimentos com blocos cerâmicos, onde foi constatada significativa diferença 

entre as situações dos blocos com furos vazios e preenchidos com resíduo.  

Figura 3.35 – Células de testes de campo:  

(a) sem agregado (“padrão”); 

(b) com agregado de resíduo; (c) com enchimento de resíduo. 

Os seguintes traços foram considerados na fabricação dos blocos de argamassa de 

cimento Portland utilizados na construção das células:  

(a) célula “padrão”, de blocos convencionais – traço de 1:8 (i.e., um volume de 

cimento para oito de areia média); 

(b) célula de blocos com agregado de resíduo – traço de 1;2,5; 8 (um volume de 

cimento para oito de areia média e 2,5 de resíduo plástico); e 

(c) célula de blocos com enchimento de resíduo – traço de 1:8 (um volume de 

cimento para oito de areia média). 

Na figura 3.36 ilustram-se os procedimentos de enchimento dos blocos com resíduo. 

a

c

b



73

Figura 3.36 – Construção da célula de blocos com enchimento de resíduo. 

As células foram cobertas com placas de PVC forradas com blocos de EPS, de 

modo a garantir que a taxa de transferência de calor através do fechamento 

horizontal fosse desprezível. Na figura 3.37 observa-se a cabine (de blocos com 

enchimento de resíduo) em sua forma final. 
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Figura 3.37 – Célula de blocos com enchimento de resíduo plástico termofixo. 

Na figura 3.38 pode-se ver o detalhe da instalação de um termopar na face externa 

da célula. Cada célula recebeu 1 termopar externo na face Este, 1 externo na face 

Oeste e 2 termopares nas paredes internas, nessas mesmas orientações. Os 

termopares foram ligados aos sistemas de aquisição de dados por computador, 

montados numa cabine situada no centro do terreno utilizado para experimentos de 

campo (ver figura 3.39). A cabine era climatizada para preservar a integridade dos 

equipamentos. 

      

Fig.3.38 - Termopar instalado em parede     Fig. 3.39 – Cabine de registros de dados 
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3.5 – MEDIÇÕES DE PROPRIEDADES TÉRMICAS 

Amostras do resíduo plástico termofixo, de bloco de solo-cimento (com e sem 

resíduo) e bloco de cimento (com e sem resíduo) foram analisados quanto às 

seguintes propriedades térmicas: k = condutividade térmica; cp = capacidade 

calorífica; e  = difusividade térmica. As medições foram realizadas utilizando-se o 

analisador de propriedades térmicas QuickLine-30, pertencente ao GGEMMA – 

Grupo de Pesquisa em Geologia Marinha e Monitoramento Ambiental, do Centro de 

Ciência Exatas e da Terra – UFRN. O equipamento funciona com dois tipos de 

sonda: de superfície (para materiais rígidos) e de inserção (tipo “agulha”, para 

materiais porosos). Nas figuras 3.40 e 3.41 observam-se os ensaios de medições de 

propriedades de um bloco e do resíduo, respectivamente. 

      

    Fig. 3.40 – Medição de propriedades            Fig. 3.41 – Medição de propriedades 

      térmicas de bloco de cimento com             térmicas do resíduo plástico termofixo. 

        agregado de resíduo termofixo.  

O princípio de funcionamento está baseado na análise da temperatura de resposta do 

material quando esse é submetido a um fluxo de calor pulsante. O fluxo térmico é 

produzido pelo aquecimento de uma resistência elétrica, inserida na sonda, que está 

em contato térmico direto com o material analisado. A avaliação da condutividade 

térmica e da capacidade calorífica volumétrica é baseada no registro das 

temperaturas gravadas periodicamente, desde que a propagação do calor ocorra em 

meio infinito, ou seja, que o material analisado tenha dimensões maiores ou iguais às 

mínimas dimensões especificadas no manual do fabricante. As sondas de superfície 

são de uso exclusivo para materiais sólidos e rígidos. Esses devem ter superfície 

plana, com diâmetro mínimo de 6,0 cm, e espessura mínima entre 10mm e 15mm.  
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Para eliminar o ar aprisionado na interface entre a sonda e o material analisado, uma 

das principais fontes de erro de medição, espalha-se uma camada de pasta térmica 

sobre a face da amostra. Outros fatores que podem induzir a erros de medição: 

contato térmico entre sonda e material; variação da temperatura devido à correntes 

de vento; dimensões finitas da amostra; não-homogeneidade da amostra; 

anisotropia da amostra; e umidade contida na amostra. 

Após espalhar a pasta térmica em três regiões sobre a face do corpo de prova, 

colocou-se a sonda de superfície do corpo-de-prova, fazendo-se uma leve pressão, 

com cuidado para não causar atrito entre as superfícies, introduziu-se um nome para 

que a identificação da amostra fosse gravada na memória do equipamento e, 

finalmente, as medições tiveram início. Cada medição requeria um tempo que varia 

entre 7 e 15 minutos, dependendo do material e da sonda utilizada. Ao final da 

medição, o equipamento indica num display os valores de: condutividade térmica (k),  

difusividade térmica ( )  e capacidade calorífica volumétrica (C). Paralelamente à 

indicação, o equipamento também armazena os dados na memória, permitindo que 

o usuário, ao final do processo, faça a transferência de dados para computador.  

Como dito acima, quanto maior a homogeneidade superficial do material analisado 

maior a confiabilidade das medições. No caso da presente pesquisa, por se tratar de 

materiais não-homogêneos e isotrópicos, foram necessárias duas séries de três 

medições em cada face de cada corpo-de-prova. Desse modo, os resultados 

apresentados nas tabelas são as médias das medições realizadas em ambas faces 

de cada amostra. Para cada traço de cada configuração (argamassa de cimento sem 

agregado, argamassa de cimento com agregado, solo-cimento sem agregado e solo-

cimento com agregado) foram produzidos dois corpos-de-prova. Com o objetivo de 

verificar a influência do contato térmico entre sonda e amostra nos resultados, 

também foram realizadas medições nas duas situações: com e sem pasta térmica.  

Ensaios de termogravimetria (TGA) e de calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

do resíduo foram realizados no Laboratório de Caracterização de Materiais – LCM, 

do Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN. Nas figuras 3.42 e 3.43 podem 

ser observados os equipamentos utilizados: Perkin-Elmer – TGA 7 e DSC-50-

Shimadzu. 
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Fig. 3.42 – Ensaio de TGA (LCM / DFTE / UFRN 

Fig. 3.43 – Ensaio de DSC (LCM / DFTE / UFRN) 



Capítulo 4 

Resultados
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4 – RESULTADOS OBTIDOS 

Nos tópicos seguintes, são apresentados os resultados dos ensaios realizados de 

acordo com os procedimentos descritos na metodologia.  

4.1 – INCINERAÇÃO EM FORNOS DE CIMENTO (ANÁLISE 

GRANULOMÉTRICA E TERMOGRAVIMÉTRICA) 

Na tabela 4.1 apresentam-se os resultados das análises da granulometria, 

realizadas com objetivo de verificar a adequação do resíduo para uso como 

combustível de fornos de cimento. 

