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Q1: Título do projeto ambiental participante: USO DE RESÍDUOS NA FABRICAÇÃO DE 
TIJOLOS CERÂMICOS

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Reciclagem

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: TUPY S.A.
Nome fantasia: TUPY
Setor de atuação: Transformação Mecânica (Fundição de

blocos e cabeçotes de motor de ferro e
usinagem; perfis, conexões e granalhas de
aço)

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 09/03/1938
Número de colaboradores: Aproximadamente: 9.500 (Brasil) 2.500

(México)

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Albano Schmidt, 3400
Bairro: Boa Vista
Cidade: Joinville
Estado: Santa Catarina
CEP: 89227-901
Telefone com DDD: (47) 4009-8181

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Raquel Luísa Pereira Carnin
Cargo: Analista de Meio Ambiente
E-mail: raquel@tupy.com.br
Telefone com DDD: (47) 4009-8851

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 14 de novembro de 2014 10:16:09sexta-feira, 14 de novembro de 2014 10:16:09
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 14 de novembro de 2014 10:48:36sexta-feira, 14 de novembro de 2014 10:48:36
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:32:2700:32:27
Endereço IP:Endereço IP:  200.247.217.8200.247.217.8

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#120
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Raquel Luísa Pereira Carnin
Cargo: Analista de Meio Ambiente
E-mail: raquel@tupy.com.br
Telefone com DDD: (47) 4009-8851

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 02/02/2010

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

12/07/2013

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 4
Remuneradas 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas Aproximadamente: 9.500 (Funcionários

Tupy-Brasil)
Famílias 5.000

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Olaria CEGEL / TUPY S.A.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Este projeto surgiu da necessidade de dar um destino mais nobre para os resíduos de Lama do hidrofiltro e do 
Pó da regeneração da areia de moldagem, sendo que estes eram depositados em aterro industrial para 
resíduos classe IIA – não perigoso. Estes resíduos possuem em sua composição aproximadamente 5% de 
argila ativa. Esta argila é chamada de bentonita e é considerada uma argila nobre para o processo de 
fabricação de tijolos cerâmicos, pois melhora algumas propriedades, como por exemplo, a plasticidade da 
massa cerâmica. Este trabalho é o resultado do projeto de parceria de pesquisa com a empresa Tupy S.A, 
Universidade do Estado de Santa Catarina e a Cerâmica Cegel sobre o Estudo da Viabilidade do Uso destes 
resíduos na fabricação de tijolos cerâmicos. O emprego em materiais da construção civil tem sido indicado 
como a principal possibilidade de utilização segura para os resíduos sólidos e também ao atendimento da Lei 
Federal 12.305/2010 – que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que estabelece, em seu artigo 
9, que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 
não geração, redução, utilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. Sobretudo o desenvolvimento desse projeto não foi uma exigência 
dos órgãos ambientais regulamentadores.

