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Abstract 

The proposal of this work consists in identifying technically viable alternative to allow the introduction of a residue 

(sludge from the auto industry) in the manufacturing of red ceramic process (bricks). The focus of the work 

demonstrates the method that constitutes waste minimization technique that identifies the possibility of a residue of a 

particular activity be characterized as a raw material in the manufacture of another product , thus ascribing a focus 

on defining a new product with sustainable features . Two residues from the WWTP (Wastewater Treatment Plant) of 

two automotive industries and glass powder from mechanical industry (both characterized as Class I Waste, by 

Brazilians Standards) were added. Formulations were compared against those existing in literature and these two 

residues were added in a ceramic matrix of the base clay. Waste and clay were characterized by DRX, FRX and 

micro analysis to identify the components present in formulation. Based on the set formulations, samples were 

prepared in laboratory scale and fired at different temperatures. Subsequently, they were evaluated by them physical 

and mechanical characteristics of specimens and compared to literature and appropriate standards of the ceramic 

industry. The best results obtained by mechanical tests (flexure resistance) was chosen to realize testing for leaching 

and dissolution in order to determine the most suitable formulation for the application in red ceramic industry. 
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Resumo 

A proposta deste trabalho consiste na identificação de alternativa tecnicamente viável para permitir a introdução de 

um resíduo (lodo da indústria automobilística) no processo de fabricação de cerâmica vermelha (tijolo). O foco que o 

trabalho demonstra consiste na técnica de minimização de resíduos que identifica a possibilidade de um resíduo de 

uma determinada atividade ser caracterizado como matéria prima na fabricação de outro produto, atribuindo assim 

um enfoque com características sustentáveis na definição de um novo produto. Foram adicionados dois resíduos, 

proveniente da ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) de uma indústria automotiva e o pó de vidro, proveniente 

de indústria mecânica (ambos caracterizados como Resíduos Classe I). Foram estabelecidas formulações frente 

àquelas existentes em literaturas e foram adicionados estes dois resíduos em uma matriz cerâmica a base de argila. 

Os resíduos, bem como a argila foram caracterizados para identificar os componentes presentes. Com base nas 

formulações estabelecidas, foram confeccionados corpos de prova em escala laboratorial e queimados a diferentes 

faixas de temperaturas. Posteriormente, foram avaliadas as características físicas e mecânicas dos corpos de prova e 

comparados à literatura existente e devidas normas do setor cerâmico. O melhor resultado em termos de propriedade 

mecânica (resistência à flexão) foi escolhido para realização de ensaios de lixiviação e solubilização, de modo a 

comprovar se a formulação escolhida pode ser caracterizada como adequada para aplicação na indústria de cerâmica 

vermelha. 

 
Palavras chave: Lodo da indústria automobilística, utilização de resíduo, fabricação de tijolo, cerâmica. 

 

 

Introdução 

 

A busca pela melhoria contínua tem proporcionado à indústria o desenvolvimento de seus processos produtivos na 

condição de torná-los cada vez mais robustos e com menores necessidades de investimentos. Isso permite dizer que 

estes processos estão cada vez mais controlados e que apresentam rendimentos mais elevados, se avaliados, 

principalmente, sob o enfoque financeiro. Ou seja, desenvolvimento focado na redução de custos (Wiemes,2013). 

 

A aplicação das normas padrão ISO 9000/ISO 14000 também contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento 

dos processos industriais, favorecendo o aumento contínuo da produção. Avaliando esse cenário sob uma ótica mais 

abrangente, ocorre aumento do consumo em âmbito global, impulsionada pela oferta de produtos que desempenham 

maior conforto, agilidade e velocidade, entre outras características, para atender demandas cada vez maiores por 

parte dos consumidores. Duvoisin et al. (2003) comentam que o desenvolvimento e progresso estão associados a 

uma visão de posse, de uso da natureza para o homem, o que tem gerado danos à natureza colocando em risco a 

própria sobrevivência do planeta e da espécie humana. Para Tristão (2004), a sustentabilidade traz uma visão de 

desenvolvimento que supera o reducionismo, seja biológico ou físico, pois ―a gestão ambiental está diretamente 

vinculada à participação, à pesquisa científica, ao senso comum, aos saberes acumulados, às sabedorias de vida e aos 

valores éticos, como estratégias fundamentais para promover a sustentabilidade das sociedades.  

 

Em um contexto estratégico e considerando uma abordagem em que os problemas ambientais são tratados como tal, 

Barbieri (2007) cita que uma empresa deve aproveitar as oportunidades mercadológicas e neutralizar as ameaças 

decorrentes de questões ambientais. Assim, a importância estratégica também é levada a cabo à medida que aumenta 

o interesse, tanto da opinião pública como dos grupos que detém interesses sobre as questões ambientais. Além 

disso, o crescimento do contingente de consumidores que preferem comprar produtos e serviços que respeitem a 

natureza é outro fator que impulsiona o tratamento estratégico ambiental. Da mesma forma, o desenvolvimento de 

processos menos poluentes traz vantagens, dentre as quais podem ser citadas: redução na geração de resíduos, 

menores impactos ao meio ambiente, maior facilidade na obtenção de linhas de crédito junto a bancos, melhoria da 

imagem da empresa perante entidades fiscalizadoras e a redução de custos de manufatura do produto fabricado 

contribuindo para que as organizações desenvolvam ações de caráter preventivo (Wiemes e Pawlowsky, 2009). 

 

Com a crescente globalização da economia, a importância que as corporações transnacionais dos países ricos 

assumiram, levaram as propostas ambientais para uma tendência a adotar políticas de controle de emissões, 

denominadas comumente como ―end of pipe technologies‖, que foram consideradas como alternativas paliativas para 

resolução de problemas ambientais (Foladori e Tommasino, 2000). 
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No âmbito do gerenciamento ambiental e com o intuito de buscar soluções menos agressivas ao meio ambiente 

Wiemes (2013) afirma que muitos pesquisadores estudam maneiras de trabalhar com os resíduos, aplicando ou 

desenvolvendo técnicas para proporcionar a inertização, reutilização ou até mesmo, desenvolvendo novos materiais a 

partir de resíduos. Esta preocupação tem origem em diretrizes que orientam, por exemplo, atitudes da comunidade 

europeia, a respeito do gerenciamento do resíduo sólido, dando maior importância ao desenvolvimento de 

tecnologias dirigidas para a reciclagem e ao reuso, contribuindo de forma significativa para a melhoria da condição 

ambiental e geração de novos produtos, com impacto ambiental reduzido. 

 

Dentre as técnicas de incorporação de resíduos em estudo, a vitrificação tem despertado interesse considerável por 

diversos pesquisadores. Cardoso e Tolentino (2013) definem vitrificação como método comum de queima para  

cerâmica tradicional a base de argila. Conforme apresentam Silva e Mello-Castanho (2004) e Castanho (2005), o 

processo de vitrificação, simula a formação dos vidros naturais, como as rochas vítreas vulcânicas, que mesmo 

contendo elementos tóxicos, são basicamente materiais inertes. Conforme apresenta Kim et al. (2005), esta 

tecnologia é aplicada para o processamento de rejeitos radioativos e estudada para inertização de diversos tipos de 

resíduos. Pisciella et al. (2000) apresentam que tal técnica consiste uma solução viável para o impacto ambiental de 

várias atividades industriais e abre oportunidades para atribuir valorização aos resíduos. Uma composição inicial e as 

condições de tratamento térmico, conforme descritos por Erol et al. (2007), são os parâmetros mais importantes que 

afetam o tipo de fases cristalinas ocorridas no vidro-cerâmica e as propriedades finais dos materiais. Esses mesmos 

autores também enfatizam que vitrocerâmicos que possuam propriedades desejáveis para satisfazer muitas aplicações 

podem ser produzidos a partir de materiais de resíduos através da aplicação de tratamentos térmicos adequados. 

 

Este trabalho foi elaborado de modo a avaliar aspectos teóricos e práticos, considerando uma revisão de bibliografias 

e publicações que apresentam correlação e relevância com o tema proposto (Barros e Lehfeld, 2007). Conforme 

descrevem Cervo et al. (2007), a estruturação desse trabalho foi fundamentada na construção dos elementos de 

hipótese e o trabalho foi desenvolvido de maneira a avaliar uma diversidade de formulações estabelecidas 

inicialmente, diferentemente do encontrado em literatura nacional e internacional, de modo a considerar uma 

abrangência considerável de composições que permitiram estabelecer elementos para a compreensão dos fatos 

ocorridos durante as fases de processamento, obtenção dos corpos de prova e análises de resultados. A 

fundamentação do trabalho está balizada no princípio da metodologia de Produção mais Limpa (P+L) que consiste 

na eliminação da poluição durante o processo de produção, após a geração dos resíduos. Conforme apresenta SENAI 

(2003), a razão de sua aplicação está no fato de que todos os resíduos que a empresa gera lhe custaram dinheiro, pois 

foram adquiridos a preço de matéria-prima e consumiram insumos como água, energia, entre outros. Uma vez 

gerados, continuam a consumir dinheiro, seja sob a forma de gastos de tratamento e armazenamento, seja sob a 

forma de multas, pela falta desses cuidados, ou ainda pelos danos à imagem e à reputação da empresa.  

 

No intuito de ilustrar a ordem de prioridade adotada no tratamento de resíduos, Pawlowsky (2002), identificou duas 

situações que são identificadas na abordagem do assunto de P+L. Uma consiste na Atitude Atual (a esquerda da 

Figura 1), pois as ações de Disposição e Tratamento são mais comumente aplicadas e consequentemente as ações de 

Não Geração são as menos aplicadas. Já a representação a direita da Figura 1 (Atitude a Ser Adotada) é a que deveria 

prevalecer, pois as ações de Não Geração e Redução seriam mantidas com maior frequência. 
 

 
 

Figura 1. Atitudes identificadas na abordagem da Produção mais Limpa. 
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Portanto, o trabalho a ser desenvolvido também será fundamentado com vistas às situações apresentadas, no intuito 

de privilegiar ações que são caracterizadas como Atitude a ser Adotada. Assim, ele pretende utilizar resíduos 

oriundos de processos industriais de indústrias metalmecânicas e automobilística, no intuito de serem incorporados 

como matérias primas no processo de fabricação de material para construção civil, ou seja, o tijolo. 

 

Materiais e Métodos 

 

Os materiais utilizados na pesquisa foram recebidos em laboratório, dispostos em recipientes apropriados para serem 

secos em estufa (110º C durante 24 horas). Em seguida, as amostras foram moídas em moinho de carbeto de 

tungstênio, para homogeneizar o tamanho de partículas dos respectivos materiais. Os materiais moídos foram 

identificados e realizados ensaios de caracterização das composições mineralógicas e químicas pelos métodos DRX 

(Difração de Raio X), FRX (Fluorescência de Raio X) e MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura). A análise de 

DRX forneceu a estrutura mineralógica da amostra. Para a análise, foi pesada amostra de 1g, disposta em matriz 

específica para posterior compressão via dispositivo manual. A amostra prensada foi submetida à análise qualitativa 

no equipamento de DRX, marca PANalytical, modelo Empyrean, com detector X’Celerator, tubo de cobre. O tempo 

de varredura da amostra foi de 5 minutos. O difractograma foi obtido, via software para análise mineralógica 

qualitativa denominado X'Pert Highscore Plus, marca PANalytical, com banco de dados PDF-2. 

 

Para a técnica de FRX foi utilizado método da pérola fundida. Foram pesados 0.9g da amostra e 9.0g de Tetraborato 

de Lítio e pequena quantidade de Nitrato de Amônia (para inibir efeito do enxofre e do Brometo de Lítio, 

desmoldante). A amostra foi fundida em cadinho de platina e analisada via equipamento de FRX marca PANalytical, 

modelo Axios Max com tubo de Ródio 4kv. Os resultados foram obtidos em gráficos e utilizou-se software para 

análise química qualitativa denominado Super Q5.0L. A técnica de FRX detecta todos os elementos mais pesados 

que o flúor e que estão presentes em quantidades superiores a 0.1%. O tempo de varredura é de 6 minutos 

considerando 11 condições de leituras. O resultado obtido foi expresso em valores percentuais. 

 

Foi realizada análise de Perda ao Fogo (PF) para calcinar a amostra de material por 2 horas em forno mufla a 

temperatura de 1000º C. Essa técnica avalia a perda de água de cristalização, de materiais orgânicos e de CO2 

(CaCO3  CaO + CO2). O resultado foi expresso em percentual (peso final dividido pelo peso inicial x 100%). 

 

Os materiais moídos foram pesados conforme formulação adotada para cada amostra, considerando peso total de 

200g em balança analítica (precisão de 0.01g). Os materiais foram homogeneizados a seco em almofariz e pistilo e 

adicionado água até amostra apresentar cerca de 20% de umidade. Amostras com diferentes formulações foram 

confeccionadas via processo de compactação em molde de aço (dimensão de 60 x 20), aplicando pressão de 20 Mpa 

por 30 segundos, em prensa hidráulica manual (capacidade 5t). Amostras obtidas foram secas em estufa (110ºC por 

24 horas). Em seguida, foram queimadas em forno de laboratório (Linn Elektro-Therm, até 1300º C e termopar de 

Pt-Pt/Rh e cones pirométricos com variação de 5º C), aplicando temperaturas entre as faixas de 700 a 850º C, o que 

permite simular a mesma condição identificada em um forno de uma olaria.  

 

As configurações de temperatura de queima foram definidas em função de cada uma das formulações estabelecidas. 

Os ciclos de temperatura de queima, bem como os tempos adotados para cada teste de queima foram programados 

para operar automaticamente, conforme apresentado a seguir: 

 Início do processo até temperatura de 600º C mantendo uma taxa de aquecimento de 10º C por minuto; 

 A temperatura de 600º C foi mantida constante por 30 minutos; 

 Após o aquecimento até temperatura desejada (Ex. 800º C), com taxa aquecimento 10º C/min; 

 Fixação da temperatura de trabalho (Ex. 800º C) durante 6 horas (360 minutos); 

 Desligamento do forno (automático, no fim de ciclo de queima da amostra) até temperatura ambiente. 

 

Após a queima, os CPs (Corpos de Prova) foram avaliados em termos de sua resistência à flexão. Foi utilizada 

máquina universal de ensaio EMIC – Modelo DL10000 (avanço de 0.5 mm/min e célula de carga de 200 kN - 

conforme NBR 13818 de 04/1997). O valor da análise obtido no visor da máquina de ensaios universal consiste em 
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um dado bruto e para tal foi processado, considerando cada amostra individualmente. O valor real de resistência à 

flexão dos CPs após queima foi obtido pela aplicação na Equação 1 – Cálculo da Tensão de Ruptura à Flexão (MPa).  