Tabela 4.1 – Granulometria do resíduo plástico termofixo 

Porcentagem (%) Diâmetro da peneira (mm) 

Retida Acumulada 

4,8 0,35 0,35

2,4 8,05 8,40

1,2 25,70 34,10

0,6 26,50 60,60

0,3 21,35 81,95

0,15 11,50 93,45

< 0,15 6,55 100,00

Constatou-se que a granulometria apresentada pelo resíduo era adequada para uso 

em equipamentos de alimentação de combustível (por insuflação) de fornos de 

cimento.  
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Na figura 4.1 apresentam-se os resultados da análise termogravimétrica (TGA), feita 

para verificar a degradação térmica do material em temperaturas idênticas às 

obtidas em câmaras de incineração. 

Fig. 4.1 – Análise termogravimétrica do resíduo plástico termofixo 

em atmosfera de nitrogênio (N2)

Os ensaios foram divididos em duas partes: em atmosfera de nitrogênio e na 

presença de ar. Utilizaram-se amostras com 2.100 mg de plástico termofixo, que 

foram submetidas a uma razão de aumento de temperatura de 10,0 oC/min, numa 

faixa de temperatura de 40oC a 940oC.

Essa técnica permite acompanhar as transformações estruturais no interior do 

material analisado. Na figura 4.1 observa-se a comparação do termograma com sua 

primeira derivada. Nas tabelas 4.2 e 4.3 são apresentados os dados obtidos nas 

análises em atmosfera de nitrogênio e de ar, respectivamente. 
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Tabela 4.2 – Análise da combustão do resíduo em atmosfera de nitrogênio. 

Faixa de temperatura (oC) Percentual de resíduo em combustão (%)

40 a 161 1,144

161 a 275 7,665

275  a 520 88,353

520 a 897 2,237

A análise começa a 40oC, com 99,568% da massa inicial de 2.100 mg. Até 897oC,

99,331% do material foi queimado, produzindo grande quantidade de gases. 

Segundo DÜWEL (2001), os principais gases do processo são ácido acrílico, tolueno 

e fenol. O tolueno, por exemplo, liberado a partir de 250oC, possui grande 

capacidade de penetração nas vias respiratórias. Assim, para cada tonelada de 

plástico termofixo que fosse incinerada, seriam gerados 2,37 kg de cinza e o 

restante seria transformado em gases.  

Os resultados dos ensaios realizados em atmosfera de ar estão apresentados na 

tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Combustão do resíduo plástico termofixo em ar. 

Faixa de temperatura em (oC) % do resíduo queimado 

40 a 259 8,952

259 a 475 84,744

475 a 897 5,161

Na figura 4.2  mostram-se os resultado da termogravimetria do resíduo plástico 

realizada em atmosfera de ar, cujos dados são apresentados na tabela 4.3. 
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Figura 4.2 – Termogravimetria do resíduo plástico termofixo em atmosfera de ar 

No ensaio termogravimétrico cujos resultados estão na figura 4.2, utilizou-se o ar 

como gás de arraste, amostra de plástico de 2.100mg e uma razão de aquecimento 

de 10 oC/min, para uma faixa de temperatura variando de 40 oC até 897 oC.

A 897oC, o percentual do material que entra em combustão é de 98,858%. Logo, 

para cada tonelada de resíduo que fosse incinerado, sobrariam 9,40 kg de cinzas. 

Para esta análise de calorimetria diferencial de varredura, foi utilizada uma amostra 

de 1,098 mg de plástico em atmosfera de nitrogênio, submetida a uma razão de 

aumento de temperatura de 10 oC/min numa faixa de variação de 0 oC a 500 oC. Na 

figura 4.3 observam-se os resultados desse ensaio. 
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Figura 4.3 – DSC do resíduo plástico termofixo. 

A curva derivada primeira indica os níveis referenciais de energia endotérmica e 

exotérmica. No nível zero define-se o pico da curva mW versus temperatura, cuja 

área respectiva corresponde à energia equivalente e, assim, possibilita a 

determinação do poder calorífico do material.  

Analisando-se os resultados obtidos nesses ensaios, constatou-se que o resíduo 

plástico termofixo considerado na presente pesquisa apresenta um poder calorífico 

de aproximadamente 403,02 kJ/kg. 

Mesmo em fornos de processamento a seco (mais eficientes), ainda são necessários 

em média 4,65x106 kJ de energia para fabricação de 1 tonelada de cimento Portland. 

Assim, para que fosse utilizado como combustível em fornos da indústria de cimento, 

o resíduo deveria apresentar um valor mínimo próximo de 31.394,25 kJ/kg, que 

corresponde ao poder calorífico do carvão de madeira (Greenpeace,1998). Desse 

modo, como já utiliza resíduo de pneu, que possui poder superior ao do carvão, a 

empresa fabricante de cimento declinou da proposta de utilizar o resíduo, mesmo 

que não tivesse que pagar por ele ou pelo seu transporte.  
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A equipe responsável pela pesquisa ainda considerou a hipótese da empresa 

construir um incinerador para processamento do resíduo, tendo em vista tratar-se de 

um material inflamável, possivelmente adequado ao processamento em incinerador 

com alimentação contínua, de fácil operação. Logicamente, essa opção somente 

seria adotada mediante a adoção em paralelo de um sistema para controle de gases 

de acordo com as normas vigentes.  

Para determinar o teor das cinzas resultantes da queima do resíduo, foram 

realizados testes de incineração em laboratório. Em seguida, procedeu-se a análise 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Na figura 4.4 observa-se a imagem 

produzida em um dos testes. 

Figura 4.4 – Imagem do plástico termofixo obtida por MEV. 

Esperava-se que as cinzas apresentassem uma predominância de carbono e silício, 

entretanto, constatou-se a existência de outros materiais distintos, com 

predominância de carbono, oxigênio, alumínio, silício, potássio, titânio, cobalto e 

chumbo, conforme dados apresentados na figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Elementos químicos presentes nas cinzas do resíduo plástico, 

de acordo com resultados obtido por meio de MEV. 

Para confirmação da análise, providenciou-se também um ensaio de difratrometria 

de raios-X (DR-X), cujos resultados podem ser observados na figura 4.6, onde se 

constata a presença de diversos óxidos de titânio, silício, cobalto e chumbo. 

Figura 4.6 – Análise DR-X do resíduo plástico termofixo incinerado. 
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Como citado anteriormente, na pesquisa bibliográfica realizada, foram encontrados 

dados que associam à incineração do resíduo a uma ampla gama de riscos 

ambientais, às vezes maiores do que o próprio resíduo na forma como ele é gerado.  

