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Processo de patente da
vitrocerâmica demorou

dez anos, diz o pequisador
Luis Augusto Scudeller

vitrocerâmica
indústria ceramista para colocá-lo no mercado de construção

Tecnologia de gestão
ambiental gera competitividade
A grande vantagem do uso das tecnologias “limpas” aplicadas em
processos de gestão ambiental está na possibilidade de gerar situa-
ções ganha-ganha, onde o acréscimo de competitividade ocorre
concomitantemente ao ganho social.

Todo processo industrial está caracterizado pelo uso de insumos
(matéria-prima, água, energia etc.) que, submetidos a uma trans-
formação, dão lugar a produtos, subprodutos e resíduos. Dentro
desse fato, as principais preocupações estão inicialmente voltadas
para duas áreas: o controle de custos decorrentes da gestão dos resí-
duos, em que a redução de efluentes pode representar uma econo-
mia considerável de custos (menor desperdício = maior lucro) e para
as repercussões que eles podem ter sobre a saúde humana e o meio
ambiente (solo, água, ar e paisagens).

Entretanto, com a adoção cada vez mais frequente de processos
produtivos de menor impacto ambiental e do desenvolvimento de pro-
dutos com características “ecológicas”, tende-se a permitir o reapro-
veitamento de insumos, subprodutos e resíduos sólidos de matérias-
primas. O que seria antes tratado como um problema (gastos adicionais
para evitar emissões ou para pagar compensações ambientais), passa a
ser uma vantagem (ganhos de rendimento ou produtividade).

Casos como este são encontrados no aproveitamento de biomas-
sa, como o bagaço de cana-de-açúcar, para a produção de energia, e
na tecnologia de abate de bovinos, na qual, além da carne, são ela-

boradas dezenas de produtos e
subprodutos, como ração animal, e
também na redução do problema
de resíduos sólidos. Outros exem-
plos estão no complexo papel e ce-
lulose, química, metalurgia etc.

Atualmente já se pode conside-
rar que há, de fato, uma clara
consciência em estratégia empre-
sarial para se criar um círculo
“virtuoso” entre eficiência produ-
tiva, capacidade de inovação e
controle da contaminação. Neste
modelo, o componente tecnológi-
co é o principal elemento de cria-
ção de vantagem competitiva.

As oportunidades para a difusão
de tecnologias limpas variam mui-

to e dependem da característica de cada setor produtivo. Entretanto,
certamente existe um grande avanço, particularmente nas mais de-
fasadas tecnologicamente. Nesse caso, o papel da política pública é
facilitar a transferência dessas tecnologias, tanto através de progra-
mas educacionais sobre as novas técnicas, como na criação de me-
canismos de financiamento e incentivos ao aperfeiçoamento tecno-
lógico. Um avanço importante é a recente lei de tratamento do lixo
no setor agropecuário que estabelece regras para a destinação e o
reaproveitamento de resíduos da indústria, incluindo frigoríficos,
usinas de açúcar e álcool e empresas de embalagens.

Nada garante que o mercado, por si só, irá eleger os mais efi-
cientes do ponto de vista ambiental. Desenvolvimento sustentável
é incompatível com dependência em recursos naturais, seja ela
sob forma de exaustão de recursos não renováveis ou de degrada-
ção de recursos renováveis. ■

CARLOS SANTOS
Professor do núcleo de estudos para
mercados de alta tecnologia da ESPM

Há, de fato, uma
clara consciência
em estratégia
empresarial para
se criar um círculo
virtuoso entre
eficiência,
capacidade de
inovação e controle
da contaminação
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Hoje, a tonelada da escória cus-
ta R$ 10, em média. Do 1,2 mi-
lhão de toneladas geradas na
Usiminas no ano passado, 973
mil toneladas foram vendidas.

A usiminas confia que a pro-
dução de vitrocerâmica em es-
cala industrial duplique o valor
da escória. “O mercado é im-
portante. Mas o mais relevante é
que vitrocerâmica transforma a
escória de resíduo em coprodu-
to”, diz Bernardino.

O gerente de vendas espe-
ciais compara a investida à rea-
lizada pela siderurgia da China,
onde a escória é usada para pro-
duzir granito artificial similar à
vitrocerâmica. “Com tecnologia
podemos desenvolver novos
produtos”, indica. ■

● A escória resulta da fabricação do aço
a partir da transformação do minério
de ferro, que após ser convertido
em ferro gusa é refinado com a adição
de carbono e cálcio. Ao final do processo,
feito em um alto-forno siderúrgico
a uma temperatura de 1.600 graus
centígrados, o aço sai como produto
principal e a escória como subproduto.

● A escória é, então, reprocessada
como se fosse vidro. A fundição do
insumo é feita com o acréscimo de areia
e sódio. O resultado é a vitrocerâmica,
cuja resistência é até 6 vezes superior
à do porcelanato tradicional.

ETAPAS DA FUNDIÇÃO

Fotos: Carlos Santos/Usiminas

PRODUÇÃO

1,2 milhões
de toneladas é a produção
anual de escória de
aciaria pela Usiminas. Cada
toneladas do subproduto do
aço pode render de 1,5 a 2
toneladas de vitrocerâmica.

PREÇO

R$ 10
é o valor médio da tonelada
de escória no mercado.
A Usiminas espera dobrar
o preço do material
quando ele for empregado
na indústria ceramâmica.

Divulgação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
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MERCADO

Potencial de
negócios indica
US$ 20 milhões
Estudo do pesquisador
Eduardo Bellini Ferreira, da
UFSCar, indica potencial
de mercado de US$ 20
milhões por ano para a
vitrocerâmica na região da
Baixada Santista, Grande
São Paulo e Vale do Aço,
onde está a Usiminas.
O volume seria atingido a
partir da comercialização
de 400 mil metros de
vitrocerâmica, a um custo
de R$ 50 por metro.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 19.
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