 
Rf = (3F L) / (2b e2),      Equação (1) 

 

Onde: Rf – tensão de ruptura á flexão, e – espessura do CP, cm, 

 F – carga atingida no momento da ruptura, b – largura do CP, cm.  

 L – distância entre os cutelos do apoio (4,5 cm),  
 

Os CPs testados foram colocados em dispositivo com dois pontos de apoio, conforme indicado na Figura 2 

pelos números 2 e 3, e o ponto 1 o local de aplicação da força. Após a quebra da amostra, o valor obtido é registrado 

no visor do próprio equipamento, de onde se faz a leitura para posterior registro da informação obtida.  

 
Figura 2. Representação de realização do Ensaio de Resistência à Flexão 

 

Em seguida foi realizada avaliação das microestruturas obtidas pelo método de microanálise. Porém, como a 

cerâmica não apresenta característica condutiva e para a análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV – no 

aparelho da marca Shimadzu – SS5500II operando em 15 kV) essa é uma condição primordial, foi necessário fazer a 

metalização com ouro da superfície da cerâmica obtida (via equipamento SCD 030 Dalzers Union SL9496 com 

evaporação catódica à vácuo). Pela análise de microestrutura é possível identificar se o material obtido apresentou 

aspecto visual uniforme, sem concentrações ou regiões de materiais não vitrificados ou até mesmo aglomerados de 

materiais cerâmicos não sinterizados. As magnitudes aplicadas estão identificadas em cada figura avaliada. A partir 

da definição da amostra que apresentou a melhor característica de resistência à flexão, foram realizados os ensaios de 

solubilização (NBR 10006, 2004) e lixiviação (NBR 10005, 2004) para verificar os elementos químicos presentes na 

amostra analisada após queima em forno. A Norma Brasileira (NBR 10005, 2004) utilizada para o ensaio de 

Lixiviação define equipamento jar-test, de agitação contínua, velocidade indefinida, proporção resíduo/meio extrator 

(1:16). Utiliza como meio lixiviante água deionizada e controla o pH com ácido acético 0.5N (pH = 5). São 

utilizados 100g da amostra com tamanho inferior a 9mm, adiciona-se água deionizada. O frasco contendo o material 

de análise mais o líquido foi mantido sob agitação durante 18 horas à temperatura de 20ºC, com rotação de 30 vezes 

por minuto em agitador rotatório.  

 

As formulações estudadas estão apresentadas na Tabela 1 – Composição percentual das amostras: 

 

Tabela 1. Composição Percentual das Amostras 

 

Depois, foi realizada filtração do produto e o extrato lixiviado foi analisado via técnica de espectrometria de 

absorção atômica com atomização em chama. Ensaios de lixiviação são realizados para determinar ou avaliar a 

Amostra Lodo ETE A Argila Microesfera Vidro 

ETE-A1 4 92 4 

ETE-A2 4 90 6 

ETE-A3 4 88 8 

ETE-A4 4 86 10 

ETE-A5 6 90 4 

ETE-A6 6 88 6 

ETE-A7 6 86 8 

ETE-A8 6 84 10 

ETE-A9 8 88 4 

ETE-A10 8 86 6 
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estabilidade química dos resíduos e quando em contato com soluções aquosas, permite verificar o grau de 

imobilização de contaminante. Para o ensaio de solubilização, a Norma Brasileira NBR 10006 (2004) preconiza a 

utilização de 250g da amostra analisada, triturada com tamanho abaixo de 9mm e misturada com 1000 ml de água 

destilada, sem correção de pH. A mistura permanece em repouso, sendo agitada manualmente de tempos em tempos, 

durante período de 7 dias. Após esse período, a amostra foi filtrada e o material obtido foi analisado. Este ensaio 

apresenta informação sobre a solubilidade dos compostos presentes nas amostras estudadas. 

 

Resultados 

 

Conforme composição apresentada na Tabela 1 seguem os resultados de análise dos materiais avaliados: 

 

Tabela 2. Resultados de Resistência a Flexão e Retração Linear das Amostras Testadas 

 

Pela avaliação dos dados obtidos em cada amostra analisada, observou-se que, de maneira geral, o aumento da 

temperatura de queima contribuiu para o aumento da resistência a flexão e da retração linear da amostra. 

 

Na Figura 3 é apresentado o Difractograma da análise de DRX da Cerâmica ETE-A7, que constituiu o melhor 

resultado de Resistência a Flexão, obtido entre as amostras testadas. 
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Figura 3. Representação do difractograma da cerâmica composição ETE-A7, queimada a 850ºc com lodo de ETE. 

 

Na Figura 4, são apresentadas duas imagens da Amostra ETE-A7 realizadas via microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). Constatou-se em ambas as figuras que o material obtido apresentou um aspecto homogêneo, sem presença 

de fases, característico da fusão e interação completa dos componentes misturados. As Figuras 4a e 4b mostram 

visivelmente micro-ondas formadas pelo movimento do material vítreo fundindo durante a queima. Esta estrutura 

vitrificada justifica a presença de substância amorfa obtida no ensaio de Difratometria de raios X e explica os bons 

 Amostra Composição (%) Resistência à Flexão (MPa) Retração Linear (%) 

 

Lodo Argila Micro Esfera 700oC 750oC 800oC 850oC 700oC 750oC 800oC 850oC 

ETE-A1 4 92 4 6,22 4,65 7,60 8,74 8,64 8,30 8,43 9,33 

ETE-A2 4 90 6 5,17 5,13 6,91 7,60 7,58 6,70 7,61 8,76 

ETE-A3 4 88 8 6,06 5,31 6,70 7,39 7,32 7,56 8,26 8,73 

ETE-A4 4 86 10 5,19 5,47 7,17 8,00 6,64 7,38 7,78 8,53 

ETE-A5 6 90 4 5,29 6,02 6,73 7,63 8,36 8,31 8,58 9,17 

ETE-A6 6 88 6 5,22 5,75 6,66 8,40 7,61 7,91 8,34 9,61 

ETE-A7 6 86 8 4,59 4,98 6,49 9,43 7,12 7,67 8,34 9,73 

ETE-A8 6 84 10 5,07 5,17 6,50 7,19 7,28 7,56 8,82 9,43 

ETE-A9 8 88 4 4,35 5,41 7,39 8,17 9,03 8,83 9,63 9,81 

ETE-A10 8 86 6 5,53 5,10 6,02 8,23 8,34 8,59 8,50 9,97 
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resultados de resistência à flexão obtida nas respectivas amostras. A estrutura apresenta aspecto vítreo e uniforme. 

Considerando esses aspectos, é possível afirmar que foi obtido um novo material com uma formação de massa 

adensada e homogênea, característica da fusão dos materiais que compuseram os CPs. Também foi observada a 

presença de micro trincas (Figura 4 b), característico de material vítreo, que foi submetido à determinada solicitação / 

esforço físico. A presença de porosidade em ambas as amostras, deve-se ao fato da formação de gases durante a 

queima de material orgânico, presente na amostra, e que tem origem tanto na argila como no lodo de ETE da 

Indústria A, assim como pela presença de óleos e graxas que estão presentes no respectivo material. 

 

 

 

 
 
Figura 4. a) Análise, via mev e aumento de 1000x, da Estrutura da Amostra ETE-A7 queimada a 850ºC. b) Trinca, 

via mev e aumento de 1000x, da amostra ete-a7 queimada a 850ºc  

 
Nas Tabelas 3 e 4, são apresentados, respectivamente os resultados obtidos nas análises de Solubilização e 

Lixiviação, realizados na Amostra ETE-A7. Comparando os valores obtidos na Amostra ETE-A7 frente a norma 

ABNT, significa dizer que todos os resultados obtidos em ambas análises caracterizam que a amostra está abaixo dos 

requisitos estabelecidos e pode ser considerado como adequada para fabricação de materiais cerâmicos (tijolos). 

 

Tabela 3. Análise Solubilização da Amostra ETE-A7 Queimada. 

Elemento Unidade 
Amostra 

ETE-A7 

ABNT NBR 10004  2004 

Anexo – G 

Alumínio mg/L <0,1 0,2 

Bário mg/L <0,1 0,7 

Cádmio mg/L <0,005 0,005 

Chumbo mg/L <0,01 0,01 

Cobre mg/L <0,01 2,0 

Cromo mg/L 0,04 0,05 

Ferro mg/L <0,05 0,3 

Manganês mg/L 0,05 0,1 

Zinco mg/L 0,05 5,0 

 

Tabela 4. Análise Lixiviação da Amostra ETE-A7 Queimada. 

Elemento Unidade 
Amostra 

ETE-A7 

ABNT NBR 10004/2004 

Anexo - F 

Bário mg/L 0,33 70,0 

Cádmio mg/L < 0,002 0,5 

Chumbo mg/L 0,08 1,0 

Cromo mg/L < 0,02 5,0 

Mercúrio mg/L < 0,001 0,1 

Selênio mg/L < 0,05 1,0 

 

a) b) 
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Conclusões 

 

As análises realizadas nas amostras queimadas caracterizaram a identificação de um novo componente vítreo. Pelos 

resultados obtidos de resistência a flexão e retração linear, a amostra ETE-A7 está conforme os procedimentos 

utilizados em indústria cerâmica. Os ensaios de lixiviação e solubilização também confirmam que a cerâmica obtida 

atende às especificações.  

 

Conclui-se que por meio de uma ação pontual, como proposto nesse trabalho, há significativa contribuição para a 

obtenção de um resultado global, favorecendo a seleção de um produto ecologicamente correto, com menor 

exploração de reservas minerais, menor aplicação de energia e com custos significativamente reduzidos. Também 

permite caracterizar um empreendimento com conceitos ecologicamente corretos, demonstrando efetivamente uma 

visão sistêmica, com resultados efetivos quanto à aplicação teórica e prática da sustentabilidade no seu dia a dia.  

 

Como sugestão de trabalho futuro, fazer a aplicação do trabalho aqui desenvolvido, em uma olaria que apresente 

características mínimas necessárias para controle dos parâmetros do processo.  
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Abstract 
In this study we investigated the ability of aquatic macrophyte Salvinia cucullata removing metals ions of chromium 

and lead in a binary mixture. The experiments were performed in batch and fixed bed systems through equilibrium 

data and breakthrough curves, respectively. For the fixed-bed experiments three different ratios of concentrations 

were evaluated in order to assess the influence of the concentrations of metal ions in the removal process. In order to 

know the mechanism for the ions removal the characterization by FTIR was performed before and after the 

adsorption of metal ions by Salvinia cucullata. The results obtained with the analysis identified some functional 

groups that participate directly in the adsorption process.     
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Resumo 

Neste trabalho investigamos a capacidade da macrófita aquática Salvinia cucullata remover metais de cromo e 

chumbo em um sistema competitivo. Os experimentos foram conduzidos em batelada e em leito fixo através da 

obtenção de dados de equilíbrio e curvas de rupturas, respectivamente. Para os ensaios em leito foram avaliadas três 

diferentes razões de concentrações a fim de se investigar a influência das concentrações dos íons metálicos no 

processo de remoção. Com o objetivo de conhecer o mecanismo de remoção a caracterização através de FTIR foi 

realizada antes e depois do processo de adsorção dos íons metálicos pela Salvinia cucullata. Os resultados obtidos 

com a análise identificaram alguns grupos funcionais que participam diretamente do processo de adsorção. 

 
Palabras clave: adsorção, macrófita aquática, chumbo, cromo. 

 

 

Introdução 

 

A maioria dos íons metálicos é conhecida pelo seu potencial nocivo aos seres humanos e biota. Dentre os diversos 

metais existentes o cromo e o chumbo se destacam devido à larga utilização industrial e por serem altamente tóxicos. 

A exposição ao chumbo pode causar anemia, doenças no fígado e rins, danos cerebrais e por ultimo morte (Jain et 

al., 1989). Já o cromo pode existir em diversos estados de oxidação, sendo os mais comuns o estado trivalente e o 

hexavalente. O hexavalente está em sua forma mais nociva, podendo causar câncer. O estado trivalente é menos 

ofensivo. Porém, devido à elevada quantidade com que é liberado nos corpos hídricos se torna tóxico (Axtell et al., 

2003; Sheng et al., 2004). 

 

Íons metálicos são poluentes difíceis de tratar. Os métodos tradicionais não são eficientes ou são economicamente 

inviáveis quando aplicados em escala industrial. Atualmente, a adsorção utilizando carvão ativado é bastante 

utilizada como método de tratamento. Porém, em busca de uma alternativa mais econômica e eficiente, estudos 

utilizando materiais biológicos como as macrófitas aquáticas vem sendo realizados (Lima et al., 2011; Lima et al., 

2014; Miretzky et al., 2004; Saygideger et al., 2005).  

 

Analisando rapidamente a literatura pode-se observar que não há muitos trabalhos utilizando a biomassa morta de 

macrófitas aquáticas para remoção de íons metálicos. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a macrófita 

aquática Salvinia cucullata na remoção competitiva de íons de cromo e chumbo presentes em solução aquosa. Foram 

realizadas análises de FTIR para conhecer os grupos funcionais presentes na biomassa e as mudanças ocorridas 

depois do processo de remoção. Os experimentos de adsorção foram realizados em batelada, através de um estudo de 

equilíbrio bicomponente, e ensaios dinâmicos utilizando coluna de leito fixo. 

 

Materiais e métodos 

 

Biomassa  

A macrófita aquática Salvinia cucullata foi cultivada e coletada pelo Centro e Tecnologia em Aqüicultura e Meio 

Ambiente do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Toledo/PR. 

Após a coleta as macrófitas foram secas a uma temperatura de 55 ºC por 24 h, trituradas e separadas em peneiras do 

tipo Tyler no diâmetro médio de 0,855 mm, para uso nos experimentos. 