A empresa de botões considerou que, pelo menos no momento atual, a construção 

de uma planta para incineração do resíduo dotada de sistema de controle de gases, 

conforme exigido pelas normas ambientais, não se configura um opção 

economicamente viável. Assim, na presente pesquisa, a eliminação do resíduo 

plástico termofixo por incineração foi considerada uma opção não recomendável, 

com base nas seguintes razões: 

1. baixo poder calorífico;  e 

2. presença de compostos tóxicos nas cinzas de incineração, com destaque 

para óxido de chumbo e, principalmente, chumbo livre. 

4.2 – CONVERSÃO EM  TOCHA DE PLASMA 

Após o ajuste da corrente, da vazão de ar comprimido e da vazão da água de 

resfriamento, houve dificuldades na estabilização do arco elétrico. Este controle é 

necessário para redução da erosão dos eletrodos e aumento da taxa de 

transferência de energia do arco ao fluxo de plasma e deste à carga, ou seja, ao 

material a ser decomposto. O problema foi parcialmente solucionado ajustando-se 

em 7,1 l/min a vazão de ar comprimido (para vazões menores que 7,1 l/min, obtinha-

se uma chama instável e sem projeção; para vazões maiores que 7,1 l/min, a chama 

se projetava do equipamento de forma instável). A estabilidade do arco só foi obtida 

quando se utilizou um sistema de ignição da marca Sawn (modelo 301), que faz 

parte de uma máquina de soldagem (Soldarco TIG – modelo R-250) pertencente à 

Oficina Mecânica do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN, e quando foram 

trocados os diodos que formam a fonte retificadora daquele sistema. Na fig.4.7 

vêem-se os resultados dos testes para diferentes vazões. 
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Figura 4.7 – Perfil da chama de plasma para diferentes vazões de ar comprimido. 

Para uma tensão de trabalho de 84,5 V, obteve-se uma corrente na faixa entre 13,0 A e 

14,0 A. A vazão adotada para circulação da água de resfriamento do catodo foi de 

72,55 g/s. A partir dos registros da potência (p) fornecida ao sistema e das temperaturas 

de entrada e saída da água, foi possível obter o rendimento térmico do dispositivo. 

Considerando-se a quantidade de calor (
.

q ) transferida à água de resfriamento do 

cátodo, a vazão da água (m ), o calor específico da água (c) e a diferença entre as 

temperaturas ( T) na entrada e saída do sistema de resfriamento, o fluxo de calor a 

ser removido pela água é obtido por: 

Tcmq                                                    (4.1)

Se  é a eficiência do processo e p a potência fornecida pela fonte, tem-se que: 

pq                                                  (4.2)

Assim, a eficiência da tocha pode ser determinada a partir da expressão: 

águatocha 1                                (4.3) 
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onde:   
.

q  = fluxo de calor retirado pela água de refrigeração da tocha 

.

m  = vazão da água de resfriamento 

T  = diferença de temperaturas da água de resfriamento 

p = potência fornecida pela fonte.

Na tabela 4.4, estão resumidos os dados obtidos nos ensaios realizados. 

Tabela 4.4 – Valores da eficiência da tocha 

I(A) U(V) p(W) T (0C)

.

q (J/s)
tocha(%)

13,0 84,5 1098,50 1,52 460,97 58

13,5 84,5 1140,75 1,54 467,03 59

14,0 84,5 1183,00 1,60 485,21 59

Na condição de melhor estabilidade do arco elétrico, a potência de trabalho da tocha 

foi de 1,14 kW, representando um rendimento de 59%. Constatou-se que, para cada 

tonelada de resíduo que fosse incinerada, seria gerado o equivalente a 0,94 % de 

cinza, ou seja, 9,40 kg de cinzas. Utilizando-se a decomposição do mesmo material 

por plasma, geravam-se apenas 0,005% de cinza; ou seja, para cada tonelada de 

material orgânico que fosse decomposto por plasma sobraria apenas 0,05 kg de 

cinza, correspondendo a uma redução de 0,995 % (Grupo Kompac, 2003). 

O custo de instalação de uma usina de eliminação de resíduo por plasma térmico 

custa US$ 1,00 por Watt instalado (IPT, 1996). Dependendo do resíduo a ser 

tratado, os custos operacionais do sistema podem variar de US$ 750,00 a US$ 

1.000,00 por tonelada.
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Apesar dos custos elevados, é possível que a opção se torne economicamente 

viável na medida em que a legislação ambiental se torne mais restritiva, e é essa a 

tendência atual. Também deve ser considerada a possibilidade de aproveitamento 

da tarifa horo-sazonal de energia elétrica como opção de barateamento do 

processo. 

Como foi descrito na metodologia, considerou-se a possibilidade de utilizar o 

“plasma frio” para melhorar a molhabilidade do resíduo plástico termofixo. O objetivo 

era fornecer subsídios à continuidade das pesquisas sobre novos compósitos, em 

particular, sobre o aumento da aderência do resíduo a outro tipo de material. Os 

procedimentos adotados nessa análise foram os seguintes: 

1. duas amostras (A e B) de resíduo plástico termofixo (ambas com massa de 

0,158 g) foram colocadas em envelope de papel alumínio perfurado, fazendo 

com que suas massas brutas passassem a mA = 0,382 g e mB = 0,387 g; 

2. imersas em água, as amostras passaram a apresentar valores mA = 0,916 g 

(amostra não  tratada a plasma) e mB = 3,041 g (amostra tratada a plasma); 

3. após 1h a 100°C em estufa, os novos valores foram assumidos foram mA = 

0,378 g e mB = 0,381 g; 

4. as massas das amostras foram medidas a cada hora, nas 3h seguintes; 

5. após 3h na estufa, os valores não apresentaram alteração. 

Para determinar o nível de absorção da água em cada amostra, foi utilizada a 

seguinte relação: 

100% x
Pu

PsPu
A      (4.4) 
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Aplicando-se os resultados dos experimentos na eq. (4.4), foram obtidos os 

seguintes resultados:  

– amostra tratada a plasma:  %5,87100
041,3

381,0041,3
% xAtratada

– amostra não tratada:   %7,58100
916,0

378,0916,0
% xA

Na figura 4.8 percebe-se que a amostra tratada a plasma (b) passou a ter um índice 

de absorção d' água marcadamente superior ao da amostra não tratada (a). 

Figura 4.8 – Comparação das capacidades de absorção de água (molhabilidade) 

entre (a) resíduo não tratado e (b) resíduo tratado à plasma. 

a b
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4.3 – USO DO RESÍDUO EM BLOCOS CONSTRUTIVOS 

São apresentados a seguir os resultados obtidos nos ensaios realizados para cada 

proposta de destinação do resíduo plástico termofixo como agregado miúdo 

(material pulverulento) para fabricação de blocos destinados à construção civil. 

4.3.1 – Argamassa de cimento 

Pelo método das tentativas, foram pesquisadas diversos valores para relação 

cimento:plástico:solo. Na tabela 4.5 mostram-se os dados dos traços adotados para 

fabricação dos blocos.  

