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Fabricio Aécio de Souza  

Alternativas Sustentáveis na Indústria de Refratários 

 

1. RESUMO 

O presente levantamento sobre os resíduos sólidos gerados na indústria de refratários tem por objetivo 

identificar, avaliar, qualificar, quantificar e encontrar soluções sustentáveis para os resíduos sólidos capazes de 

ameaçar o meio ambiente a saúde dos trabalhadores e a produtividade da empresa. Essa avaliação propicia 

detectarmos os resíduos e as diversas áreas que poderá existir resíduo sólido e estudarmos meios para sua 

atenuação, eliminação e reutilização. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho é observado o disposto na Portaria 3214/MTE; nas Normas Regulamentadoras NR-25 

Resíduos Industriais,NR-9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR-7 Programa de Controle Medico 

e Saúde Ocupacional, utilizando também de critérios e de recomendações da A Lei nº 12.305/10, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

O estudo foi elaborado com critérios e metodologias, técnicas e políticas ambientais observando os 

riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou 

de impacto ao meio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente levantamento sobre os resíduos sólidos gerados na industria de refratários, tem por 

objetivo identificar, avaliar, qualificar, quantificar e encontrar soluções sustentáveis para os resíduos sólidos 

capazes de ameaçar o meio ambiente a saúde dos trabalhadores e a produtividade da empresa. Essa avaliação 

propicia detectarmos os resíduos e as diversas áreas que poderá existir resíduo sólido e estudarmos meios para 

sua atenuação ou eliminação. 

Prevendo a prevenção do meio ambiente e a redução na geração de resíduos, possibilitando uma 

solução sustentável para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos  e a 

destinação ambientalmente correta dos resíduos. 

Evidenciando a responsabilidade  dos geradores de resíduos os fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos. 

4. METODOLOGIA 

Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos riscos 

inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de 

dano ao meio ambiente. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Resíduos Sólidos inertes encontrados 

 

Sucata de Refratários resíduo gerado na produção (Diversos matérias com varias 

características químicas Carbeto de Silicio, Cinasita, Chamote descarte de Mulita, 

Carbonato de Magnésia, argila. 

Materiais captados no EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Exaustor industrial. 

 

 

 

 

Pedrisco/Bica corrida gerado no processo de lavagem de QUARTZITO (Matéria 

Prima para concretos refratários). 

 

 

 

 

 

Descrição: Os resíduos tinham como destino o aterro sanitário transportado por empresa contratada e 

especializada em resíduos, este procedimento tem alto custo de descarte conforme tratamento do aterro e de frete. 

A solução sustentável encontrada foi desenvolver parceiro para compra da sucata de refratários, estes resíduos são 

inertes. Na pesquisa realizada com varias empresas do ramo da construção civil foi encontrada uma empresa de 

fabricação de Blocos de vedação e após teste, a sucata foi aprovada como agregado miúdo na fabricação de blocos 

ecológicos. 

Nota Técnica: Os agregados podem ser areia e pedra, de acordo com a NBR 7211, ou escórias de alto forno, cinzas 

volantes, argila expandida ou outros agregados leves que satisfaçam às especificações próprias a cada um desses 

materiais 

A amostra submetida aos ensaios, de acordo com a NBR 7184, deverá satisfazer aos limites indicados abaixo: 

a) resistência à compressão (valores mínimos): 

- média: 2,5 MPa; 

- individual: 2,0 MPa; 

b) umidade: 

- no momento da entrega ao laboratório, os blocos não deverão apresentar umidade superior a 40%da quantidade de 

água fixada como absorção máxima; 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As ações e providências sugeridas e implantadas deverão ser acompanhadas com documentação específica e 

periodicamente, para consolidação dos resultados e/ou a tentativa de novas soluções e medidas de controle. Esta 

solução é dinâmica e requer um acompanhamento das ações implantadas, dispondo de registro de todos os 

documentos, relatando as providências tomadas. 

  
 

Processo de utilização do agregado miúdo para a fabricação dos blocos 

ecológicos. 

 

 

 

Produto final em processo de secagem 

Estes blocos são usados em edificações que usam blocos de vedação, paredes, 

murros e em qualquer construção que use blocos de vedação. 

Os blocos passaram pelos ensaios conforme NBRs, nestes testes foram 

atingidos os resultados necessários para o uso seguro do produto. 

 

 

 

Nesta indústria foram produzidas 294 toneladas de resíduos sólidos no ano de 2012. Desse total  10 %  dos resíduos 

ainda têm destino o aterro sanitário por se tratar de resíduos que não são possíveis de serem usado na fabricação de 

blocos para o destino ao aterro sanitário é feitas as devidas autorizações dos órgãos responsáveis. A CETESB emitiu o 

documento CADRI – CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental para os resíduos 

encaminhados para o aterro.  

As soluções sustentáveis levantadas e realizadas neste estudo não esgotam os assuntos relacionados ao meio 

ambiente, segurança e saúde publica, já que muitos riscos não vêm do meio ambiente de trabalho, mas sim, de outras 

fontes externas. Por isso é dever de todos, estar observando as mudanças ou alterações que possam ocorrer ao redor ou 

mesmo no meio ambiente, em que existem atividades de transformação de recursos. Quando identificados possíveis 

aspectos que possam causar um impacto ambiental devemos identificar, avaliar, qualificar, quantificar e encontrar 

soluções sustentáveis que eliminem e ou minimizem possíveis impactos. 

7. FONTES CONSULTADAS 

     NBR 7173 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutura 

     NBR 7184 – Resistência a Compressão  

     Lei nº 6.514/77 

     Lei nº 12.305/10 / Cetesb Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

     Indústria de Refratários  