 

Soluções de íons metálicos 

Os efluentes utilizados no estudo foram feitos através da dissolução dos sais Cr(NO3)3.9H2O e Pb(NO3)2 em água 

deionizada. O pH da solução foi ajustado para 4,0 utilizando HNO3 [0.5 M] e NaOH [1 M]. A análise da 

concentração de Cr
+3

 e Pb
+2

  foi feita através da técnica de espectrofotometria utilizando um Espectrofotômetro de 

Absorção Atômica – AA 7000 – Shimadzu. 
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Análise de FTIR 

A técnica de FTIR foi realizada utilizando o equipamento Thermo Nicolet instrument, modelo IR-200. O espectro foi 

obtido para uma faixa de 4000-600 cm
-1

. O dispostivo ATR (Reflexão total atenuada) permite obter informação sobre 

a superfície da biomassa 

 

Ensaios de equilíbrio 

As isotermas de equilíbrio foram feitas colocando-se em contato 0,2 g de macrófita com 100 mL de solução 

contendo combinações dos íons metálicos como mostrado na Tabela 1, a temperatura ambiente e pH 4. A solução 

com a biomassa foi mantida em agitação durante 2 horas, tempo suficiente para alcançar o equilíbrio. Após, as 

amostras foram centrifugadas e realizada as leituras no equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica (AA-

7000, Shimadzu, Japão). A capacidade de adsorção da macrófita foi calculada pela Equação 1. 

 

 
m

VCC
q

f .0 


           Equação (1) 

 

Onde q é a quantidade de íon metálico adsorvido por grama de adsorvente [mmolg.g
-1

]. C0 e Cf  são as concentrações 

inicial e de equilíbrio dos íons metálicos [mmol.L
-1

]. V é o volume da solução [L] e m é massa da macrófita [g]. 

 

 

Tabela 1. Concentrações utilizadas para os ensaios de equilíbrio 

Metal ion concentration (mmol.L
-1

) 

Cr
3+ 

Pb
2+ 

0,25 0,25 

0,25 0,75 

0,75 0,75 

1,00 2,00 

2,00 1,00 

2,00 2,00 

 

 

Ensaios em sistema dinâmico 

Os experimentos em leito-fixo foram realizados utilizando uma coluna de vidro com 1.5 cm de diâmetro interno e 15 

cm de altura. A biomassa foi inserida na coluna e foi feita uma lavagem com água deionizada por cerca de 2 horas 

até que o resíduo mais fino de macrófita fosse removido. Logo após, a coluna foi alimentada com a solução binária 

de chumbo e cromo em três razões de concentração como mostrado na Tabela 2,  utilizando uma bomba peristáltica 

da marca Masterflex a vazão constante de 1 mL.min
-1

. Alíquotas das soluções eram coletadas da coluna em períodos 

de tempo pré-determinados utilizando um coletor de fração (FC203 Fraction Collector) e após foram efetuadas 

medidas no Espectrofotômetro de Absorção Atômica. O cálculo do comprimento da zona de transferência de massa 

(ZTM) foi feito através do método de Geankoplis (1993). Onde, calcula-se as quantidades útil (qu) e total (qt) 

removidas pela coluna em função do tempo. O ponto de ruptura foi considerado em um tempo (tb) onde a 

concentração na saída da coluna equivale a 5% da concentração inicial de alimentação. Ao realizar um balanço de 

massa na coluna utilizando os dados de saturação obtén-se as Equações 2 e 3, nas quais a área abaixo da curva (1- 

C/C0) até o ponto de ruptura é proporcional a qu, e a área até a saturação do leito é proporcional a qt. 

 

 














 bt Lz

u dt
C

C

m
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q

0
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0 |
1

1000
                                       Equação (2) 
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1000
  Equação (3) 

 

 

Onde, C|z=L é concentração do metal em solução na saída da coluna e C0 é a concentração de alimentação da coluna, 

em mmol.L
-1

. 

 

A zona de Transferência de massa (ZTM) pode ser calculada utilizando a Equação 4, baseada na razão entre qu/qt. 

 













t

u

L
q

q
HZTM 1     Equação (4) 

 

 

Tabela 2. Razão de concentrações utilizadas nos experimentos de leito fixo 

Razão 
Concentração do íon metálico (mmol.L

-1
) 

Cr
3+ 

Pb
2+ 

1 1,0 1,0 

2 1,0 2,0 

3 2,0 1,0 

 

 

Resultados e discussão 

 

Análise de FTIR 

A técnica de FTIR permite determinar a presença de determinados grupos funcionais na biomassa e se há alguma 

mudança após o processo de adsorção com os íons de cromo e chumbo. A análise mostrou a presença de grupos 

funcionais como carboxílicos, hidroxilas, amidas e halogênios para a biomassa in natura. As bandas em 2922-2849 

cm
-1

 representam a vibração assimétrica e simétrica do metileno (C=H2), respectivamente. O pico em 1736 cm
-1

 é 

atribuído a vibração de C=O. Este pico foi observado apenas na macrófita saturada com cromo e chumbo. O pico em 

1736 cm
-1

 que está presente apenas na macrófitas in natura é atribuído aos fosfanatos, o que indica a participação 

destes grupos na adsorção do íon de Cr
3+ 

e Pb
2+

. O pico em 914 cm
-1 

é atribuído ao grupo C-X dos halogênios. As 

bandas < 800 cm
−1

 são chamadas de zona de impressão digital onde existem os grupos funcionais fosfatos e de 

enxofre (Saygideger et al.. 2005). Depois da bioadsorção com a mistura de Cr
3+

 e Pb
2+

 alguns grupos funcionais 

como os fosfatos, halogenados e hidróxidos foram modificados, podendo-se afirmar que esses grupos participaram 

da remoção dos íons metálicos. 

 

Ensaios de equilíbrio 

A Figura 1 mostra os dados experimentais obtidos através das isotermas de equilíbrio da mistura Cr
3+

/Pb
2
. Pode-se 

observar que o chumbo teve uma maior remoção da solução do que o cromo. Isto significa que o chumbo tem mais 

afinidade pelos sítios ativos da biomassa. Em trabalho anterior (Lima et al.. 2012) utilizando a macrófita S. cucullata 

na remoção de cromo e chumbo em sistemas monocomponente, observou-se que o cromo possuía mais afinidade que 

o chumbo, com qmax de 0,426 e 0,530 mmol.g
-1

, respectivamente. Em sistema bicomponente, o íon de chumbo 

compete com o de cromo pelos sítios ativos da biomassa fazendo com que haja uma redução na capacidade de 

remoção do cromo e, consequentemente, um aumento na remoção de chumbo.  A capacidade de remoção para o 

cromo e chumbo foram de aproximadamente 0,264 e 0,242 mmol.g
-1

, respectivamente. Observa-se que não há uma 

diferença muito grande nas capacidades de remoção dos dois metais pela biomassa em sistema binário. Isto significa 

que a influência de um íon no outro acaba gerando uma boa capacidade de remoção dos dois íons metálicos. 
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Figure 1. Isoterma de equilíbrio para o sistema binário Cr
3+

/Pb
2+

 

 

 

Ensaios em sistema dinâmico 

Os ensaios em sistema dinâmico foram realizados em três diferentes razões de concentração, a uma vazão fixa de 1 

mL.min
-1

 e pH 4. A Figura 2 mostra as curvas de ruptura nas condições experimentais para remoção da mistura 

binária de cromo e chumbo. Foi observado um tempo de residência maior para o cromo com cerca de 180 min para 

as três razões, enquanto que para o chumbo foi de 60 min para razões 2 e 3 e de cerca de 90 min para razão 1. Pode-

se observar que mesmo variando as concentrações de metais na solução, o tempo de residência dos íons na coluna 

não variou muito. Resultados similares podem ser encontrados na literatura para sistemas monocomponentes, 

utilizando diferentes adsorventes (Vijayaraghavan et al.. 2005; Carmona et al.. 2012). 

 

A ZTM possui um valor máximo correspondente à altura do leito (HL). Quanto menor esta zona melhor a eficiência 

de transferência de massa. Os valores obtidos através dos ensaios estão apresentados na Tabela 3. Podemos observar 

que o maior valor da ZTM ou resistência a transferência de massa é para o Pb
2+

 na razão 2, quando a concentração de 

alimentação deste íon é maior. Para as três razões a ZTM é menor para o cromo. Embora para este íon metálico a 

quantidade útil, possua o melhor valor na razão 2, qu = 0,101 mmol.g
-1

, foi nesta razão que o cromo obteve maior 

ZTM. Isto pode ter ocorrido devido a influência do chumbo durante o processo de remoção.  
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 Figure 2. Curvas de ruptura dos ensaios em leito fixo de cromo e chumbo nas (a) razão 1, (b) razão 2 e (c) razão 3 

 

 

Tabela 3. Parâmetros da adsorção de cromo e chumbo em leito-fixo 

Razão Íon metálico 
ZTM 

(cm) 

qu 

(mmol.g
-1

) 

qt 

(mmol.g
-1

) 

1 
Cr

3+
 3,258 0,046 0,058 

Pb
2+ 

7,223 0,020 0,038 

2 
Cr

3+
 5,329 0,101 0,157 

Pb
2+

 11,026 0,024 0,092 

3 
Cr

3+
 4,822 0,052 0,076 

Pb
2+

 7,057 0,024 0,045 

 

 

Conclusão 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a remoção de cromo e chumbo em mistura binária utilizando a macrófita 

aquática Salvinia cucullata como material adsorvente, em sistema dinâmico e batelada. Através dos dados obtidos 

pela técnica de FTIR foi observado que existem diversos grupos funcionais, tais como os fosfatos, halogenados e 

hidróxidos que participam diretamente do processo de adsorção. A isoterma de adsorção bicomponente mostrou que 

o chumbo e o cromo possuem capacidades de adsorção muito próximas, com valores de 0,264 e 0,242 mmol.g
-1

, para 

o chumbo e o cromo, respectivamente. Os ensaios em leito mostraram que mesmo variando a concentração dos íons 

(A) (B) 

(C) 
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metálicos, o tempo de residência do efluente na coluna não variou muito, chegando a 180 min para o cromo e 90 min 

para o chumbo. Para todas as razões de estudo a ZTM foi maior para o chumbo, que alcançou quantidades de 

remoção útil máxima de 0,046 mmol.g
-1

. Os resultados do estudo mostraram que a macrófita aquática Salvinia 

cucullata é um biomaterial promissor na remoção de íons metálicos de cromo e chumbo em sistemas competitivos. 
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Abstract 
The removal of heavy metals from industrial effluents has become an essential area to be discussed in several 

research studies. Among the most used techniques, adsorption shows significant results and, in this context, the 

investigation of alternative adsorbents is very important. In this work, the bentonite clay called Verde-lodo was 

evaluated for silver ions removal by a simplified study of a batch process. In this study, it was verified the needed 

amount of adsorbent to be used to treat different effluent volumes. Besides that, the clay was characterized to 

analyze the modifications caused by the adsorption process. The following techniques were used:  X-ray diffraction 

(DRX), Scanning Electron Microscopy, Infra-red Spectroscopy (FTIR) Thermo-Gravimetric Analysis (TGA) and 

Differential Thermal Analysis (DTA). The obtained results for these techniques showed that, in a general way, the 

adsorption process does not modify structural properties of the clay.     
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Resumo 

A remoção de metais pesados de efluentes industriais é uma área que ganha bastante destaque em pesquisas 

científicas. Dentre as técnicas utilizadas, a adsorção se torna um método bastante importante e nesse contexto, a 

busca por adsorventes alternativos é constante. Para este trabalho, a argila bentonítica Verde-lodo foi avaliada para a 

remoção de íons de prata através de um estudo simplificado deste processo em batelada, no qual se verificou a 

quantidade necessária de adsorvente para tratar diferentes volumes de efluentes para obter determinadas 

porcentagens de remoção Além disso, a argila foi caracterizada antes e após a adsorção, de forma a avaliar as 

modificações no sólido causadas por este processo. As análises apresentadas são: Difração de raios-X (DRX), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia na Região do Infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) e Análises termo-gravimétricas e termo-diferenciais (TG/DTG e DTA). Os resultados obtidos por 

estas análises demonstram que, de maneira geral, o processo de adsorção não modifica as propriedades estruturais da 

argila. 

 
Palabras clave: adsorção, argila, caracterização, prata. 

 

 

Introdução 

 

O tratamento de efluentes industriais contaminados com metais pesados tem sido objeto de estudo de diversas 

pesquisas devido aos vários problemas que esses compostos podem causar no meio ambiente e na saúde humana. Os 

compostos metálicos podem contaminar tantos as águas quanto o solo e gerar modificações bruscas no ecossistema, 

principalmente pela facilidade de incorporação dessas substancias (Voleski e Holan, 1995).  

 

Entre os metais tóxicos, a prata se destaca por possuir diversas características como maleabilidade, ductilidade, 

condutividade, entre outras. Estas características tornam este material um metal útil, vantajoso e de alto valor 

agregado (Akgül et al., 2006). Assim, este metal é utilizado em diversos processos industriais, como para a produção 

de filmes fotográficos, baterias, cabos elétricos, espelhos, dentre outras (Çoruh et al., 2010). Apesar de este metal ser 

considerado nobre, a prata, em elevadas concentrações, pode causar diversos efeitos negativos à saúde como algiria 

(pigmentação da pele e dos olhões) e degeneração de rins e fígados (Fung e Bowen, 1996). Além disso, a prata pode 

se acumular nos órgãos como cérebro e músculos (Venugopal e Luckey, 1978). 

 

Diversos métodos são estudados para a remoção de metais pesados presentes em efluentes, como filtração por 

membrana, extração por solvente, entre outros (Kentish e Stevens, 2001). Dentre essas técnicas, a adsorção apresenta 

várias vantagens como eficiência e baixo custo (Almeida Neto et al., 2012). Neste processo, a escolha do adsorvente 

é de extrema importância e, por este motivo, a busca por adsorventes de baixo custo é foco de muitas pesquisas (Sari 

e Tüzen, 2013). As argilas se destacam entre os adsorventes alternativos por apresentar diversas vantagens 

econômicas e propriedades como elevada área superficial específica, estabilidade química e física e características 

estruturais (Bailey et al. 1999). 