Tabela 4.5 – Tipos de argamassa 

argamassa cimento Plástico solo fator água/cimento 

I (Padrão) 1 0 8 0,35

II 1 1 7 0,35

III 1 2 6 0,35

IV 1 3 5 0,35

V 1 4 4 0,35

Os ensaios foram realizados com corpos-de-prova cilíndricos de 5 cm de diâmetro 

por 10 cm de altura (secção reta com 19,62 cm2 de área). Os resultados estão 

apresentados nas tabelas 4.6, 4.7 e 4.8. 
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Tabela 4.6 – Ensaios de compressão simples 

tipo de 

argamassa 

N° do corpo 

de prova 

idade

(dias)

carga 

(kg)

resistência

MPa

01 07 1350 6,88

02 07 1250 6,37 

03 28 1750 8,91 

I

04 28 1600 8,17 

05 07 1000 5.09

06 07 1020 5,19 

07 28 1420 7,23 

II

08 28 1410 7,19 

09 07 980 4,99

10 07 990 5,04 

11 28 1340 6,82 

III

12 28 1190 6,06 

13 07 530 2,70

14 07 550 2,80 

15 28 670 3,41 

IV

16 28 570 2,90 

17 07 530 2,70

18 07 540 2,75 

19 28 450 2,29 

V

20 28 475 2.42 
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Tabela 4.7 – Resumo dos ensaios de compressão simples 

TIPO DE ARGAMASSA IDADE (Dias) RESISTÊNCIA (Mpa) 

I 07 6,63

II 07 5,14

III 07 5,02

IV 07 2,75

V 07 2,73

I 28 8,54

II 28 7,21

III 28 6,44

IV 28 3,16

V 28 3,06

Com base nos resultados obtidos, foi possível adotar a composição 1:4:4 (cimento : 

plástico : solo) para fabricação dos blocos de solo-cimento. 

O tipo de aplicação a ser dada a blocos construtivos é função da resistência à 

compressão mínima, conforme estabelecido pela norma ABNT–NBR 7171, cujos 

dados são apresentados na tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 – Resistência à compressão (ABNT–NBR 7171). 

Tipo Resistência à compressão  

(MPa)

A 1,5

vedação  

B 2,5

C 4,0

D 7,0portante

E 10,0

Para alvenaria de vedação classe B, o bloco deve apresentar resistência mínima de 

2,5 MPa. Para argamassa com traço de 1:4:4 foi obtido uma resistência de 3,06 MPa 

(ver tab. 4.7). Assim, provou-se viável a proposta de destinação do resíduo com o 

traço adotado. 

4.3.2 – Blocos solo-cimento 

Os blocos confeccionados com traço 1:4:4 foram submetidos a ensaios de 

compressão simples. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 4.9, sendo cada 

valor apresentado resultado da média de três medições. 
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Tabela 4.9 - Ensaios de compressão em blocos padrão e de solo-cimento 

Bloco com argamassa padrão (1:8:0) 

Média Resistência (Mpa) 

1 9,58 

2 10,07 

3 10,50 

4 7,11 

Média: 9,32 MPa 

Blocos com argamassa 1:4:4 

1 5,93 

2 5,91 

3 6,49 

4 7,42 

Média: 6,74 MPa 

Verificou-se, de acordo com a tabela 4.9, que os blocos de solo-cimento padrão 

(1:8:0) apresentaram ruptura média em 9,32 MPa, enquanto que para blocos com 

confinamento máximo de plástico termofixo (1:4:4) a ruptura deu-se em 6,74 MPa. 

No início da pesquisa, acreditava-se que era possível conseguir blocos com valores 

de resistência que permitiria o uso em alvenaria de vedação. Contudo, diante dos 

resultados mostrados na tabela 4.9, constata-se que foi possível atingir valores da 

classe C (ver tab. 4.8). Concluiu-se que o bloco solo-cimento apresentou resistência 

à compressão (6,74MPa) superior a da argamassa de cimento (3,06MPa). Além de 

confinar maior quantidade de resíduo plástico termofixo, o bloco solo-cimento com 

traço 1:4:4 apresentou maior resistência térmica, como foi constatado nos ensaios 

de medição de propriedades termofísicas. Na figura 4.9 apresentam-se as médias 

das temperaturas nas faces quente e fria da alvenaria construída com blocos solo-

cimento usando-se o traço 1:8:0, ou seja, sem resíduo plástico. 
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Figura 4.9 - Média das temperaturas nas faces “quente” e “fria” da parede 1:8:0. 

Na figura 4.10 vêem-se as médias das temperaturas nas faces quente e fria da 

alvenaria com blocos solo-cimento com adição de resíduo plástico (traço 1:4:4). 

Figura 4.10 – Média das temperaturas nas faces “quente” e “fria” da parede 1:4:4 
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Constatou-se a vantagem do uso do bloco com agregado de resíduo plástico 

termofixo para fins de isolamento térmico de habitações. Enquanto a temperatura 

média na face da parede exposta à fonte de radiação térmica atingiu 52,95oC para 

bloco sem resíduo, no caso do bloco com resíduo (1:4:4) o valor foi de 53,20°C. 

Devido à conservação da energia (1ª Lei da Termodinâmica), o calor que não 

atravessou o bloco voltou ao meio (sala “quente”) na forma de calor transferido por 

radiação e convecção. Por outro lado, na face “fria”, o bloco 1:4:4, de maior 

resistência térmica (devido à adição do resíduo), apresentou temperatura (34,39°C) 

menor que a do bloco sem resíduo (48,90°C).  

Em resumo, a presença do resíduo plástico termofixo aumentou a resistência à 

transferência de calor (funcionando como material de isolação térmica), fazendo 

aumentar a diferença de temperatura ( T) entre as faces do bloco com solo-cimento 

com traço 1:4:4. 

Na figura 4.11 observa-se a superposição dos resultados, deixando evidente a 

diferença significativa entre as duas configurações de blocos solo-cimento. 

Figura 4.11 – Superposição dos resultados para transferência de calor através de 

paredes de blocos solo-cimento com (1:4:4) e sem resíduo plástico termofixo (1:8:0).  

Na tabela 4.10 estão expostos os dados obtidos nesses experimentos. 
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Tabela 4.10 – Comparação de resultados do experimento de transferência de calor 

para blocos solo-cimento com e sem resíduo 

Face quente

(oC)

Face fria

(oC)

T

(oC)

Bloco 1:8:0 52,95 48,90 4,05 (7,65%) 

Bloco 1:4:4 53,20 34,59 18,61 (34,98%) 

Na tabela 4.11 apresentam-se os resultados dos ensaios realizados no Laboratório 

do GGEMMA, do Centro de Ciências Exatas e da Terra, da UFRN.  