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Dentro do universo das indústrias de fundição, assim como em todo setor produtivo, existe o evidente esforço 
para enquadrar-se nas normativas que tratam da geração, reuso, reciclagem e/ou descarte de resíduos 
sólidos. É evidente que o maior esforço está relacionado à destinação da areia de fundição, o que é 
justificado pelo volume de areia usada que é gerado anualmente. Entretanto é necessário o desenvolvimento 
de metodologias para avaliar a viabilidade de uso de outros resíduos gerados pelas fundições, incluindo 
resíduos oriundos de sistemas de despoeiramento. A indústria da construção civil apresenta-se neste 
contexto, com um grande potencial para a solução desses problemas, pela viabilidade que apresenta de 
incorporação dos resíduos nos materiais de construção, possibilitando, ainda, redução nos custos dos 
produtos da construção. Logo, o desenvolvimento tecnológico de processos associados à reciclagem de 
resíduos industriais passa a ter hoje enorme relevância. O aumento no descarte de resíduos sólidos, bem 
como os problemas advindos do consumo de matérias primas naturais, vem impulsionando os estudos sobre 
o aproveitamento desses resíduos como novos materiais, reduzindo o seu impacto ambiental e viabilizando a 
redução de custos industriais. Para o desenvolvimento de propostas viáveis deve-se procurar por alternativas 
que conciliem processos de baixo custo com a maximização do valor agregado ao resíduo industrial. Do 
ponto de vista do custo de processo deve-se pensar em custos de transporte do material, necessidade de 
etapas de beneficiamento como moagem ou secagem do material e necessidade de envolver processos 
químicos adicionais. Do ponto de vista ambiental deve-se lembrar de que o resíduo a ser utilizado não pode 
ser empregado em processo que resulte em danos ambientais maiores do que aqueles resultantes do simples 
descarte dos mesmos. Assim, deve-se sempre avaliar os efeitos ambientais do novo processo através da 
avaliação dos possíveis efluentes gerados, dos resíduos eliminados em sistemas de despoeiramento e, não 
menos importantes, das características ambientais e toxicológicas do produto desenvolvido.
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Este trabalho foi o resultado do projeto de parceria de pesquisa com a empresa Tupy S.A, Universidade do 
Estado de Santa Catarina e a Cerâmica Cegel para a realização do Uso dos Resíduos: Lama do Hidrofiltro e 
do Pó da Regeneração da Areia de Moldagem para a produção de tijolos cerâmicos. Salientando que praticas 
de utilização ajudam a reduzir as áreas de extração da argila e as áreas destinadas a aterros industriais, 
permitindo uma maior economia por parte da indústria e uma maior sustentabilidade para o setor. O emprego 
em materiais da construção civil tem sido indicado como a principal possibilidade de utilização segura para os 
resíduos sólidos. Assim o objetivo deste trabalho foi analisar com base em estudos de laboratório e 
industriais, os aspectos tecnológicos e ambientais da utilização dos resíduos: Lama de Hidrofiltro e Pó da 
Regeneração da Areia de Moldagem na produção de tijolos cerâmicos. Em laboratório foram caracterizados 
os resíduos através de análises químicas, granulométricas, ambientais e toxicidade. Foram avaliadas as 
características dos corpos de prova produzidos com adições de 5, 10, 20 e 30% de Lama de Hidrofiltro na 
massa cerâmica. Estudou-se também o efeito de diferentes temperaturas de queima. As propriedades 
avaliadas foram retração linear, variação de perda de massa e densidade. Os estudos em planta industrial 
foram realizados na produção de lotes de tijolos cerâmicos de 6 furos sem e com 7% dos resíduos Lama de 
Hidrofiltro e Pó de Regeneração. Avaliaram-se as propriedades geométricas, resistência à compressão e 
emissões gasosas.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Os materiais estudados foram os resíduos na forma de lama de hidrofiltro e de pó da regeneração da areia de 
moldagem. Estes foram caracterizados quanto à composição química, granulometria e análise ambiental do 
resíduo, como o ensaio de lixiviação, solubilização e toxicidade. O ensaio de lixiviação é utilizado tanto para 
fins científicos, quanto para caracterizar a periculosidade de um resíduo para efeito de controle ambiental, 
reproduzindo em laboratório fenômenos como arraste e diluição que ocorrem pela passagem da água através 
do resíduo quando exposto à intempéries. O ensaio de solubilização é aplicado somente para resíduos no 
estado físico sólido e é utilizado para diferenciar resíduos entre Classe II A e B de acordo com a norma NBR 
10.004. A caracterização e classificação ambiental da Lama do Hidrofiltro e do Pó da Regeneração da Areia 
de Moldagem foram realizadas no Laboratório da Tasqa localizado em Paulínia, SP. Foi realizado o estudo de 
toxicidade aguda do extrato solubilizado da ADF conforme Portaria FATMA n. 17/02. Os testes de toxicidade 
aguda foram realizados no Laboratório de Toxicologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Foram realizados ensaios de análise térmica diferencial (DTA), de perda de massa (TG) de resíduo Lama de 
Hidrofiltro. O ensaio foi realizado nos laboratórios da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC em 
Joinville. A análise de fluorescência foi realizada no Laboratório LAMIR da Universidade Federal do Paraná - 