 

Durante o estudo do processo de adsorção, a caracterização do material adsorvente é uma etapa importante para 

avaliar as características estruturais do sólido e também verificar as mudanças causadas por este processo. Dessa 

maneira, este trabalho consiste na aplicação de técnicas de caracterização (Difração de raios-X, Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Espectroscopia na Região do Infravermelho e Análises termo-gravimétricas e termo-

diferenciais) para avaliar as mudanças causadas pela adsorção da prata no adsorvente trabalhado, sendo este uma 

argila bentonítica proveniente do Nordeste do Brasil. Além disso, foi realizado um estudo simples em batelada para 

determinar a quantidade necessária desta argila para tratar diferentes volumes de efluente e obter diferentes 

percentuais de remoção. 
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Materiais e Métodos 

 

Materiais utilizados 

Como adsorvente deste estudo, foi utilizada a argila bentonítica denominada Verde-lodo proveniente do estado da 

Paraíba, no Brasil, e comercializada pela empresa Dolomil Ltda. Esta argila foi primeiramente moída e peneirada 

para atingir o diâmetro médio de 0.855 mm. Posteriormente, esta foi termicamente tratada pelo processo de 

calcinação a 500 ºC, para aumentar sua estabilidade mecânica. Como fonte de prata para o preparo das soluções, foi 

utilizado nitrato de prata (AgNO3) comercializado pela Merck, na Alemanha.  

 

Estudo simplificado do processo de adsorção em batelada 

O estudo simplificado em batelada tem o objetivo de avaliar a quantidade necessária de adsorvente (no caso, argila 

Verde-lodo) para atingir determinada porcentagem de remoção. Este estudo é baseado no balanço de massa de um 

processo de adsorção em batelada (Figura 1) onde a entrada é uma solução contaminada de volume V com uma 

concentração de prata inicial C0 e é utilizada a massa W de argila como adsorvente. A saída do processo é uma 

solução com concentração reduzida C1, sendo que a concentração de prata no sólido variou de q0 para q1. 

 

 
Figura 1. Esquema simplificado de processo de adsorção em batelada (adaptado de Aravindhan et al., 2007) 

 

 

O balanço de massa que iguala a quantidade de metal removida da solução com a quantidade que foi adsorvida, 

considerando que a quantidade de prata na argila é zero no início do processo, está descrito pela Equação (1). 

 

                             Equação (1) 

 

No equilíbrio, tem-se que C1 = Ce e q1 = qe. Para estas condições, a concentração de prata em equilíbrio qe foi 

substituída pela equação de Langmuir. Assim, o balanço de massa utilizado para determinar a quantidade de argila W 

a ser utilizada está representado pela Equação (2): 

 

                                Equação (2) 

 

Onde qmax e KL são as constantes de Langmuir, determinadas experimentalmente para o estudo de equilíbrio de 

adsorção de prata a 20 ºC. Assim, foi estudada a quantidade necessária de adsorvente para ser utilizado no tratamento 

de diferentes volumes de efluentes (que variaram de 1 a 10 L) a fim de obter um percentual de remoção de 40, 60 e 

90%. Considerou-se, para esses cálculos, uma concentração inicial de 1 mmol.L
-1

. 

 

Caracterização do adsorvente pré e pós adsorção 

A argila Verde-lodo calcinada foi caracterizada antes e após a adsorção, de forma a verificar as mudanças geradas 

por este processo na estrutura da argila. Para este estudo foram utilizadas as seguintes técnicas: Difração de raios-X 

(DRX) para avaliação da estrutura cristalina do sólido; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para análise da 

topografia superficial do material; Espectroscopia na Região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) a 
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fim de determinar os grupos funcionais presentes na amostra e Análises termo-gravimétricas e termo-diferenciais 

(TG/DTG e DTA) para verificar a estabilidade térmica do sólido. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Estudo simplificado do processo de adsorção em batelada 

Os resultados obtidos para a quantidade de adsorvente necessária para tratar determinado volume de efluente e obter 

os percentuais de remoção de 40, 60 e 90 % estão mostrados na Figura 2.  
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Figura 2. Massa de adsorvente necessária para remoção de 40, 60 e 90 % de prata para diferentes volumes de 

efluentes contaminados à temperatura de 20 °C 

 

 

Por meio da Figura 2, é possível notar que maiores percentuais de remoção demandam uma maior quantidade de 

argila a ser utilizada no tratamento, o que era esperado. Além disso, pode-se verificar que a quantidade de argila 

necessária é relativamente elevada para atingir a remoção de 90% ou para volumes elevados de efluente. Entretanto, 

devido ao baixo custo da argila Verde-lodo este processo pode ser considerado economicamente viável. 

 

Caracterização do adsorvente pré e pós adsorção  

Os espectros de difração de raios-X obtidos para a argila Verde-lodo calcinada e Verde-lodo após o processo de 

adsorção de prata estão apresentados na Figura 3. Nota-se que não houve alteração entre os espectros obtidos, 

indicando, que o processo de adsorção não altera as camadas lamelares da estrutura cristalina do sólido, já que os 

picos identificados representam distâncias interplanares bastante semelhantes.  

 

Dentre os picos identificados, destaca-se o pico correspondente à distância planar d(001), sendo este 0,996 nm para 

as duas amostras. As amostras avaliadas também apresentaram picos de 0,447 nm que são típicos de montmorilonitas 

e picos próximos a 0,334 nm revelam a presença de quartzo na amostra composto por tetraedros de sílica (SiO2) 

(Santos, 1975). Além disso, os picos próximos a 0,15 nm indicam a distância interplanar 060, indicando a formação 

dioctaédrica na estrutura da argila Verde-lodo (Moore e Reynolds, 1997). 
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Figura 3. Espectros de difração de raios-X para a argila Verde-lodo antes e após o processo de adsorção de prata 

 
As micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura, realizada para avaliação da morfologia da argila, 

estão apresentadas na Figura 4. Ao observar as Figuras 4a e 4c, pode-se notar irregularidade do tamanho das 

partículas tanto antes quanto após o processo de adsorção. Ao comparar as Figuras, nota-se que, tanto a argila bruta 

quanto a contaminada com prata apresentam macroporos visíveis em sua estrutura, identificados nas micrografias. 

 

A Espectrografia na Região do Infravermelho (FTIR) foi aplicada para identificar os grupos funcionais presentes na 

argila, antes e após a adsorção. Os picos referentes aos grupos funcionais estão identificados nos espectros 

apresentados na Figura 5. Observando os espectros obtidos para a argila bruta e a contaminada com prata, pode-se 

observar que não houve modificações dos grupos funcionais com o processo de adsorção. Os picos encontrados a 

3629 cm
-1

 indicam o estiramento O-H de hidroxilas, os picos em 3441 cm
-1

 indicam o estiramento H-O-H e o pico a 

1630 cm
-1

 é referente à flexão de agua adsorvida. Já os picos 1041 e 800 cm
-1

 representam o estiramento Si-O e os 

picos 536 e 468 cm
-1

 são referentes às flexões Al-O-Si e Si-O-Si, respectivamente (Medejová e Komadel, 2001). 

 

As análises termo-gravimétricas e termo-diferenciais estão representadas através dos termogramas apresentados na 

Figura 6 para a argila Verde-lodo bruta e a contaminada com metal. A curva termo-gravimétrica (TG) e sua derivada 

(DTG) representam a variação da massa de argila com o aquecimento desta amostra. Ao comparar essas curvas para 

a argila antes e após a adsorção, é possível verificar uma semelhança significativa, sendo observada a diferença de 

duas perdas principais relativas à perda de água que podia tanto estar adsorvida na superfície externa como também 

coordenadas com cátions nas camadas lamelares internas (entre 50 e 60 ºC) e relativa à perda de hidroxilas. A curva 

DTA se refere à curva termo-diferencial e através dela pode-se perceber que ambas às argilas sofrem apenas 

transformações endotérmicas. Por essa curva, pode-se notar, também, que próximo a 800 ºC ocorre uma queda 

brusca com tendência endotérmica, indicando fusão do material em questão (Santos, 1975). 
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Figura 4. Micrografia da Verde-lodo: a) argila bruta com aumento de 100X; b) argila bruta com aumento de 500X; 

c) argila contaminada com prata com aumento de 100X; argila contaminada com prata com aumento de 1000X 
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Figura 5. Espectroscopia na Região do Infravermelho para a argila Verde-lodo calcinada e para a argila Verde-lodo 

calcinada contaminada com prata 
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Figura 6. Análises TG, DTG e DTA para: a) argila calcinada bruta; b) argila contaminada com prata 

 

 

Conclusões 

 

Através do estudo simplificado do processo de adsorção em batelada, foi possível observar que, quanto maior o 

volume de efluente a ser tratado e maior a porcentagem de remoção desejada, maior a quantidade de argila necessária 

para o processo. Foi possível observar também que, para alguns casos, a quantidade de argila é elevada. Porém, 

como seu custo comercial é bastante baixo, o processo é economicamente viável. Por meio do estudo de 

caracterização da argila antes e após a adsorção de íons de prata, verifica-se que, de maneira geral, o processo não 

modifica bruscamente as características estruturais e morfológicas do adsorvente, mantendo também os mesmos 

grupos funcionais e estabilidade térmica. 
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Abstract 
Large amounts of grapes are industrialized, in this process there is the generation of a residue that can be 

better used, the seeds of grapes. Thus, this work aims at the preparation and characterization of activated 

carbon from the seeds of grapes and their application in the adsorption of Reactive Blue dye. For the 

preparation of activated carbon was employed a method of chemical activation with phosphoric acid. The 

characterization of activated carbon was performed by analysis of isotherms of adsorption/desorption of N2 

(77 K) and discoloration of synthetic solutions of the Reactive Blue dye. The adsorbent showed a specific 

surface area of 342 m
2
/g. The kinetics of dye adsorption by activated carbon from grape seeds can be 

described by a reaction of pseudo-first order with good correlation. The experimental adsorption data were 

adjusted to an isotherm according to the Freundlich model. The results indicated that grape seed, a residue of 

industries, can be used to produce activated carbon, with a similar performance of commercial activated 

carbon on the dye adsorption process. There is also the advantage that the activated carbon obtained is in 

granular form, a fact that facilitates the separation processes after adsorption. 
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Resumo 

Grandes quantidades de uvas são industrializadas, neste processo há geração de um resíduo pouco aproveitado 

atualmente, as sementes das uvas. Assim, este trabalho tem como objetivo a preparação e caracterização de 

carvão ativado a partir das sementes das uvas e sua aplicação na adsorção do corante Azul Reativo 222, muito 

utilizado em indústrias de tingimento de tecidos. Para preparação do carvão ativado foi empregado um 

método de ativação química com ácido fosfórico. A caracterização do carvão ativado foi realizada pela análise 

de isotermas de adsorção/dessorção de N2 (77 K) e descoloração de soluções sintéticas do corante Azul 

Reativo.  O adsorvente apresentou área superficial específica de 342 m
2
/g. A cinética de adsorção do corante 

pelo carvão ativado de sementes de uva pode ser descrita por uma reação de pseudo-primeira ordem com boa 

correlação. Os dados experimentais de adsorção se ajustaram a uma isoterma segundo o modelo de 

Freundlich. Os resultados indicaram que as sementes de uva, um resíduo das indústrias, podem ser usadas 

para produção de carvão ativado, apresentando comportamento similar ao do carvão ativado comercial no 

processo de adsorção de corante. Há ainda a vantagem de que o carvão ativado obtido encontra-se na forma 

granular, fato que facilita os processos de separação após a adsorção. 

 
Palavras chaves: Adsorção, carvão ativado, corante, sementes de uvas.  

 

 

Introdução 

 

Os efluentes têxteis quando não tratados de forma eficiente são capazes de elevar o nível de contaminação das 

águas naturais, em função da presença de corantes (Kunz et al., 2002). Os corantes apresentam grande 

diversidade estrutural que provém de diferentes grupos cromóforos, com diferentes tecnologias de aplicação. 

São compostos aromáticos ou heterocíclicos, sendo em grande parte tóxicos, carcinogênicos e/ou 

mutagênicos. A maior preocupação é com os corantes reativos, que são caracterizados por conter o 

grupamento azo (-N=N-) em sua estrutura. No Brasil, esta classe de corantes é a mais utilizada no tingimento 

de fibras de algodão (Kunz et al., 2002). Assim, o tratamento eficaz destes efluentes é de extrema 

importância. A adsorção é uma das técnicas que tem sido empregada com sucesso na efetiva remoção de 

corantes. Este processo encontra grande aplicação industrial, pois associa baixo custo e elevadas taxas de 

remoção. Além disso, em alguns casos possibilita a recuperação do corante sem perda de sua identidade 

química por ser um método não destrutivo. O carvão ativado é o mais popular e eficiente adsorvente usado 

(Dias et al., 2007).  Uma importante fonte econômica para o Brasil é a produção de uvas, acompanhada da 

geração de diversos produtos processados, o processo de industrialização gera uma grande quantidade de 

resíduos que atualmente não possuem o aproveitamento de todo seu potencial. Com o intuito de agregar valor 

a estes subprodutos, surge a perspectiva de preparar carvão ativado a partir das sementes das uvas e utilizar o 

adsorvente sintetizado no tratamento de efluentes têxteis. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é 

preparar e caracterizar carvão ativado de sementes de uva, utilizando para isto um método de ativação 

química com ácido fosfórico. O carvão ativado assim obtido será avaliado quanto sua capacidade de adsorção 

do corante Azul Reativo 222 e comparado com o desempenho do carvão ativado comercial (Carbomafra). 

Serão avaliadas a cinética e o equilíbrio de adsorção.  

 

Materiais e métodos 

 

Preparo da matéria-prima e do Carvão Ativado (CA) 

As sementes de uvas passaram inicialmente por um processo de limpeza para a remoção de resíduos 

provenientes do processamento das uvas. Em seguida, foram lavadas novamente com água deionizada e, 

posteriormente, com água deionizada aquecida a aproximadamente 100 ºC. As sementes foram secas a 150 ºC 

por 12 h em estufa com circulação de ar. Em seguida as sementes foram submetidas a um tratamento com 5% 

de ácido sulfúrico durante 24 horas, a fim de remover óleos e melhorar a molhabilidade das sementes. 

Posteriormente, as sementes foram lavadas com água até à neutralidade e ausência de sulfato, secas a 120 ºC 

por 12 h e armazenadas em sacos plásticos fechados até o momento do uso. A ativação química com o uso de 

ácido fosfórico foi realizada de acordo com a metodologia proposta por Bahri et al. (2012). As amostras 

foram impregnadas com uma solução de ácido Fosfórico (7,7 molar) na proporção de ácido 

Fosfórico:Sementes de uva de 1:4 (mL/g). Após a impregnação, as amostras foram secas durante 12 h a 120 

ºC. A pirólise das sementes impregnadas foi realizada em um reator de aço inox, inserido em um forno tubular 



bipartido. Adicionou-se aproximadamente 50 g de sementes ao reator. A ativação foi conduzida sob fluxo de 

N2 (200 mL/min), com rampa de aquecimento de 10 ºC/min até 500 ºC, mantendo-se o patamar por 2 h. A 

amostra permaneceu no forno até seu resfriamento. Após ativação, o material foi lavado em água destilada e 

filtrado. Nesta etapa de lavagem os subprodutos da ativação (carbonatos, silicatos, etc.), que são solúveis em 

água, foram retirados da matriz carbonosa, deixando expostos os poros livres, que são a característica do 

carvão ativado. Após este procedimento, o carvão ativado foi seco em estufa a 110 °C por 18 h.  