Tabela 4.11 – Propriedades térmicas de blocos solo-cimento (valores médios) 

Medidas com uso de pasta térmica 

Bloco  

k (W.m-1.K-1) cp (106J.m.K-1)  (10-6m2.s-1)

Solo-cimento 0,785 1,43 0,480

Solo-cimento-plástico 0,550 1,20 0,300
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Utilizando-se a eq. (2.4), determinou-se a resistência térmica (Rk) da parede com 

blocos solo-cimento nas duas situações (com e sem resíduo). Os resultados estão 

apresentados na tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Resistências térmicas das paredes de blocos solo-cimento 

alvenaria T (K) k (Wm-1K-1) Rk (KW-1)

1:8:0 277,20 0,785 0,061

1:4:4 291,76 0,550 0,087

Constatou-se uma menor condutividade térmica e maior diferença de temperatura 

entre as faces do bloco com resíduo, resultando em maior resistência térmica.  

Foram realizados ensaios de determinação da massa específica média dos blocos; o 

bloco de solo-cimento padrão (1:8:0) apresentou um valor médio de 1,85 g/cm3,

enquanto o bloco com traço 1:4:4 apresentou um valor médio foi de 1,19 g/cm3, ou 

seja, houve uma redução de 36%.  

Cada bloco com agregado de resíduo plástico (traço 1:4:4 em volume) tinha uma 

massa de 1.255,20 g, composta por 220,40 g de cimento, 889,50 g de solo e 145,30 

g de plástico. A massa do bloco solo-cimento sem resíduo (1:8:0) foi de 1707,07 g. 

Além de mais leve, uma massa específica menor representa maior resistência à 

transferência de calor, como já foi comprovado. 
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4.4 – BLOCOS CERÂMICOS 

Nos experimentos de transferência de calor realizados na câmara climatizada, 

consideraram-se painéis de blocos cerâmicos 8 furos em duas situações: furos 

vazios e furos preenchidos com resíduo plástico termofixo. Na figura 4.12 observam-

se os resultados do experimento com bloco sem enchimento.  

Figura 4.12 – Aquecimento de painel de bloco cerâmico 8 furos sem enchimento. 

Analisando-se os resultados obtidos, foi possível constatar que: 

o sistema entrou em regime permanente após cerca de 6h; 

a temperatura média na face externa do painel (face “quente”), aquecida 

pela fonte de radiação térmica, foi de 56,41 oC;

a face oposta (superfície interna do painel = face “fria”) atingiu uma 

temperatura média de 42,21 oC;

a diferença média de temperatura entre as duas faces foi de 14,21 oC.
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Os resultados do experimento do bloco com enchimento estão representados na 

figura 4.13. 

Figura 4.13 – Aquecimento de painel de bloco cerâmico 8 furos com enchimento. 

Analisando-se os resultados obtidos, foi possível constatar que: 

o sistema entrou em regime estacionário após cerca de 6h; 

a temperatura média na face quente foi de 59,38oC;

a média das temperaturas na face fria foi de 37,37 oC;

a diferença média de temperatura entre as faces foi de 22,01 oC;

Verificou-se que o enchimento dos furos do bloco cerâmico causou um aumento da 

temperatura na face quente e uma redução na face fria, comparativamente às 

temperaturas do painel de blocos cerâmicos sem enchimento. Na tabela 4.13 

apresenta-se a quantificação desses resultados. 
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Tabela 4.13 – Temperaturas das faces dos painéis de blocos cerâmicos 8 furos. 

painel face externa

(oC)

face interna

(oC)

Diferença 

(oC)

blocos sem enchimento 56,41 42,21 14,20

(25,17%)

blocos com enchimento 59,38 37,37 22,01

(37,06%)

Constatou-se, claramente, que houve um aumento na resistência térmica do painel 

de blocos cerâmicos com enchimento. O efeito pode ser explicado considerando-se 

o fato de que, nos blocos sem enchimento, as correntes convectivas (causadas pelo 

aquecimento do ar no interior dos furos) podem fluir naturalmente sem obstáculos. 

Nos blocos com enchimento, por outro lado, o resíduo plástico termofixo restringe o 

fluxo convectivo, reduzindo o coeficiente de transferência de calor. Poder-se-ia 

esperar que, no bloco com enchimento, a taxa de transferência de calor por 

condução aumentasse a ponto de compensar o efeito da redução da taxa 

convectiva; contudo, por ser um material pulverulento, o resíduo aprisiona o ar entre 

suas partículas. Como o ar parado é mal condutor de calor (k  0,03 W/m.K), 

podendo mesmo ser considerado um isolante térmico, a transferência de calor por 

condução não é beneficiada nesse caso. Assim, mais uma vez, para que haja 

conservação da energia, o calor que seria transferido por convecção no interior dos 

furos fica retido na face externa, transferindo-se ao meio por convecção e radiação. 
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4.5 – OUTRAS ALTERNATIVAS 

Paralelamente às alternativas analisadas, programadas no início do projeto, no 

decorrer da pesquisa surgiram várias outras propostas para ultimação do resíduo. 

Aqui serão citadas apenas duas delas. 

4.5.1 – Compósito para laje pré-moldada 

Considerou-se o uso da argamassa com traço 1:4:4 na fabricação de blocos para 

lajes pré-moldadas, que não tem função estrutural, servindo apenas para 

enchimento (ver fig. 4.14). 

Figura 4.14 – Blocos (1:4:4) para laje pré-moldada 

Na figura 4.14 pode ser observado que a nervura com concreto de cobertura de laje 

(capeamento) forma uma viga tipo “T”, que tem função estrutural e o bloco contribui 

apenas como enchimento. Esse elemento deve ter resistência relativa e o menor 

peso possível. Após os 28 dias de cura do concreto, os blocos podem até ser 

retirados (tarefa de realização prática impossível). Blocos para lajes pré-moldadas 

podem apresentar menor resistência à compressão. Desse modo, blocos com menor 

massa específica representariam uma redução da carga estrutural das edificações. 

Foi determinado que a aplicação do resíduo plástico termofixo a esse tipo de bloco 

implicaria numa redução de até 18% do peso da laje, tanto em lajes de piso como de 

forro. Assim, haveria possibilidade de se ter vãos maiores para a mesma carga, ou 

maior carga para o mesmo vão. Na figura 4.15 apresenta-se um bloco para laje de 

piso fabricado com agregado de resíduo, desenvolvido durante a pesquisa. 
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Figura 4.15 – Bloco para lajes pré-moldadas com resíduo plástico termofixo.  

Determinou-se que com 1 tonelada de plástico seria possível produzir 3400 blocos, a 

um custo cerca de 45% inferior ao dos blocos convencionais.  

4.5.2 – Compósito para revestimento interno 

Outra aplicação considerada foi o aproveitamento do resíduo na produção de pasta 

plástico-gesso, em partes de volume iguais, destinada ao uso em revestimentos 

internos de superfície, como forma de produzir acabamento texturizado. Na figura 

4.16 pode ser observado o resultado de um dos testes realizados. 

Figura 4.16 – Revestimento texturizado interno de alvenaria ou lajes 

com compósito de gesso e plástico termofixo de poliéster. 