UFPR. Foram confeccionados tijolos comerciais de seis furos, conforme a norma NBR 7171/92, com as 
seguintes misturas: argila + 7% de Resíduo. Os tijolos foram fabricados na Olaria Cegel da região de 
Joinville/SC. O ensaio de compressão foi realizado segundo a norma brasileira NBR6461/83, no Laboratório 
de Ensaios Mecânicos da UDESC-Joinville. O estudo das análises dos gases emitidos foi realizado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI localizado em Blumenau – SC. As amostragens foram 
realizadas em um forno cerâmico contínuo, tipo túnel. Os resultados de todos os ensaios mencionados foram 
enviados em forma de relatório técnico para avaliação do Órgão Ambiental de Santa Catarina e em Julho de 
2013 a Olaria Cegel foi autorizada para usar o resíduo de Pó de e Pó da Regeneração da Areia de Moldagem 
na produção de tijolos cerâmicos. Desde agosto de 2013 a Olaria já consumiu 113 toneladas do resíduo, 
deixando de extrair da natureza a mesma quantidade de argila e consequentemente evitou o descarte do 
resíduo em aterro industrial.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Os resultados de análise de toxicidade mostram que os resíduos foram classificados como não tóxicos. Os 
experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Toxicidade da Engenharia Ambiental da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Foi realizada análise no resíduo areia de moldagem, também chamado de Areia 
Descartada de Fundição (ADF), pois é este resíduo que passará pelo sistema de regeneração a úmido e 
consequentemente ocorrerá a geração do Pó de Regeneração. Ainda falando sobre as matérias primas, e 
considerando que este estudo buscou avaliar o potencial do uso dos resíduos para a produção de tijolos. Com 
esta intenção foram caracterizadas algumas argilas utilizadas da Olaria Cegel para a fabricação de tijolos. Os 
resultados de lixiviação e solubilização dos respectivos resíduos foram classificados como Resíduo Classe 
IIA – NÃO INERTE e NÃO PERIGOSO. No laboratório foram produzidos corpos de prova. As peças foram 
sintetizadas em temperaturas entre 900 e 1100ºC, próximo à temperatura utilizada na Olaria para a 
sinterização dos tijolos. Após a sinterização, foram determinados: retração linear, perda de massa e absorção 
de água. Para avaliar a eficiência do uso dos resíduos foram produzidos tijolos na Olaria no dia 29 de Junho 
de 2011. Para este processo foi utilizada a Lama do Hidrofiltro foi submetida a secagem, já o pó da 
regeneração estava seco. A secagem da Lama do Hidrofiltro foi realizada com o uso de bags onde o material 
foi mantido por período de 5 dias. Para o processo de fabricação dos tijolos foram utilizadas as adições de 7 
% em peso da Lama do Hidrofiltro e outro teste piloto com também 7% em peso do Pó de Regeneração. 
Posteriormente foram realizadas avaliações visuais da aparência dos tijolos obtidos por extrusão e da 
eficiência do processo. Não foram observadas variações significativas de morfologia e dimensões das peças. 
Tampouco foram identificadas falhas de processamento como adesão da massa à parede do molde. Durante 
o processo de queima foram realizadas avaliações das emissões geradas pelos fornos, em decorrência da 
eliminação de voláteis presentes nas matérias primas, e também avaliação visual dos tijolos. A emissão de 
voláteis foi avaliada através da determinação dos efluentes atmosféricos emitidos pela chaminé de exaustão 
do forno cerâmico de ciclo contínuo. As medições foram realizadas pelo SENAI de Blumenau que forneceu 
valores de concentração de materiais particulados totais, concentração de monóxido de carbono (CO), 
densidade colorimétrica e vazão/temperatura/CO2/O2. Os resultados mostraram que as emissões geradas no 
processo de produção de tijolos, com a inclusão do uso dos resíduos estudados enquadram-se nas 
exigências da legislação de Santa Catarina (Lei 14.675/2009), Resolução do Conama (382/2006), bem como 
da Resolução do Estado do Paraná (054/2006). Quanto aos tijolos obtidos do processo foi determinada a 
resistência à compressão. Para este ensaio foram utilizados os tijolos de 8 furos. O ensaio foi realizado 
conforme norma NBR 15270-3, esta norma define como valor mínimo de resistência a compressão de 1,5 
MPa. Foram ensaiados 5 tijolos produzidos sem e com a adição da lama. Para o resíduo do Pó de 
Regeneração foram ensaiados 6 tijolos sem e com a adição do Pó de Regeneração. Os resultados 
mostraram que a adição da Lama do Hidrofiltro se enquadra nas exigências da norma. A adição do Pó de 
Regeneração aumentou a resistência mecânica do tijolo alternativo. Com esses resultados foi concluído que é 
possível utilizar os resíduos na fabricação de tijolos cerâmicos. Também se verificou que houve uma 
diminuição de custos na Olaria em torno de 9%, apontando que esse projeto apresenta os pilares da 
sustentabilidade. Posteriormente a Olaria Cegel solicitou autorização ao Órgão Ambiental de Santa Catarina 
para utilizar esses resíduos em seu processo produtivo e em Julho de 2013 a empresa recebeu o documento 
autorizando esse uso. Desde agosto de 2013 a Olaria já consumiu 113 toneladas do resíduo, deixando de 
extrair da natureza a mesma quantidade de argila e consequentemente evitou o descarte do resíduo em 
aterro industrial.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 113.000 Kg de material reciclado.
Resultado 2 Deixou-se de descartar 113.000 Kg de