 

Análises de caracterização do carvão ativado 

As amostras foram submetidas à análise textural através de isotermas de adsorção de N2 a 77 K em 

equipamento Quantachrome, modelo NOVA-1200. A área específica dos materiais foi estimada pelo método 

BET. As áreas de meso e microporos foram determinadas pelos métodos BJH e t-plot, respectivamente, e o 

diâmetro médio dos poros foi estimado pelo método BJH. Inicialmente, aproximadamente 0,5 g da amostra 

foi degaseificada a 300 °C por um período de 12 horas.  

 

Cinética da adsorção   

Os testes cinéticos de adsorção foram realizados em banho termostático a 30 ºC, utilizando-se 10 mg de 

carvão ativado aplicados em 25 mL de solução contendo o corante Azul Reativo 222 (50 mg L
-1

). O sistema 

permaneceu sob agitação por intervalos de tempo pré-estabelecidos. O pH inicial da solução foi ajustado para 

7,0. A correção dos valores de pH foi realizada utilizando-se soluções de NaOH e HCl, ambas com 

concentração de 0,5 N. A amostra foi filtrada em papel filtro qualitativo. A leitura da concentração 

remanescente de corante foi realizada em espectrofotômetro UV-Visível Rayleigh UV-9200, no comprimento 

de onda de λ = 614 nm. Uma curva de calibração, na faixa de 0 a 100 mg L
-1

 foi construída para transformar a 

absorbância obtida em concentração residual de corante. A quantidade de corante adsorvido por massa de 

carvão ativado foi determinada por meio da Equação 1. 

V
m

CC
qt

finalinicial





)(
                                                                              Equação (1) 

Sendo qt: razão mássica de corante adsorvido pela massa de carvão utilizado (g/mg), C inicial: concentração 

inicial da solução (g/L), C final: concentração final da solução (g/L), V: volume de solução (L), m: massa de 

carvão ativado (g) 

Para construção das isotermas de adsorção procedeu-se da mesma forma, apenas variando-se a concentração 

inicial da solução de corante (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 ppm). 

 

Resultados e discussão 

 

Características dos adsorventes  

Os resultados de área superficial específica (S(BET)), área de mesoporosidade (SMeso) e microporosidade 

(SMicro), para os carvões ativados de semente de uva e comercial, são apresentados na Tabela 1. É possível 

notar por meio destes resultados que o processo de preparação do CA de semente de uva resultou em um 

material com uma área superficial específica total de 342 m
2
/g, valor inferior ao observado para CA comercial 

(763 m
2
/g). No entanto, estas diferenças são esperadas uma vez que o processo de preparação destes 

materiais, bem como as matérias-primas utilizadas são distintos. Castro et al. (2000), ao estudarem o efeito da  

razão de impregnação de ácido fosfórico relataram uma forte dependência da área superficial específica com o 

tipo de material precursor utilizado. As amostras apresentaram diâmetro médio de poro de aproximadamente 

20 Å, independente da diferença entre os valores de área superficial específica total, mostrando a grande 

distribuição de tamanho de poros das diferentes amostras que acabam, em média, se compensando. As 

isotermas de adsorção/dessorção de N2 das amostras de CA estão apresentadas na Figura 1. A forma destas 

isotermas pode nos fornecer informações qualitativas preliminares sobre o mecanismo de adsorção e da 

estrutura porosa do carvão. Através da classificação de isotermas, observou-se que a isoterma obtida para 

ambas as amostras é do tipo I, típica de sólidos microporosos (Gregg e Sing, 1982). Nota-se ainda que o CA 

comercial tem uma acentuada microporosidade (529 m
2
/g), pelo patamar em valores altos de volume de N2 

adsorvido.  
 

Cinética de adsorção do corante 



A influência do tempo de contato dos adsorventes analisados com a solução de corante está apresentada na 

Figura 2. É evidente que o CA de semente de uva mostra-se eficiente na remoção do corante estudado, 

apresentando um comportamento cinético bastante similar aquele apresentado pela amostra de CA comercial. 

O perfil de adsorção do corante é representado por uma curva contínua tendendo a saturação, sugerindo uma 

cobertura do corante em uma monocamada do material adsorvente. Comportamento similar foi observado por 

Malik, (2004) ao estudar a adsorção de corantes azul e verde de efluentes têxteis em CA de serragem. Após 

um período de aproximadamente 1800 min o sistema atinge o equilíbrio para ambas as amostras e nesta 

condição a capacidade máxima de corante adsorvida foi de 11,46 g por grama de CA de semente uva. Para 

compreensão da dinâmica do processo de adsorção em termos da ordem da taxa de reação os dados cinéticos 

foram ajustados ao modelo de pseudo-primeira ordem, representado pela Equação 2. 

              )(1 qtqek
dt

dqt
                                                                                           Equação (2) 

Sendo qe e qt a quantidade de corante adsorvida (mg/g) no equilíbrio e em um tempo qualquer t (min), 

respectivamente, e k1 é a constante de equilíbrio de pseudo-primeira ordem (min
-1

). Integrando a Equação 2 

de t=0  a t e qt=0 a qt e rearranjando, resulta na Equação 3. 

             t
k

qeqtqe
303.2

log)log( 1                                                                    Equação (3) 

Tabela 1. Características texturais do CA de semente de uva e do CA comercial. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K para as amostras de CA de semente de uva e CA 

comercial. 

 
Figura 2.  Razão mássica de corante adsorvido em função do tempo de contato para os testes de adsorção 

com CA de semente de uva e CA comercial.  

 

A Figura 3 (a) ilustra a reta obtida pelo ajuste dos dados experimentais. Os valores da constante de equilíbrio, 

dos coeficientes de correlação e das capacidades de adsorção experimentais e calculadas para ambas as 

amostras estão apresentadas na Tabela 2. É possível notar que para o CA de semente de uva a cinética de 

pseudo-primeira ordem se ajusta bem aos dados experimentais apresentando alto coeficiente de correlação 

(R
2
= 0.931) e valor calculado de qe próximo do valor experimental. No entanto, para o CA comercial a 

capacidade de adsorção no equilíbrio calculada pelo modelo não concorda muito bem com o dado 

experimental. Desta forma, os dados foram ajustados a um modelo cinético de pseudo-segunda ordem, 

representado pela Equação 4. 

Amostra SBET (m
2
/g) SMeso (m

2
/g) SMicro  (m

2
/g) D (Å) 

CA semente de uva 342 16 99 20 

CA comercial 763 39 529 20 



              
2

2 )( qtqek
dt

dqt
                                                                                         Equação (4) 

Sendo k2 a constante de equilíbrio de pseudo-segunda ordem (min
-1

). Integrando e rearranjando a Equação 4, 

obtém-se a forma linear, conforme a Equação 5. 

              t
qeqekqt
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                                                                                    Equação (5) 

A Figura 3 (b) ilustra a reta obtida pelo ajuste aos dados experimentais. Os valores de k2 e coeficientes de 

correlação estão apresentados na Tabela 2. É possível notar que o processo de adsorção de corante com o CA 

comercial se ajusta bem a um modelo cinético de pseudo-segunda ordem, apresentando alto coeficiente de 

correlação (R
2
=0.971) e uma boa concordância com os dados experimentais. Embora os testes com CA de 

semente de uva também apresentem um alto coeficiente de correlação, o valor experimental se aproxima mais 

do valor calculado quando se considera um a cinética de pseudo-primeira ordem. 

 

Tabela 1. Características texturais do CA de semente de uva e do CA comercial. 

 

 
(a)                                                                            (b) 

Figura 3. (a) Cinética de pseudo-primeira ordem e (b) cinética de pseudo-segunda ordem para os testes de 

adsorção com CA de semente de uva e CA comercial. 

 

Isotermas de adsorção do corante 

A Figura 4 apresenta a isoterma de adsorção do corante Azul Reativo 222 em CA de semente de uva. É 

possível observar que a curva apresenta uma forma linear, isto é, a quantidade adsorvida é proporcional à 

quantidade de corante no fluido. As isotermas podem, frequentemente, ser representadas por equações 

simples que relacionam diretamente a quantidade adsorvida em função da concentração do adsorvato na fase 

líquida. Os modelos mais utilizados para adsorção em materiais carbonáceos são os modelos de Langmuir e 

de Freundlich, uma vez que estes representam bem a maioria dos dados de equilíbrio (Raji e Anirudhan, 

1998). Desta forma, os dados experimentais foram ajustados a estes modelos, que podem ser representados 

pelas Equações 6 e 7, respectivamente. A Figura 5 ilustra a forma linearizada destas equações. É possível 

notar que o modelo de Freundlich se ajusta muito bem aos dados experimentais, apresentando um coeficiente 

de correlação de 0.9957. A isoterma de Freundlich é um modelo de adsorção empírico para a sorção não ideal. 

O expoente n dá uma indicação se a isoterma é favorável ou desfavorável. Valores de n no intervalo de 1 a 10 

representam condições de adsorção favorável (Fritz et al., 1981), como é o caso do valor encontrado para o 

presente trabalho (n = 1.1 e kF =0.6).  
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1
                                                                                          Equação (6) 

Amostra 

 Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (exp) 

mg/g 
K1 (min

-1
) 

qe (cal) 

mg/g 

R
2
 

K2 (min
-1

) 
qe (cal) 

mg/g 

R
2
 

CA semente de uva 11.46 0.002 10.39 0.931 0.0004 12.61 0.970 

CA comercial 12.04 0.002 10.73 0.895 0.0004 11.96 0.971 



Sendo qe a quantidade adsorvida na concentração de equilíbrio, qmáx a quantidade máxima adsorvida, bL uma 

constante de equilíbrio e Ce é a concentração de adsorvato no fluido. 

             
n

F Cekqe                                                                                                     Equação (7) 

Sendo qe (mg adsorvato/mg sólido) é a quantidade adsorvida na fase sólida, Ce a concentração na fase líquida 

no equilíbrio (g/l) e kF e n os parâmetros empíricos de Freundlich. 

 
Figura 4. Isoterma de adsorção do corante Azul Reativo 222 em CA de semente de uva. 

        
(a)                                                                           (b) 

Figura 5. Ajuste dos modelos de Langmuir (a) e Freundlich (b) para a isoterma de adsorção de corante Azul 

Reativo 222 em CA de semente de uva. 

  
Conclusões  

 

Os resultados mostram que as sementes de uva, um resíduo das indústrias, é uma matéria-prima viável para o 

processo de produção de carvão ativado granular. O adsorvente sintetizado apresentou área superficial 

específica de 342 m
2
/g e um comportamento similar ao do carvão ativado comercial no processo de adsorção 

do corante Azul Reativo 222. Após 1800 min a quantidade máxima de corante adsorvido foi de 11,46 g por 

grama de adsorvente. O processo de adsorção com CA de semente de uva apresenta uma cinética de pseudo-

primeira ordem e isoterma de adsorção favorável seguindo o modelo de Freundlich. 
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Abstract 
Emissions of gases and particulates from the combustion of vegetable biomass damage air quality affect the 

health and climate. On biomass burning, toxic gases such as CO, CO2, NOX and particulates are emitted. Is 

used on a large scale by the industries in biomass burning vegetable shavings of pinus. There is a need to 

control the emission of particulate and gaseous pollutants; one of the equipment used is the Venturi scrubber, 

efficient collection equipment. The work assessed the efficiency of Venturi in the collection of gases and 

particles smaller than 2.5 μm issued with biomass burning. The experimental burning of pine shavings and 

sampling of pollutants in real time, getting efficiency in collecting particles and gases. For the sampling was 

used two facilities: 4 continuous particulate monitor DataRam 4 and the Eurotron a gas monitor. The results 

of efficiency achieved by the washer in gathering were gases: 96% CO; 92% CO2 and 94% NOX in burning 

pine shavings. 

 

Key Words: Air pollution, Biomass burnuing, Scrubber Venturi. 
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Resumo 

Emissões de gases e particulados provenientes da queima de biomassa vegetal danificam a qualidade do ar, 

afetam a saúde e o clima. Na queima de biomassa, gases tóxicos como CO, CO2, NOX e particulados são 

emitidos. É utilizada em grande escala pelas indústrias na queima de biomassa vegetal a maravalha de pinus. 

Existe a necessidade de se controlar a emissão de particulados e poluentes gasosos, um dos equipamentos 

utilizados é o lavador Venturi, um equipamento de coleta eficiente. O trabalho avaliou a eficiência do Venturi 

na coleta de gases e partículas menores que 2,5 μm emitidos com a queima de biomassa. Realizou-se a 

queima experimental da maravalha de pinus e a amostragem dos poluentes em tempo real de queima, obtendo 

eficiência na coleta de partículas e gases. Para as amostragens foram utilizados dois equipamentos: DataRam 

4 monitor contínuo de partículas e o Eurotron um monitor de gases. Os resultados de eficiência alcançados 

pelo lavador na coleta de gases foram: 96% de CO; 92% de CO2 e 94% de NOX na queima de maravalha de 

pinus.  

 
Palavras chave: Lavador Venturi, poluentes gasosos, queima de biomassa. 

 

 

 

Introdução 

 

A poluição do ar tem mostrado ser um fator causador de doenças crônicas do aparelho respiratório, em vários 

graus de gravidade que vão desde pequenas alergias até severas lesões pulmonares.  

 

Há uma faixa de tamanho de partículas (5µm > d > 0,5µm) particularmente danosa ao sistema respiratório por 

seu poder de penetração e disposição nos aparelho respiratório. Com o aumento do número de indústrias nos 

centros urbanos, cresce também a preocupação com o monitoramento e controle dos resíduos lançados à 

atmosfera, de modo a serem evitados danos ao meio ambiente e a saúde humana. Os resíduos liberados podem 

ser tanto gasosos quanto particulados. A primeira categoria é a que apresenta maior dificuldade de controle, 

devido à solubilidade dos agentes químicos no ar.  