Estima-se que com 1 tonelada de plástico pode-se produzir 1500 m2 de 

revestimento, com custo estimado em 40% abaixo do revestimento convencional 

com argamassa de cimento / areia. 
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4.6 – BLOCOS DE ARGAMASSA DE CIMENTO 

4.6.1 – Células de argamassa de cimento 

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos nos ensaios com células de teste 

construídas com argamassa de cimento, nas seguintes condições: 

1. célula com blocos de argamassa de cimento (traço 1:8, cimento/areia), 

preenchidos com plástico termofixo; 

2. célula com blocos de argamassa de cimento e adição de plástico termofixo     

com agregado (traço 1:8:2,5, cimento/areia/plástico termofixo); e 

3. célula com blocos de argamassa de areia (traço 1:8, cimento/areia), 

considerada "célula de teste padrão". 

Para efeito de tratamento de dados obtidos, considerou-se a média externa da 

temperatura, ou seja, a média das medições no centro da face externa na direção 

Leste com a média das temperaturas medidas no centro da face Oeste. Então, a 

média destas temperaturas externas obtidas nestes dois pontos foi considerada 

temperatura média externa. A temperatura interna foi tomada pelo termopar 

posicionado no centro volumétrico de cada célula. 

4.6.1 – Resultados obtidos por células 

Realizados com as três células de teste simultaneamente expostas às condições do 

meio, os experimentos duraram 10,65 dias, num total de 1.022 medições tomadas 

pelo sistema de aquisição de dados a cada 15 minutos, totalizando 15.330 minutos 

de medições comparativas. Esses dados (em formato txt) foram registrados em 

planilha eletrônica e, em seguida, utilizados na obtenção de médias e na construção 

de gráficos, apresentados a seguir. A célula de teste de blocos de argamassa de 

cimento (traço 1:8) com furos preenchidos com plástico termofixo apresentou o 

resultado mostrado na figura  4.17. 
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Figura 4.17 – Resultados térmicos da célula construída com blocos de argamassa de 

cimento preenchidos com plástico termofixo 

Nessa configuração constatou-se uma redução média de temperatura de 11% nos 

horários de maior temperatura. Na figura 4.18 mostram-se os resultados obtidos 

para célula de teste em blocos de argamassa de cimento com resíduo como 

agregado na proporção 1:8:2,5 (cimento/areia/plástico). 

Figura 4.18 – Célula construída com blocos de argamassa de cimento tendo também 

o plástico termofixo como agregado na proporção 1:8:2,5 

Essa configuração correspondeu a uma redução média da temperatura interna da 

célula de cerca de 6%. Já para célula de blocos padrão (comercial), feitos de 

cimento e areia (1:8),  a redução média da temperatura interna foi de 3%, conforme 

ilustrado na figura 4.19. 
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Figura 4.19 – Célula construída com blocos padrão comercial 
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5 - CONCLUSÕES 

Abordados detalhes do problema do resíduo industrial, definido o tema da pesquisa 

e seus objetivos, realizada a pesquisa bibliográfica, identificadas as variáveis dos 

processos e os respectivos instrumentos necessários à analisa-las, construídos os 

dispositivos com as devidas adaptações necessárias aos objetivos propostos, 

realizados os ensaios, coletados e analisados os dados, chegou-se às conclusões 

apresentadas a seguir. 

1. devido à composição das cinzas (óxido de chumbo e chumbo livre) 

resultantes da combustão, principalmente, devido ao baixo poder calorífico, a 

incineração do resíduo plástico termofixo não constitui opção viável, seja ela 

realizada em fornos de fábrica de cimento ou em incineradores 

convencionais; 

2. a decomposição por plasma térmico é uma tecnologia cara, mas que pode ser 

implementada, havendo possibilidade de estender o processo a outros 

resíduos resultantes do processo de fabricação de botões (como, por 

exemplo, lodo galvânico); 

3. os custos de operação de um sistema de plasma térmico para decomposição 

do resíduo podem ser significativamente reduzidos mediante o uso da tarifa 

horo-sazonal; 

4. há viabilidade técnica e econômica na destinação do resíduo plástico 

termofixo com carga de blocos solo-cimento, confinamento em blocos 

cerâmicos convencionais e em blocos de argamassa de cimento Portland; 

5. considerando-se uma tonelada de plástico para fabricação de blocos, tem-se 

uma despesa de R$ 195,00 com cimento, mais 30% para outras despesas, 

chegando-se a um total de R$ 253,50 para fabricação de 6.882 blocos, o que 

corresponde um custo de R$ 36,84 por milheiro; 
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6. apesar do bloco solo-cimento possuir dimensões menores que as do tijolo 

cerâmico de oito furos, para um mesmo período de trabalho constrói-se maior 

área de alvenaria com aqueles blocos do que com os cerâmicos, isso porque 

ele exige para assentamento apenas a aplicação de uma fina camada de 

pasta de cimento, resultando em economias de tempo e custos; 

7. enquanto o milheiro de tijolo cerâmico custa R$210,00, o bloco solo-cimento 

para produção de alvenaria tem custo de R$110,52 / milheiro; contudo,  

mesmo com dimensões menores (um tijolo cerâmico equivale a três tijolos de 

solo-cimento), o bloco solo-cimento supera o tijolo cerâmico no que diz 

respeito ao fator ambiental, tendo em vista que não consome lenha na sua 

fabricação; 

8. se a destinação do resíduo como carga em blocos solo-cimento for realizada 

por empresa situada em local distante até 30km da fábrica de botões, serão 

necessários R$ 307,26 para produção de 6.882 blocos – incluídos os custos 

de transporte do resíduo, o que corresponde a uma economia de R$ 76,05 

em relação à mesma quantidade de tijolo cerâmico; 

9. caso o resíduo seja recebido para uso numa construção situada a uma 

distância de até 30 km, que é a mesma distância da fábrica ao aterro 

sanitário, a fábrica terá de arcar apenas a despesa do transporte, que é de R$ 

100,00 para cada 5m3 de resíduo transportado; como o transporte pode ser 

feito com o resíduo compactado (0,372 ton/m3), o que corresponde a 1,86 

ton/5m3, a empresa gastaria apenas R$ 53,76 por tonelada transportada; 

10.  atualmente a empresa adquiriu máquinas importadas da Itália para peletizar 

o resíduo; desse modo, a eliminação de sacos de plástico para transporte do 

resíduo compactado reduz o custo do transporte em R$ 12,70 por tonelada, 

resultando em um custo final de R$ 53,76 por tonelada; caso o material seja 

encaminhado ao aterro sanitário, o custo final (com transporte) chega a R$ 

141,14 / tonelada contra os R$ 183,48 atuais, uma redução de 23%; porém, 

nesse caso, o problema ambiental permanece; 
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11.  a criação de uma fonte receptora do resíduo, disposta a aplicá-lo na 

fabricação de blocos solo-cimento, é interessante para empresa, não apenas 

do ponto de vista econômico (reduziria seus custos de R$ 183,48 / ton para 

R$ 53,76 / ton transportada), mas principalmente devido ao fator ambiental; 