resíduos em aterro industrial.
Resultado 3 Evitou a extração de 113.000 Kg de argila.
Resultado 4 Diminuição de aproximadamente 9% nos

custos de fabricação do tijolo.
Resultado 5 Atendimento à Política Nacional de

Resíduos Sólidos.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Fundada em 1938, em Joinville-SC, a TUPY tem capacidade para produzir 848 mil toneladas anuais de peças 
em ferro fundido, nos parques fabris: de Joinville, Mauá, no Estado de São Paulo, Saltilho e em Ramos Arizpe 
no estado de Coahuilla no México. Certificada pelas normas ISO/TS 16949, ISO 9001 e ISO 14001, a TUPY 
emprega cerca de doze mil pessoas e exporta metade de sua produção, para aproximadamente 
40 países. 
Grande parte da produção da TUPY é constituída de componentes desenvolvidos sob encomenda para o 
setor automotivo, que engloba caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção, carros de passeio, 
motores industriais e marítimos, entre outros. São blocos e cabeçotes de motor e peças para sistemas de 
freio, transmissão, direção, eixo e suspensão. A TUPY também produz conexões de ferro maleável, 
granalhas de aço e perfis contínuos de ferro, produtos que atendem a setores diversos da indústria. 
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da TUPY monitora as emissões atmosféricas e a qualidade do ar, as 
águas subterrâneas, os níveis de ruído e a separação e destino final dos resíduos. Esses indicadores 
permitem à empresa a busca da melhoria contínua e o permanente desenvolvimento de ações, com vistas a 
reduzir o uso de recursos naturais e a eliminar ou minimizar os impactos de suas atividades produtivas no 
meio ambiente. 
Desde a implantação do SGA, em 2000, a empresa já investiu mais de R$ 100 milhões em obras, 
equipamentos e melhorias nos processos, nas suas plantas industriais de Joinville e Mauá. Entre as 
melhorias implantadas estão novos sistemas de exaustão e controle dos fornos, que captam materiais 
particulados por meio de filtros de manga, com índices de eficiência que variam entre 90 e 98%. Também 
efluentes e resíduos têm merecido grande atenção da empresa. Novas estações de tratamento foram 
projetadas e construídas nesse período, e o aterro industrial próprio, na planta de Joinville, foi inteiramente 
readequado observando as mais rigorosas exigências ambientais. 
A Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA), órgão responsável pela fiscalização, 
emissão de licenças e acompanhamento das melhorias obtidas pelo SGA da TUPY, reconheceu avanços em 
2005, ao atribuir à empresa o “Prêmio Fritz Müller”, reconhecimento que se repetiu em 2007, quando a TUPY 
novamente foi homenageada com o referido prêmio. Nesse mesmo ano, a empresa conquistou também o 
Prêmio Expressão de Ecologia.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001,
Outra(s) (especifique)
ISO 16949 | NBR 6943 | NBR 6925

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

3.122.984.000

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

19.875.000

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

9.838.851

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

-

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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