 

A lavagem das partículas suspensas no ar utilizando água é um dos métodos de controle de poluição do ar, 

devido à simplicidade de lavagem e alta eficiência de coleta das partículas, este método vem sendo utilizado 

pelas indústrias para o controle da poluição atmosférica. Os lavadores abrangem uma grande faixa de trabalho 

e eficiência, indo das torres de lavagem, com baixas pressões até os lavadores de alta eficiência e perda de 

pressão chamada Venturi. Os lavadores podem controlar simultaneamente poluentes particulados e gasosos 

esta vantagem foi que incentivou o uso de um lavador. O lavador Venturi é um dos mais eficientes na 

remoção de partículas de diâmetro na faixa respirável, seu funcionamento ocorre através da atomização 

líquida em um duto, em que as partículas de diâmetro abaixo de 3 µm têm aplicação eficiente. 

 

Revisão Bibliográfica 

 

Poluentes atmosféricos 

 
Material particulado 

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (2011), o material particulado 

pode ser classificado de acordo com seu diâmetro aerodinâmico em partículas totais em suspensão –PTS (com 

diâmetro aerodinâmico inferior a 50 μm) e partículas inaláveis –PI (com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 

μm). Estas últimas podem, ainda, ser divididas em partículas inaláveis grossas (com diâmetro aerodinâmico 

entre 2,5 e 10 μm) e partículas inaláveis finas (com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 μm). As partículas 

finas, devido ao seu tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas ficam retidas na 

parte superior do sistema respiratório. 

 

Gases 

Poluentes na forma molecular, como por exemplo, CO, CO2, NOx, etc. 
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Biomassa 

Segundo MÜLLER (2008) do Ministério do Meio Ambiente pode ser considerado biomassa todo recurso 

renovável que provêm de matéria orgânica - de origem vegetal ou animal - tendo por objetivo principal a 

produção de energia.  

Vantagens: Uma das principais vantagens da biomassa é que seu aproveitamento pode ser feito diretamente, 

por meio da combustão em fornos, caldeiras, etc. Para que seja aumentada a eficiência e sejam reduzidos os 

impactos socioambientais no processo de sua produção, porém, estão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas 

tecnologias de conversão mais eficientes como a gaseificação e a pirólise, também sendo comum a co-geração 

em sistemas que utilizam a biomassa como fonte energética. 

Rotas possíveis para conversão de biomassa em energia: Existem diversas rotas para a biomassa energética, 

com extensa variedade de fontes - que vão desde os resíduos agrícolas, industriais e urbanos até as culturas 

plantadas exclusivamente para a obtenção de biomassa. As tecnologias para os processos de conversão são as 

mais diversas possíveis e incluem desde a simples combustão ou queima para a obtenção da energia térmica 

até processos físico-químicos e bioquímicos complexos para a obtenção de combustíveis líquidos e gasosos. 

 

Lavador  tipo Venturi 

Os lavadores são usados não somente como equipamentos de controle de poluentes particulados, mas também 

de poluentes gasosos (COSTA, 2012). Os elementos limpadores são as gotas formadas a partir da injeção de 

um líquido, geralmente água, no gás contendo contaminantes. 

 

Segundo RICCO JUNIOR (2007) lavadores Venturi são equipamentos muito apropriados, especialmente em 

aplicações onde a eficiência de coleta exigida seja superior a 90% para partículas de 1µm ou menores. Eles 

apresentam uma seção gradualmente convergente e uma seção divergente. O líquido de lavagem é injetado no 

interior do Venturi, normalmente na garganta, por diferentes formas. Utilizando geralmente água, mas 

podendo utilizar outros líquidos dependendo da natureza do contaminante. As gotas resultantes da atomização 

são arrastadas e aceleradas pelo gás desde a formação, quando a velocidade axial das mesmas é quase nula, 

até a saída do equipamento, onde a velocidade das gotas é aproximadamente igual à velocidade do gás. 

 

Poumohammadbagher et al. (2011), realizaram um estudo sobre remoção simultânea de poluentes gasosos 

(NO, NO2, SO2 e CO2) com o auxílio de um  lavador Venturi e tendo como líquidos a água e uma solução 2% 

v/v de NaOH. 

 

Mi e Yu (2012), assim como Gama (2008) e Tabari e Mohebbi (2008), estudaram a eficiência de um lavador 

Venturi na remoção de partículas poluentes. 

 

Esta eficiência foi avaliada variando-se a concentração das partículas (275,6 até 927 mg/m³ para partículas 

com 45 µm e 212 até 355 mg/m³ para partículas com 10 µm), a razão líquido-gás (concentração de partículas 

de 353 mg/m³ com diâmetro de 10 µm) e a velocidade do gás na garganta (razão líquido-gás de 0,5 L/m³ e 

para diferentes tipos de partículas). 

 

Os resultados obtidos por Mi e Yu (2012) demostram que as máximas eficiências para as partículas com 10 

µm e 45 µm foram, respectivamente, 92,7% (200 mg/m³) e 95,1% (260 mg/m³). Segundo os autores, há uma 

influência do tamanho do (diâmetro) da partícula na eficiência de remoção. A eficiência de remoção das 

menores partículas foi relativamente baixa. 

 

Ainda, com relação à razão líquido-gás, os autores observaram um aumento na eficiência com o aumento 

desse parâmetro (90% para L/G = 0,1 L/m³ e 98% para L/G = 1,3 L/m³). 

  

As principais vantagens dos lavadores Venturi comparado com outros lavadores de gases e outros 

equipamentos de limpeza são: Apresenta alta eficiência de coleta de partícula na faixa respirável (0,5 a 5,0µ). 
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Nesta faixa de diâmetro de partícula o lavador Venturi é normalmente mais eficiente do que outros 

equipamentos de coleta; É um equipamento de estrutura compacta, ocupando um espaço menor na instalação 

industrial; Os líquidos de lavagem podem ser reutilizados; Os contaminantes particulados e gasosos podem 

ser removidos simultaneamente resultando economia de recursos. As desvantagens são: Requerem alta 

energia para remoção de partículas finas; Apresentam alto custo operacional; Requerem o tratamento do 

efluente, dependendo do contaminante. 

 
Objetivos 

Este trabalho teve como objetivos a amostragem e controle da emissão de material particulado e gasoso como 

CO, CO2 e NOX emitidos em tempo real de queima da maravalha de pinus utilizado como combustível 

industrial utilizando dois equipamentos de amostragem e um de controle de emissão. O controle da emissão 

foi realizado por um lavador Venturi retangular.  

 

Materiais e Métodos 

 

Equipamentos utilizados para o experimento 

 

Eurotron (Ecoline 4000) 

A amostragem de gases emitidos com a queima de maravalha de pinus foi realizada simultaneamente à 

amostragem de material particulado. Os instrumentos de amostragem foram o UniGas 3000+ da Eurotron 

Instruments. A amostragem de gases de gases foi feita em dois pontos diferentes no módulo de queima, um 

antes e outro após o lavador Venturi. Para a amostragem foram utilizados dois Eurotrons que operaram 

simultaneamente. 

 

DR4000 (DataRam 4) 

O instrumento utilizado para a amostragem de material particulado em dutos (amostrador) foi o DataRam4. 

Ele foi projetado para medir a concentração de matéria particulada (líquida ou sólida) em aspersão no ar, 

assim como o tamanho médio da partícula, a temperatura e umidade do fluxo gasoso, fornecendo leitura 

discreta e contínua, bem como o registro eletrônico dessas informações. A sonda do Dataram foi inserida em 

pontos antes e após o lavador Venturi, para apresentar os valores de concentração da partícula trocando de 

pontos de amostragem a medida da realização do experimento. A amostragem de partículas finas foi de 

acordo com as normas e pode ser em COSTA (2012). 

 

Queimador 

A câmara de combustão (queimador de biomassa) possui um ventilador responsável por manter a chama 

acesa. Há um sistema de controle de vazão de ar para manutenção da qualidade da combustão (queima). Além 

destes, possui uma grelha interna que distribui o ar gerado pelo ventilador, um cinzeiro para recolhimento de 

resíduos e uma porta lateral para manutenções.  

 
Figura 1. Módulo experimental de controle de material particulado e gases. 
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Onde: 

1 = gases provenientes da combustão, 2 = chaminé com gases e partículas confinadas provenientes da 

combustão da biomassa, 3 = soprador de ar para coleta de gases e partículas, 4 = lavador Venturi, 5 = ciclone 

separador de gotas e 6 = sistema de alimentação de água 

 

Lavadores Venturi 

 

O lavador Venturi retangular utilizado na coleta de gases e partículas foi operado com quatro pontos de 

injeção de líquido, uma na garganta com 117 mm de comprimento e vazões de líquido de 0,4 a 1 L/min. O 

líquido de lavagem foi a água. 

 

Resultados e Discussões 

 

Resultados de eficiência do lavador tipo Venturi no controle de material particulado 
  

Na figura 2 foram representados os valores da concentração média para cada vazão de material particulado 

em µg/m
3
 iniciando sem a vazão de líquido para o interior do lavador Venturi e depois com as diferentes 

vazões de água utilizadas: 0,4, 0,6, 0,8 e 1 L/min. 

 

Pode se observar a queda de concentração do material de acordo com o aumento da vazão. Comprovando 

assim a eficiência do lavador Venturi, na figura 3 foram apresentados os valores das vazões e a porcentagem 

de eficiência do equipamento quando se aumentava a vazão aumentava-se a porcentagem de eficiência na 

redução da concentração do material particulado. 

 

Para estes testes foram usados quatro e três pontos de injeção de líquido neste caso a penetração do jato foi 

curta, as gotas não tiveram uma distribuição uniforme no interior da garganta, motivo da eficiência 

insatisfatória. Entretanto a tendência foi evidenciada. 

 

Estes primeiros testes experimentais evidenciaram que as eficiências foram baixas, pois os quatro jatos 

líquidos gerados no interior da garganta foram curtos e não alcançaram a região central, deixando grande 

parte sem gotas coletoras. Para uma alta eficiência é necessário que o jato de líquido penetre até a região 

central da garganta. 
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Figura 2. Concentração de material particulado em µg/m³ por vazão de líquido em L/min. 
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Figura 3. Eficiência (%) por vazão de líquido em L/min. 

 

Resultados de eficiência do lavador tipo Venturi no controle de material gasoso 

 

Tanto os testes de amostragem de particulados como de gases foram medidos simultaneamente e em tempo 

real de queima. 

 

Os testes de amostragem de gases emitidos pela queima da biomassa coletados pelo Venturi foram realizados 

simultaneamente por ambos Eurotrons inseridos em pontos anterior e posterior ao lavador. Pode se observar a 

queda de concentração do poluente gasoso de acordo com o aumento da vazão. Comprovando assim a 

eficiência do lavador Venturi. 

 

Na figura 4 a redução de concentração de CO a medida que se aumentava a vazão de líquido com destaque 

para a maior eficiência de 96,69% alcançada com a vazão de 0,6 L/min. No gráfico 5 demonstrou-se a 

redução de CO2 com o aumento da vazão com o melhor resultado de 91,95% utilizando a vazão de 0,6 L/min. 

Analisando o material NOx no gráfico 6 obteve-se a melhor eficiência de 97,14% com a vazão de 0,8 L/min, 

todos os materiais tiveram uma eficiência na coleta superior a da literatura. 
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Figura 4. Concentração em ppm de CO por vazão de líquido em L/min. 
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Figura 5. Concentração em ppm de CO2 por vazão de líquido em L/min. 

O lavador Venturi utilizando água como líquido de lavagem mostrou-se eficiente na coleta de gases 

contribuintes do efeito estufa e emitidos pela queima de maravalha de pinus. Os resultados obtidos neste 

trabalho para eficiência na remoção de gases CO, CO2 e NOx foram respectivamente de 96%, 92% e 94% 

com 1 L/min de vazão de água, superando os resultados obtidos por Poumohammadbagher et al. (2011), com 

uma vazão de 4 L/min de água obtiveram a eficiência para CO2 e NOx de 35% e 58%. 
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Figura 6. Concentração em ppm de NOx por vazão de líquido em L/min. 

 

Na figura 7 foram apresentadas todas as eficiências obtidas no controle de CO, CO2 e NOx, utilizando as 

vazões citadas no trabalho. 
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Figura 7. Eficiência (%) por vazão de líquido em L/min. 
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Conclusões 

 

De acordo com os resultados obtidos, nas condições experimentais utilizadas, analisada maravalha de pinus 

utilizada como biomassa florestal pode-se concluir que: 

 

 Contribuiu para o levantamento de dados da eficiência do lavador Venturi;  

 Com o aumento da vazão na injeção de líquido ocorreu a diminuição de concentração do material 

particulado e a diminuição de emissão dos materiais gasosos; 

 Através dos resultados experimentais constatou-se significativamente a eficiência do lavador Venturi. Na 

emissão do material particulado, suas porcentagens de eficiência variaram de: 2,45% a 18,31%; 

 Destacando os resultados no controle de materiais gasosos que obteve seu máximo de eficiencia de 97,14% 

no controle de NOx com vazão de 0,8L/min, superior a literatura que menciona uma eficiência de 90%; 

 A eficiência global máxima de coleta de CO atingida pela biomassas foi: 97% apresentando eficiência 

superior a 90%; 

 A eficiência global máxima de coleta de CO2 atingida pela biomassa foi: 92%; 

 

Para a implantação do Venturi deve-se considerar seu custo e benefício que irá proporcionar na diminuição da 

emissão de gases tóxicos na queima de biomassa florestal, deve se levar em conta também a restrição do 

espaço, (como o conjunto de equipamentos), utilização de certos tipos de poeira, diâmetro de partículas a ser 

coletadas e custo do lavador. 
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Abstract 

Industrial Ecology seeks to assimilate the behavior of industrial systems to natural ecosystems taking into account 

relation between social environment, natural environment and industries. Industrial Symbiosis is a tool which helps 

to achieve Industrial Ecology by the generation of symbiosis between industries. These symbioses can be 

accomplished when a by-product or a waste of a certain industry is introduced in other industries production 

process, creating by-product synergies. The knowledge of the amount of industries located in certain area as well as 

their size is essential for implementing synergies at industrial districts. One tool that leads to the visualization of the 

information of industrial districts and maps is a Geographic Information Systems. A GIS allows mapping 

information and generating new data based on georeferenced information. Several industrial districts are found in 

the city of Leon, Guanajuato, because the manufacturing industry is distributed among different zone of the city. The 

use of a GIS allows visualizing different industrial systems situated in the city as well as their characteristics. They 

serve to generate new maps with information linked to industries at each zone. With new generated maps, potential 

synergies can be proposed based on the information of each industry. 