12.  o uso do resíduo possibilita a redução da massa de blocos solo-cimento de 

cerca de 2.051,7 g para 938,1 g, i.e., uma redução média de 

aproximadamente 54%, sem comprometimento da resistência mecânica; 

13.  o uso do resíduo como carga na fabricação de blocos solo-cimento, além do 

aumento da resistência térmica, também implica em economia de cimento 

para construção civil, fato importante em um país como o Brasil, que possui 

um déficit habitacional de 7,2 milhões de moradias; 

14.  devido aos problemas decorrentes do manuseio, o uso do resíduo para 

enchimento de furos de tijolos de alvenaria, apesar de, comprovadamente, 

contribuir para promover a isolação térmica das habitações, ainda não é uma 

opção viável do ponto de vista prático; 

15.  os dados obtidos nos ensaios realizados mostraram a viabilidade técnica de 

todas alternativas consideradas na pesquisa para destinação do resíduo e a 

inviabilidade da opção pela incineração; dessas  alternativas, os autores 

acreditam que a produção de elementos construtivos de compósito solo-

cimento-resíduo poderia, em curto prazo, resultar numa contribuição para 

redução do problema do déficit habitacional no Rio Grande do Norte; porém, 

os autores têm certeza de que nenhuma alternativa poderá efetivamente 

colocada em prática sem que as três partes interessadas – indústria, 

comunidade e universidade, atuem em consonância. 



Capítulo 6 

Referências



113

6 – REFERÊNCIAS 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP): www.abcp.org.br acesso em 

janeiro de 2003. 

BILGIC, A. M. Desing and modelling of a modified 2.45 GHz coaxial plasma torch for 

atomic spectrometry. University of Dortmund, Departament of Electricial Engineering 

and Departament of Chemistry, D44221 Dortmund, Germany: 1998. 

BONIZZONI, G.; VASSALLO, E. Plasma physics technology; industrial aplications.

Instituto di Física del Plasma, Consiglio Naxionale delle Ricerche, Via Cozzi, 53, 

Milano 20125, Itallly: 2002. 

BORCHARDT, I. G.; GOMES, A.F. Termopares – Termometria termelétrica. Sagra

S.A. Editora e Distribuidora. Porto Alegre: 1999. 

CARVALHO, C.M.L; CAMPOS, E.S.T.; MARTINS, D.S.; RAPOSO, A.M.F.; 

VIVEIROS, A.P.R.; BATORÉU, M.C.C. Dioxinas: origens e efeitos na população 

humana. Laboratório de Toxicologia, Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Lisboa: 2001. 

CHAN, JEN-SHIH. Recente development of plasma pollution control technology: a 

critial review. Departmente of Engineering Physics, McMaster University, Nuclecar 

Research Building 118, Hamilton, Ont. Canada, L8S L1: 2001. 

CHANG, MOO BEEN; LIN, Jung-Jeng; CHANG, Shu-Hao. Characterization of dioxin 

emissions, from two municipal solid waste incinerators in Taiwan. Graduate Institute 

of Environmental Engineering, National Central University, Chungli, Twiwan 320, 

Republic of China: 2001. 

CHENG, T.W.; CHU, J.P.; TZENG, C.C.; CHEN, Y.S. Treatment and recycling of 

incinerated ash using thermal plasma technology. Physics Division, Instutute of 

Nuclear Energy, Research, Lung-Tan, Taiwan, Republic of China: 2002. 



114

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica – materiais de construção mecânica. 4a

ed. – São Paulo: McGraw-Hill: 1996. 

CYTED. Memórias: Primer Seminário Iberoamericano 1997 de Materiales 

Compuestos Fibrorreforzados. III reunion proyecto pip VIII.5 CYTED, maio 15 al 17 

de 1997. Santiago de Cali – Universidad del Valle, Colombia. 

DEMBOVSKY, V. Steel refining by chemically active plasma. Department of 

Materials Engineering. VSB – Tecnhnical University, 17, Listopadu 15, Ostrava, 

Czech Republic: 1998. 

DÜWEL, U.; HERRMMAN; T.; PÄPKE, O. Dioxinas e Furanos no Âmbito das 

Medições e o Impacto Ambiental. Alemanha, telefone 0049 40 697096-0, fax 0049 

40 697096-99, e-mail: ergo.umwelt@t-online.de: 2001. 

DEMBOBSKY, V.: Steel refining by chemically active plasma. Departament of 

Materials Engineerin. VSB – Tecnhnical University, 17, Listopadu 15, Ostrava, Czech 

Republic: 1998. 

FILKAUSKAS, E;  GUEDES B. O Plástico. 2a. Edição; Livros Érica Editora Ltda. São 

Paulo: 1987. 

FRIDMAN, A.; NESTER, S.; KENNEDY, L.A.; SAVELIEV, A; MUTAF-YARDIMEI, O. 

Gliding arc das discharge. Departament of Mechanical Engineerin University of 

Illinois at Chicago, 842W Taylor St. Chicago, IL 60607, USA: 1998. 

FULCHERI, L. Y. Xhwob. Fullerene production in a 3-phase AC plasma process. 

Escole des Mines de Paris, rue Claude Dounesesse, F-06904 Sophia – Antipolis, 

France: 2000. 

GALEN W. EWING. Métodos Instrumentais de Análise Química. Volume II, Editora 

Edgard Blücher Ltda, São Paulo, 1992. 



115

GLOBCKER, B.; NENTWIG, G.; MESSERSCHMID, E. 1-40 kW steam respectively 

multi gas thermal plasma tocha system. Steinbeis Transferzentrum baumfahrt, Der 

Shöne  Weg 6, D-72766 Reutlingen, Germany: 2000. 

GLOCKER, B. 1-40 kW steam respectively milti gas thermal plasma torch system.

Steinbeis Transfferzentrum Raumfahrt, Der Schöne Weg 6, D72766 Reutlingen, 

Germany: 2000. 

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio ambiente. Editora 

Contexto; 2a ed., São Paulo: 1999. 

GREENPEACE. Critérios técnicos para a destruição de estoques de poluentes 

orgânicos persistentes. Outubro de 1998, ISBN 90-73361-47-8. 

GRUPO KOMPAC – Energia e meio ambiente. Usando o poder do plasma para 

eliminar/reciclar resíduos. Homepage: http://www.kompac.com.br, outubro de 2003. 

HASAN, TOWHID; PRAPHAIRAKSIT, NARONG; HOUT, R. S. Low flow, externally 

air cooled torch for inductively coupled plasma atomic emission wpectrometry with 

axial viewing. Ames Laboratory – US Deparment of Energy, Deparment of Chemistry, 

Iowa State University, Ames, LA 50011, USA: 2001. 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia 

(COPPE/UFRJ): www.planeta.coppe.ufjr.br .acesso em janeiro de 2003. 

Instituto Habitat: www.meusite.pro.br/hatibat/pesquisas: acessado em junho de 2005. 

IPT NOTÍCIAS. Plasma trata lixo tóxico. Ano 8, número 42, novembro/dezembro-

1996. ISSN 0104-9062. 

 IWAO, T. Radiation power emitted from Ar torch short plasma as a function of in-

pput power in several kW. The Graduate School of Science ande Engineering, 1-13-

27 Kasuga, Bunkyim, Tokyo 112-8551, Japam: 2000. 



116

JIMBO, H. Plasma melting and useful application of molten slag. Engeering 

Departament 3. Enviromental Plant Division. Ebara Corporation, 1-6-27 Konan, 

Minato-ku, Tokyo 108, Japan: 1997. 

JONES, R.T.; REYNOLDS, Q.G.; ALPORT M.J. DC arc photography and modeling.

Applied Physics Group, School of Pure and Applied Physics, University of Natal, 

South Africa: 2002. 

ALVES Jr., C. Nitretação a plasma – fundamentos e aplicações. Natal (RN); ISBN 

85-7273-144-X; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Natal (RN): 2001. 

KERSTEN, H. The energy balance at substrate surfaces during plasma processing.

Institute for Physics, E. M. Arndt-University, Domstrasse 10a, 17487 Greifswald, 

Germany: 2001. 

KEZELIS, R. Water steam plasmatron for hazardous waste treat. Plasma Processing 

Laboratory, Lithuanian Energy Institute, Breslaujos 3, Kaunas, Lithuania: 2001. 

KOSTIÉ, Z.G.; STEFANOVIÉ, P.L.; PAVLOVIÉ, P.B. Comparative analysis of 

polichlorinated biphenyl decomposition processes in air or argon (+ oxygen) thermal 

plasma. The VINCA Institute of Nuclear Sciences, Laboratory for Thermal 

Engineering and Energu, P.O. Box 522, 1101 Belgrade, Yogoslavia: 2000. 

KREITH, FRANK. Princípios da transmissão de calor. Edgard Blücher, São Paulo: 

1997.

LII, C.; LIAO, C.; STOBINSKI, L; TOMASIK, P..Behaviour of granular starches in low-

pressure glow plasma. Departament of Chmistry, University of Agriculture, 

Mickiewicz Avenue, 21.30120 Cracow, Poland: 2001. 

LUGSCHEIDER, E.; WEBER, TH; KNEPPER, M. Production of biocompatible 

coatings by atmosphere plasma spraying. Material Science Institute, University of 

Tecnology of Aachen, Templergraben 55, W-5100 Aachen (F.R.G.): 2000. 



117

MAMORU, Mamoru. Sintering, consolidation, reaction and crystal growth by spark 

plasma system(SPS). Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 

980-8577, Japam. 

MEDEIROS, O. M.; LADCHUMANANANDASIVAM, Rasiah; MARINHO, George. O

caminho dos descaminhos do resíduo industrial. Revista do Couro, ISSN 0103-5827 

– Ano XXX – Edição 174 – janeiro/fevereiro 2005. 

MENDES, Mara Regina. Desenvolvimento de agregados neves a partir do lodo de 

estação tratamento de efluentes de um indústria têxtil; Universidade Federal de 

Santa Cararina; Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais; 

Florianópolis: 1998. 

MENEZES, RIcardo Augusto Amaral. O plasma térmico – solução final para os 

resíduos perigosos. Seminário de Meio Ambiente; ABM – Associação Brasileira de 

Metalurgia e Materiais – São Paulo – SP: 1999. 

MILÍANTIEV, V.; TEMKÓ, S.. Fisica del plasma. Grupo de Plasmas, Av. Universitaria 

cdra. 18 s/n San Miguel, Lima – Peru; e-mail: plasma@pucp.edu.pe , 51-1-460-2870 

Anexos 239, 207, 208; Fax-Lab: 51-1-463-5478: 2001. 

MOLLAH, M.Y.A; SCHENNACH, R.; PATSCHEIDER, J.; PROMREUK, S.; COCKE, 

D.L. Plasma chemistry as a tool for green chemistry, environmental analysis and 

waste management. Departamente of Physics, Texas A&M University, College 

Station, TX 77843, USA: 2000. 

MURPHY, A. B. Thermal plasmas in gas mixtures. CSIRO Telecommunications and 

Industrial Physics, PO Box 218. Lindfield. NSW 2070, Australia: 2001. 

MURPHY, A.B. Thermal plasmas in gas mistures. CSIRO Telecommunications and 

Industrial Physics, PO Box 218, Lindfield, NSW 2979, Australia: 2001. 

OLIVEIRA, José Carlos da Silva. Construção e caracterização de uma tocha a 

plasma. Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Centro de Ciências Exatas e 



118

da Terra; Departamento de Física Teórica e Experimental; Pós-Graduação em 

Física; orientador: Clodomiro Alves Júnior; dissertação apresentada como grau de 

Mestre em Física: 2001. 

OSAKI, K.; FUKUMASA, O.; FUJIMOTO, S.; KOBAYASHI, A. Plasma electrode-type 

plasma spray gun-effect of powder loading on the behavior of plasma jet. Joining and 

Welding research Institute, Osaka University, 11-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-

0062, Japan: 2002. 

R. J. ADLER, R. J. Production of focused electon beams in a plasma implantation 

system. North Star Research Corporation, 4421 McLeod, NE, Ste. A, A.buquerque, 

NM 87109, USA: 2001. 

RAMACHANDRAN, K; KIKUKAWA, N. Plasma in-flight treatment of electroplating 

sludge. National Institute for Resources and Enviroment, Tsukuba 305, Japan: 2000. 

RAMASAMY, R.; SELVARAJAN V. Injected particle behaviour in a thermal plasma.

Departament of Physics, Bharathiar University Coimbatore 641 046, Tamil Nadu, 

India: 1999. 

RESNICK, Robert. Física I. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. São Paulo: 

1996.

SAKAI, Shin-Ichi. Municipal solid waste incinerator residue recycling by thermal 

processes. Kyoto University, Enviroronment Preservation Center, Sakyo-Ku, Kyoto 

606-8501, Japan: 2000. 

SCANARC – PLASMA TECHNOLOGIES AB. Gasification and Pyrolysis Treatment 

of Hazardou Waste. Box 41,, 813 21 Hofors, Sweden:  2003. 

SOLONENKO, O. P. Thermal plasma and New Materials Technology. Cambridge

Interscience Publishing, 7 Meadow Walk, Great Abington, Cambrigde CB1 6AZ, 

Engrand: 1994. 



119

TANG, F. X. Lu. Large area high quality diamond film deposition by high power DC 

arc plasma jet operating at gas recycling mode. University of Sience and Technology 

Beijing, Beijing 100083, PR China: 2001. 

TECPLASMA – Tecnologia e Serviços Ltda. Conversão de resíduos em bens úteis.

Homepage: www.kompac.com.br/techplasma : outubro de 2004. 

 YU, Abraham Sin Oih;  ABREU, VLADIMIR amâncio de, CAMPANARIO, Milton de 

Abreu. Uma avaliação de estratégicas em plasma térmico para o IPT. São Paulo: 

1991.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