 
Key Words: geographic information system, industrial ecology, industrial symbiosis, waste 
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Resumen  

La Ecología Industrial busca asimilar el comportamiento de los sistemas industriales al de los ecosistemas naturales, 

tomando en cuenta la relación con el medio social, natural y entre ellas mismas. La simbiosis industrial es una 

herramienta que ayuda a lograr la Ecología Industrial al generar simbiosis entre industrias. Estas simbiosis se dan 

cuando se logra integrar un subproducto o residuo de cierta industria al proceso productivo de otra, creando así 

sinergias de subproductos. Para poder implementar sinergias en distritos industriales, es importante conocer el 

número de industrias que se encuentran en cierta área, así como el tamaño y giro industrial de éstas. Una herramienta 

para visualizar a manera de mapas la información referente a distritos industriales es un Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), el cual permite mapear información así como generar nuevos datos a partir de datos 

georreferenciados. En el municipio de León, Guanajuato existen varios distritos industriales, ya que el sector 

manufacturero se encuentra distribuido en diferentes zonas de la ciudad. La utilización de un SIG permite visualizar 

los distritos industriales existentes en el municipio y las características de cada uno, así como generar nuevos mapas 

que arrojen información referente a las empresas ubicadas en cada zona. Con los nuevos mapas generados, se pueden 

proponer sinergias potenciales basándonos en la información de cada una de las industrias.  

 
Palabras clave: ecología industrial, simbiosis industrial, sistemas de información geográfica, residuos 

 

 

Introducción 

 

El paradigma de producción actual que utiliza la industria contribuye en gran medida al agotamiento de los recursos 

naturales y a la generación de residuos. Esta cadena de producción lineal que mantiene el sector industrial impone un 

gran peso sobre la obtención de materia prima. Es necesario que la industria busque cadenas productivas cíclicas, las 

cuáles ayudan a la reducción de materia prima, quitando así dicho peso sobre la extracción de las mismas. Tal 

deterioro ambiental pone a la sociedad ante la situación de replantear los procesos de producción bajo la premisa de 

maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales y la reducción de residuos. 

 

La Ecología Industrial ofrece soluciones a la problemática que mantiene la industria, al proveer a ésta con 

herramientas que le permitan implementar una nueva forma de funcionamiento. Una de estas herramientas es la 

Simbiosis Industrial. Esta consiste en generar sinergias de subproductos ente empresas, transformando los residuos 

de unas en materia prima de otras (Cervantes, 2013a). Este método de cierre de ciclo se puede considerar como el 

corazón de la Ecología Industrial al generar intercambio de productos y disminuir la extracción de materia prima del 

medio natural. El caso más representativo de Simbiosis Industrial surgió en el distrito industrial de Kalundborg en 

Dinamarca durante la década de 1970. En este distrito se dio un intercambio de subproductos entre las principales 

industrias de la zona, que posteriormente evolucionó e incluyó a la población (Cervantes et al., 2009).  

 

Cervantes (2007) define la Ecología Industrial como un área interdisciplinaria que intenta asimilar el funcionamiento 

de los ecosistemas industriales al de los naturales. Es decir, que la Ecología Industrial busca que los sistemas 

industriales se comporten como ecosistemas naturales, cerrando así los ciclos de materia y eliminando los residuos 

como tales, al convertirlos en materia prima para otras industrias. Un aspecto importante es también la creación de 

relaciones entre industrias en forma de redes, conectándolas al mismo tiempo con el medio natural y la sociedad. 

Este aspecto es la clave con el que la Ecología Industrial contribuye al desarrollo sustentable (Cervantes, 2013a) 

Logrando esta interrelación, herramientas como la Simbiosis Industrial proporcionan las condiciones para un cambio 

de paradigma en las cadenas de producción industrial. 

 

 

Simbiosis Industrial en México 

 

En México existen algunos casos de Simbiosis Industrial. El primero y con más alcance, se dio en el corredor 

Industrial de Altamira (municipios de Tampico, Madero y Altamira), en el estado de Tamaulipas. En este corredor 

industrial se encuentran situadas las plantas más grandes de la industria petroquímica del país (Carillo, 2013). El 

proyecto inició en 1997 cuando el Bussines Council for Sustainable Development, implementó un proyecto titulado 

“By-product synergy: A Demonstration Project Tampico” con un grupo de 21 industrias locales. Posteriormente en 

2010, el área de Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones (AGSEO) de la Universidad Autónoma 
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de México Unidad-Xochimilco (AUAM-X), y el Grupo de Investigación en Ecología Industrial (GIEI) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un proyecto, financiado por CONACYT, para detectar los factores que 

favorecieron el establecimiento de una simbiosis en esta zona y para proponer nuevas sinergias (Lule., Carillo & 

Cervantes, 2013)Existen dos casos más de Simbiosis Industrial en México. El primero está ubicado en la comunidad 

indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Aquí, en 1981 la comunidad indígena purépecha comenzó 

a explotar el bosque de coníferas que poseen. Hoy en día, existen en la comunidad diferentes empresas que han 

logrado generar más de 10 sinergias a partir de sus residuos y subproductos. Por último, existió un caso en el Estado 

de México. Sin embargo, este finalizó en el 2010. A pesar de que el proyecto finalizó, en el tiempo que estuvo activo 

se lograron establecer casi 50 sinergias entre las empresas (Cervantes &. Turcott, 2013). 

 

 

El desarrollo industrial de México 

 

El desarrollo industrial en México continúa produciéndose sin tomar en cuenta el concepto de desarrollo sustentable 

como principio clave para éste y cada año más empresas se establecen en el país sin tomar en cuenta este concepto. 

Muchas de estas industrias se establecen en parques industriales que, aunque cuentan con infraestructura para 

albergarlas, no cuentan con un plan o estrategia que favorezca la implementación de la Ecología Industrial. Por otro 

lado, cabe mencionar que la simbiosis industrial fue adoptada como una de las líneas de acción de la Estrategia 

Nacional de Producción y Consumo Sustentable (Treviño, 2013). Con esto, México comieza a encaminarse hacia 

una producción sustentable.  

 

Uno de los estados que ha crecido industrialmente en los últimos años es el estado de Guanajuato. De acuerdo a 

datos del Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), en el estado se tienen registrados 23 

parques industriales y cuenta con un corredor industrial que comprende los municipios de León, Silao, Irapuato, 

Salamanca y Celaya dónde se encuentran ubicados algunos parques industriales. León es la ciudad con mayor 

número de habitantes en el estado, y también la ciudad que cuenta con más industrias manufactureras. En Guanajuato 

el 40% del PIB estatal proviene de las industrias manufactureras (y el PIB que aporta Guanajuato a la Federación lo 

ubica en el 6° puesto). La mayoría de estas industrias se encuentran en el municipio de León, convirtiéndolo así en 

actor importante del estado y confiriéndole a la industria manufacturera leonesa un papel protagónico en la industria 

de la entidad. (INEGI, 2013). La industria leonesa por tradición se ha dedicado al curtido de pieles y la fabricación 

de calzado. Sin embargo, se ha diversificado y hoy se pueden encontrar diversos giros en el sector industrial como lo 

son la industria alimentaria, del papel, química, del plástico y hule, la fabricación de productos metálicos y no 

metálicos, entre otros, (OURUCO, 2012). 

 

 

Importancia de las herramientas para la detección de zonas industriales con potencial de sinergias de subproductos  

 

Detectar zonas con potencial de sinergias facilita la implementación de estrategias para desarrollar casos de simbiosis 

industrial, (Massard, & Erkman, 2009). Para lograr la identificación de éstas zonas, es necesario contar con 

herramientas para identificar y visualizar la información referente a distritos industriales y las empresas ahí 

establecidas. 

 

Una herramienta que permite visualizar de manera práctica los datos es un Sistema de Información Geográfica. Éstos 

son capaces de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada 

lo que permiten observar los datos en diferentes capas de información y son de suma utilidad al permitir crear 

consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas 

operaciones, (Universidad Autónoma de Madrid, 2011). Un SIG permite identificar potenciales zonas industriales en 

las cuáles se pudieran implementar sinergias de subproductos; así como la selección de las empresas encontradas en 

base a criterios o parámetros buscados. 

 

Gracias a la utilización de herramientas como los SIG, se pueden obtener datos actuales sobre la situación de los 

sectores industriales en el municipio, facilitando así la detección de áreas potenciales para implementación de 

Simbiosis Industrial. Una vez identificadas las zonas, se puede proceder a la implementación de sinergias entre las 
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empresas. Todo esto ofrece beneficios ambientales para el municipio, logrando disminuir el volumen de residuos al 

ser convertidos en materia prima. 

 

 

Problemática y Justificación 

 

León es el municipio con mayor número de industrias manufactureras en el estado y por ende se tiene una 

problemática significativa en cuanto a la contaminación y generación de residuos. La industria en el municipio 

continúa creciendo año con año, aumentando con éste crecimiento las problemáticas ambientales. No existe en León 

algún proyecto en la industria que contemple la simbiosis industrial como herramienta para la creación de sinergias 

de subproductos que puedan generar áreas de oportunidad para la reducción de residuos. 

 

La Simbiosis Industrial, al ser una herramienta de la Ecología Industrial que busca crear sinergias de subproductos 

entre empresas, ya que puede contribuir a la formación de redes de subproductos que permitan reutilizar ciertos 

residuos a manera de materia prima entre las industrias del municipio. A través de un SIG se pueden visualizar tanto 

datos de las empresas como características de las áreas, todo a través de mapas. El objetivo de este trabajo fue 

detectar por medio de un sistema de información geográfico zonas con potencial para la implementación de 

simbiosis industrial en la Ciudad de León, Guanajuato 

 

 

Metodología 

 

Para este trabajo, se utilizaron los siguientes materiales: la base de datos DENUE, el Sistema de Información 

Geográfica ArcGis 10.1, la cartografía base del IMPLAN, las cartas topográficas F14C42 y F14C41 del INEGI y los 

archivos shape de las AGEBS correspondientes al Municipio de León  

 

 

Obtención de la Base de Datos DENUE para el estado de Guanajuato, generada por el INEGI a partir de los censos 

económicos del 2012 

 

La base de datos que se utilizó para el presente estudio fue el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas, creado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta base de datos cuenta con la 

información de los censos económicos realizados por el INEGI y fue proporcionada por el Instituto de Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. El DENUE contiene información actualizada y georreferenciada 

de las unidades económicas cuyas actividades están clasificadas en todos los sectores del Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte, 2007 (SCIAN México), excepto aquellas realizadas por las unidades de producción 

agropecuaria, que son objeto del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Para el DENUE, una unidad económica se 

define como una entidad productora de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares o personas físicas. El 

Directorio excluye a las unidades económicas que llevan a cabo actividades de manera ambulante. 

 

Existen dentro de la clasificación SCIAN 20 sectores, 94 subsectores, 304 ramas, 631 subramas y 1049 clases de 

actividad. Para el sector Industria Manufacturera existen 2194 subsectores, 86 ramas, 182 subramas y 292 clases de 

actividad. El DENUE cuenta con información proveniente de los censos económicos, como lo son datos referentes a 

la ubicación de la unidad económica, personal ocupado, y clase de actividad. Está información contiene coordenadas 

geográficas, por lo que se puede georeferenciar la base para poder trabajarla en un Sistema de Información 

Geográfica. 

 

 

Selección de los datos referentes al municipio de León de los Aldamas 

 

La base de datos DENUE cuenta con los registros de todas las unidades económicas del estado de Guanajuato, por lo 

tanto se extrajeron de esta base solo los datos referentes al municipio de León. 
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Generación de mapas temáticos en el SIG ArcGis 10.3  

 

Para la generación de mapas a partir de la base de datos DENUE, se utilizó el software llamado ArcGis, en su 

versión 10.3, el cuál es un Sistema de Información Geográfica. La base de datos fue agregada al software ArcGis y 

se exportó a un archivo shape. En éste, fue necesario establecer la proyección con la que se realizó la base de datos 

(Sistema de Coordinadas Geográficas: GCS_WGS_1984) y fue reproyectada a coordenadas UTM 

(WGS_1984_UTM_Zone_14N). Esto con la finalidad de poder trabajar conjuntamente con las AGEBS del 

municipio y las cartas topográficas F14C42 y F14C41, las cuales cuentan con un sistema de proyección 

WGS_1984_UTM_Zone_14N y ITRF_1992_UTM_Zone_14N correspondientemente. 

 

Los mapas fueron generados a partir de la opción Selección por Atributos. Estos mostraron el número de industrias 

manufactureras en el municipio, las industrias manufactureras de mediano y gran tamaño, y las industrias 

manufactureras de mediano y gran tamaño contenidas en la zona suroeste del municipio. 

 

 

Selección de la zona industrial con potencial de sinergias  

 

La selección de la zona industrial fue hecha en base a los siguientes criterios: 

 Concentración de industrias en la zona 

 Cercanía con vías de comunicación terrestre, como lo son carreteras estatales y federales 

 Cercanía con vías de comunicación férreas 

 Identificación por la cartografía base del IMPLAN como Zona Industrial de Intensidad Alta, en el mapa de 

Asignaciones de Uso de Suelo Autorizado por el H. Ayuntamiento 

 

 

Identificación de las empresas ubicadas en la zona de estudio 

 

A partir de los mapas generados en ArcGis, se visualizó a las diferentes empresas en la zona. Conteniendo el mapa 

toda la información del DENUE, se observó así mismo los datos de contacto con las empresas seleccionadas. En esta 

etapa, se ubicó físicamente a las empresas, sus giros industriales, su número de empleados así como los datos de 

contacto. 

 

 

Resultados obtenidos 

 

El municipio de León de los Aldama se localiza en el estado de Guanajuato. Debido a su ubicación céntrica en el 

país, brinda una facilidad de desplazamiento carretero hacia otras grandes ciudades del país La población del 

municipio según el INEGI en su censo del 2010 es de 1, 436,733 habitantes y la superficie territorial es de 1,219.67 

kilómetros cuadrados y se encuentra ubicado a una altura promedio de 1,798 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

Selección de datos contenidos en el DENUE  

 

El DENUE cuenta con los registros de 210813 Unidades Económicas de todo el estado, por lo cual se realiza una 

selección a fin de extraer solo los registros correspondientes al municipio de León, los cuáles arrojan un número de 

64422 unidades económicas. 

 

De las 64422 unidades económicas del municipio, solo 9528 pertenecen a la Industria Manufacturera, es decir el 

14.78 % de las unidades económicas en León se concentran en este sector. Aunque no representa el mayor sector 

económico del municipio, a nivel estatal León es el municipio que posee más unidades económicas dedicadas a la 

industria manufacturera, otorgándole una gran importancia al sector de la industria manufacturera en León. Así 

mismo, el estado de Guanajuato se encuentra entre los primeros 10 estados con mayor aportación al PIB Nacional de 

Actividades Secundarias, convirtiendo al municipio de León en un actor importante dentro del PIB Nacional para 
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Actividades Secundarias (INEGI, 2013). De las 9528 industrias manufactureras, sólo 366 caen en la categoría de 

mediana (51-250 empleados)  y grande industria (251 y más empleados), es decir el 6.84%.   

 

 

Generación de mapas en base a los datos contenidos en el DENUE 

 

En base a los datos contenidos y previamente seleccionados en la base de datos DENUE, se procede a generar mapas 

en el SIG. En la figura 1 se muestra un mapa del municipio de León dónde se puede observar la industria 

manufacturera grande y mediana con puntos azules, y en puntos anaranjados la industria manufacturera grande y 

mediana en la zona suroeste del municipio de León. Se pueden observar que las industrias manufactureras se 

concentran en grandes cantidades hacia el suroeste y el sureste; de manera más dispersa se ven algunas empresas al 

norte, este y oeste de la mancha urbana (zona violeta). 

 

  

Figura 1. Industrias Manufactureras de mediano y gran tamaño ubicadas en el municipio de León. 

 

 

En color lila podemos observar el Área Urbana del Municipio de León. Las líneas rojas representan las carreteras y 

las azules las corrientes de agua. En color azul también se encuentran representados los cuerpos de agua. Los puntos 

color turquesa corresponden a las unidades económicas dedicadas a la industria manufacturera de mediano y gran 

tamaño. Los puntos de color naranja representan las industrias manufactureras grandes y medianas que se encuentran 

en el área de estudio. 

 

 

Ubicación de zonas con alta densidad industrial 

 

Los mapas que se generan a partir de los datos muestran los distritos industriales en el municipio de León, ilustrando 

claramente que la industria de mediano y gran tamaño se encuentra dispersa en el municipio. Sin embargo, es posible 

observar que existen zonas dónde las industrias están ubicadas en mayor cantidad. Se observa que las zonas con 

mayor densidad industrial se encuentran hacia el suroeste, y sureste del municipio. 

 

 

 

 

Simbología 

 

Industria 

Manufacturera de 

Tamaño Grande y 

Mediano 

 

Industria 

Manufacturera en 

Área de Estudio 

  Área Urbana 

  Cuerpo de Agua 

 Corriente de Agua 

     Carretera 

     Vía Férrea 
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Selección de una zona con alta densidad industrial 

 

De las zonas con mayor densidad industrial del municipio, se ha seleccionado como área con potencial de simbiosis a 

la zona suroeste del municipio. Ésta zona cuenta con mayores servicios y vías de comunicación que la otra. El 

IMPLAN, en su mapa  de Asignaciones de Uso de Suelo Autorizado por el H. Ayuntamiento, marca esta zona como 

Zona de Industria de Intensidad Alta. De igual manera, esta zona se encuentra muy cercana a la autopista León-

Aguascalientes, la carretera León-Cuerámarao, la Carretera León-Santa Rosa y la Carretera León-San Francisco del 

Rincón. A lo largo de ésta última, existen también varias industrias manufactureras de mediano y gran tamaño, las 

cuáles mantienen participación en la industria del municipio de León. Esta zona también es cruzada por vías férreas, 

por lo que varias empresas se han establecido cercanas a éstas y se cuenta en el área con 7 parques industriales.  

 

 

Detección de la información de las empresas de la zona seleccionada 

 

De las 366 unidades económicas ubicadas en el municipio, 52 de éstas se encuentran en la zona suroeste. Estas 52 

industrias están repartidas en 9 subsectores, según la clasificación SCIAN del INEGI. En la tabla 1 se muestran las 

unidades económicas por subsector SCIAN encontradas en la zona.  

 

Tabla 1. Número de unidades económicas por subsector SCIAN en la zona suroeste del municipio. 

Subsector SCIAN 
No. de unidades 

económicas 

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 1 

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos 
25 

Industria alimentaria 4 

Industria de las bebidas y del tabaco 1 

Fabricación de productos metálicos 3 

Industria del plástico y del hule 12 

Industria del papel 4 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1 

Industria química 1 

 

 

La industria del curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 

es la que cuenta con mayor número de unidades ya que es la principal actividad industrial de la ciudad, así mismo es 

la industria que genera el mayor número de residuos en el municipio.  Se puede ver que existen 4 industrias 

alimentarias en la zona de estudio, las cuáles de dedicarse a la producción de grenetina, podrían tener una sinergia 

potencial con las industrias dedicadas al curtido. En la zona existen también industrias papeleras, así como 

fabricantes de plástico y hule. Varias de estas empresas proveen a la industria de Curtido y acabado de cuero y piel, y 

fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, en específico a aquellas que se dedican a la 

elaboración de calzado. En su mayoría, proveen a la industria del material necesario para el embalaje de sus 

productos. Es claro que entre estas empresas pueden ya existir sinergias. Para proponer sinergias entre empresas, es 

importante conocer a detalle su proceso productivo a fin de encontrar los residuos que no están siendo aprovechados 

así como sus necesidades de materia prima. Con estas 52 industrias ya localizadas, se requiere conocer a detalle el 

proceso y observar las sinergias que se pudieran establecer en la zona estudiada. 

 

 

Conclusiones 

 

La generación de sinergias de subproductos entre diferentes actores de un sistema industrial puede contribuir a la 

disminución de los residuos generados y a su vez crear redes entre dichas empresas. En este caso, los Sistemas de 

Información Geográfica resultan eficaces para la identificación de áreas con potencial de simbiosis industrial. La 

visualización de la información a manera de mapas facilita el manejo de ésta lo que nos permite la identificación de 
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zonas con características específicas que presentan un potencial para generar sinergias.  Por otro lado, los mapas que 

se generan en base a un SIG permiten tener información actual sobre las empresas situadas en un área con lo que se 

puede identificar zonas con mayor densidad industrial u otras características que permitan generar sinergias. La 

información sobre las empresas, su tamaño, su giro industrial y su ubicación que es mostrada en los mapas permite 

caracterizarlas con lo que se obtiene información útil sobre las características de las industrias manufactureras del 

municipio y de las zonas seleccionadas, lo cual permitirá desarrollar un programa de simbiosis.  
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AVALIAÇÃO DO BIOGÁS ORIUNDO DO TRATAMENTO ANAERÓBIO DO 

EFLUENTE DA PRODUÇÃO ARTESANAL DE CERVEJA PILSEN E WEISS DE UMA 

CERVEJARIA.  
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Abstract 
The first anaerobic reactors were developed in European countries. In Germany during the world wars some people 

already knew how to use the gas generated in the treatment of the sewage as a fuel. In Brazil the knowledge about 

these treatments is increasing as well as studies on UASB reactor. Hand in hand with the development of these 

treatments is the growing consumption of beer and the emergence of craft brewers. These breweries do not have any 

specific legislation for disposal their sewage, however it has solids and high organic load. As these characteristics 

are favorable for treatment through the UASB reactor and subsequente use of the rising gas, the potential energy 

resulting of a craft brewery was calculated. 

 
KeyWords: Anaerobic treatments, Biogas, Craft brewery, History, UASB. 
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Resumo 

                                                                                                          

m                                                                                                           

                                                                                                             

desenvolvimento destes tratamentos                                                                              

                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                    

artesanal.  

 
Palavras chave: Biogás, Cervejaria artesanal, Histórico, Trata                   UASB.  

 

Introdução 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                           

Anaerobic Sludge Blanket Reactors                                                                               

temperatura (CHERNICHARO, 1997). 

 

                                                                                                                

                                                                                                           

(CHERNICHARO, 1997). 

 

                                                                   gantes                                        

                                                                                                        

                                                             Seguindo essa tendência                            

                                                            os Artesanais (AcervAs) onde produtores de cerveja 

caseira se agrupam. Junto                                                                                           

                                                                                      e tornando o mercado 

artesanal cada vez mais competitivo segundo Ferreira et al.(2013). 

 

                                                                                                                 

                                                                                                             

                                                                       .                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                   

processo e ainda utilizar como marketing,                                                                        

                                                                                                                   

desse conceito. 

 

                                                                                                            

                                                                                                            

marcantes do efluente de cervejarias industriais e por isso faz sentido o estudo em cervejarias artesanais. 

 

As cervejaria arte                                                                                          

                                                                                                              

      fica, apenas o projeto de Lei n
o
 5191/1                                                                          

                                                                                                            

                                 Este trabalho visa avaliar se o bi                                               
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Objetivos específicos:  

a)                                                      de uma cervejaria artesanal  

b) Dimensionamento e                                                                  

c)                                                                            

d)                                                                    

 

 

Metodologia 
 

A Cervejaria escolhida para este trabalho         brica-bar-restaurante localizada em            Todas as cervejas 

       duzidas sem conservantes, anti-                                                                               

                                                                                                                

                                                                        -se por adicionar o efluente da cerveja 

tipo Weiss. 

 
                                              ria entre 4000 e 5000 litros/                                          

                                                                                                               

“    ”                               O total de trub retirado das cervejas foi de 4                                    

                                                                     da apenas do sobrenadante. Dos 40 litros 

coletados, foi pos                                                                                                   

             

 
                                                                                                        

                                                     em São Paulo, entre os meses de Abril e Março. A 

car                                                                           “                                     

                       ”                                                     

 

Tabela 1. Variáveis analisadas para caracterização                         Tabela 2. Variáveis para composição do   

   dos efluentes                

 

 
 

 

                 do biogás 

 

 
 

 

 

                                                                                                               

                                                                                             .                   

                                                                                                            

                                                                                          

 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

com base na NBR 12.209/2011                                        

 

                                                                   , oxidação                                    

                                                                                          .                      
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resultar em zonas mortas. Entretanto foi feito um segundo acesso para eventuais problemas. 

A alimentação do sistema se deu por bateladas de 20 litros de cada tipo de cerveja individualmente, totalizando 8 

bateladas. Ambos os tipos de cerveja passaram por decantação e filtragem antes de adentrarem o sistema. A entrada 

do afluente se deu pela base inferior do reator por meio de mangueira de borracha, sendo uma extremidade acopla   

                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                
                                                                                                                  

                                        

                                                                                                              

conectada da proveta e conectad                                                                                  

                                                                                                 

 

 

Resultados 

 

Os resultados aqui estarão dispostos de acordo com os objetivos iniciais propostos:  

 

a)                                                                                   

 

 

Tabela 3. Caracterização Cerveja Pilsen 

 

 
 

 

 

 

Tabela 4. Caracterização Cerveja Weiss 

 

Conforme citado na Metodologia, foram utiliz                                                                  

                                                                                                        

-                                                                         ervejas, o pH da cerveja Pilsen foi 

corri                              1 molar de Hidróxido                              0. 

-Fosfato: A cerveja do tipo Weiss apresentou valor bastante                                                      -se 

que se                                                

-                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                               

             sistema. 

 

b)                                                                                                   nto 

apresentado em Metodologia resultou no projeto detalhado na Figura 1. 
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Figura 1 – Montagem de sistema anaeróbio com reator UASB 

 

 

c)                                                                                                              

quantidade de gás gerada foi de 0.024g de CH4/1.266kg DQO. Isso em uma temperatura de 21.5ºC e pH 6.5.   

 
Tabela 5  – Volume de biogás cerveja Pilsen 

Data Temperatura pH DQO Volume de biogás 

21/03 21,5ºC 6,9 63.300mg/L 495mL 

  
                                                                                                                  

                                              o era que formasse algo próximo a                        

                                                                                                              

                                                                          

 

                                                                                                                 

                                                                                         riou entre 15 e 

35kgDQO/m
3
               imo ao obtido nesse trabalho 49.95kgDQO/m

3
                                         

                                                                            

 

d)                                    erado no tratamento do efluente: A composição encontrada do biogás foi de 

20% de CO2 e 80% de CH4 em condições iguas às do item anterior (c). 

 
Tabela 6 – Caracterização de biogás cerveja Pilsen 

Data Temperatura pH DQO %CO2        %CH4 

25/04  21,5ºC  6,9  63.300mg/L      20               80 

  
                                                                                                              

                                                                                                            

                            aparelho de biofoto do kit que seria utilizado para                                   
                                                                                                                

                                                                          

 

Para o objetivo geral foram feitos a                                                                       

                                                                                                      

                 0.061g/mol e o calor de combustão é de 192kcal/mol. A partir dessas informações foi possível 

calcular o potencial energético obtido que foi de 12.13kj.  
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Considerações Finais 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                     

400 e 600mg/L de DBO. Esse resultado pode ser                                      

-                                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                                

esperados. 

- M                                         A estufa utilizada passo                          da               

trabalho. 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

                                   

-                                                                                                                     

e tipo de levedura. Além disso o efluente considerado no trabalho foi somente de trub. 

 

                                                                   os acessos estejam identificados e prontos, 

uma vez que                                                                                                 

assim foi fixado externamente. Prim                                                                    

                                                                                                              

novamente. 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

                                           

- Densidade do lodo: O lodo utilizado seria foi da                       de esgoto                                  

da Universidade de São Paulo                                                                                    

parte sedimentava e voltava ao leito de lodo, o restante                                                            

                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                          

acredita-se que o tempo seria maior. 

- Vazamento: Conforme citado anteriormente, a cola escolhida inicialmen                                         

                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                                

                                                               

-                                                                                                        

                                                    

- Temperatura do afluente: A                      da produção estava entre 35
o
C e 45

o
                  

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                        

                                                                                                                 

                                                                                                          

processo com                   
o
                                                                         

               

-                                                                                                                 
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Contudo, o reator operou como esperado. A entrada se deu pela parte inferior,                                 

                                                                                                                       

                                                             

 

                                                                                       como a                     

                                                                                                            

resultado a percentagem de Metano igual a 85.58±0,02%. O valor nesse trabalho foi um                

                                                                                 -                          

                                                                 . 

 

                      ontrado no estudo piloto foi 12.13kJ em 0.000242kg (4.57.10
-6
                       

                                                                                                              

                                                                                                          

                                                                                    efluente da cervejaria 

artesanal. 
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