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1 - Objectivos, estrutura e resumo 

1.1 – Objectivos 

Com o objectivo de fornecer suporte científico a uma opção empresarial e 

simultaneamente apresentar-se como tese de investigação para a obtenção do grau de 

Mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, desenvolveu-se este trabalho sobre a “Valorização de Cartuchos 

Semi-metálicos Detonados”, em condições de segurança e respeito ambiental. 

Perceber o impacto ambiental da situação actual e das hipóteses a colocar para o 

tratamento deste fluxo, utilizando metodologia científica. Consultar a legislação 

relacionada e estudar a viabilidade económica para a melhor opção ambiental. 

 

1.2 – Resumo 

 

As munições semimetálicas de caça e dos campos de tiro têm sido abandonadas no terreno, 

ou enviadas para aterro ou queimadas a céu aberto.  

Neste trabalho procurou-se uma solução ambientalmente benéfica e compatível com uma 

ideia de negócio. 

Ouviram-se os intervenientes nesta problemática: caçadores, armeiros, fabricantes de 

armas e munições, detentores de campos de tiro, associações desportivas. 

Consultou-se a Lei e o Ordenamento do território.  

Recolheram-se amostras, estudou-se qualitativa e quantitativamente o resíduo. 

Fizeram-se análises e ensaios mecânicos, térmicos e químicos que fornecessem o maior 

número possível de dados sobre a melhor forma de valorizar este fluxo. 

Projectou-se um sistema que se patenteou para cumprir este objectivo. 

Apoiada em medições laboratoriais executadas no âmbito desta dissertação, e em dados 

tabelados assumiu-se uma postura compatível com as exigências de uma Análise do Ciclo 

de Vida, que levou à conclusão que a reciclagem integral dos materiais que compõem os 

cartuchos semimetálicos (aço latonado e polietileno de alta densidade), bem como a 

reciclagem combinada com a valorização energética, são opções de extrema validade do 

ponto de vista ambiental.  

Fizeram-se estudos de mercado e trabalhou-se com as autoridades a criação de uma 

empresa que aplique na prática as experiências, testes, cálculos, pesquisas e conclusões 

que resultam deste projecto. 
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1.3 – Visitas efectuadas 

 

• TRY – Valorização de Resíduos, Lda – R. M. Sá, 109, 4435-323 Rio Tinto 

• Barral de Almeida, Lda. – R. Sá Bandeira, 338, 4000-429 Porto 

• Fabicaça - Quinta da Horta, 2686-997 Sacavém 

• Browning Viana – Fábrica de Armas e Artigos Desporto, S.A – Morenos, 4925-080 Neiva 

• Campo de Tiro de Vale das Pedras - Casa dos Paços – Ota, 2580 Alenquer 

• Sociedade de Tiro do Porto – S. Pedro de Rates, 4570-468 Póvoa de Varzim 

• Clube de Tiro de Fervença – Gilmonde – 4755-235 Barcelos 

• Zona de Caça Associativa Monte da Nó – Correlhã  - Ponte de Lima 

• Zona de Caça Associativa Seara – Seara - Ponte de Lima 

• Divisão de Armas e Explosivos da PSP - Lisboa 

• Quartel do Carmo – GNR - Porto 

• Siderurgia Nacional – S. Pedro de Fins – 4425 Maia 

• Gasin – Progresso – 4445 Perafita 

• Fundipor – R. Fábrica das Cavadinhas – 4415-220 Pedroso 

• Coniex – Via Central Milheirós – 4475-330 Maia 

• CINFU – R. Delfim Ferreira, 4100-199 Porto 

• INEGI – Campus da FEUP, 4200-465 Porto 

• CCDRN - Rua Rainha D. Estefânia, 4150-304 Porto 

• Direcção Regional Economia Norte - R. Direita Viso, 4250-195 Porto 
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2 - Caracterização do Resíduo 

 

2.1 – Definição 

Os cartuchos semimetálicos detonados constituem-se como um resíduo porque são um 

material excedentário de uma qualquer actividade com armas de fogo, e do qual o 

detentor tem intenção de se desfazer.  

As armas de fogo fazem projecção de uma ou mais 

peças habitualmente metálicas (bala ou 

projécteis) com o objectivo de atingir um alvo. 

Este arremesso resulta do poder propulsor obtido 

com a detonação de um explosivo, que se deve à 

acção do fulminante activado pela libertação de 

energia mecânica resultante do choque da agulha 

percutora da arma no momento do disparo. Há 

portanto quatro elementos fundamentais: o 

projéctil, o explosivo, o fulminante contido na 

espoleta (ou cápsula ou pistão) e o cartucho (ou 

invólucro) que é a estrutura que contém estes 

elementos. Comercialmente designam-se os 

cartuchos como metálicos ou semimetálicos, nada 

tendo a ver - esta última designação – com o 

carácter semimetálico da química, mas sim com o 

facto de nestes cartuchos coexistir uma estrutura 

conjunta de metal e plástico (em casos raros: 

metal e papel). Os cartuchos metálicos normalmente são em latão militar - também 

designado como latão para cartuchos contendo 70% de Cu (em casos mais raros também 

podem ser de aço ou Al), no caso da espoleta o latão é ligeiramente mais macio e contém 

72% de Cu.  
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Cartuchos semimetálicos 

Cartuchos metálicos 

No cartucho procura associar-se uma boa resistência a uma muito boa zona elástica, 

fundamental no desempenho em serviço, com a elevada 

ductilidade necessária ao processo de embutição1. A 

expansão dos gases (resultantes da explosão) dentro do 

cartucho dilata-o elasticamente contra as paredes do cano 

da arma, vedando-o de tal forma que a única saída possível 

é pela boca impelindo o projéctil na frente (quanto mais 

longo o cano mais precisa é a arma2). 

Hoje utiliza-se como propelente um explosivo de pólvora 

sem fumo (pólvora química) como a trinitrocelulose ou a 

trinitroglicerina (que se sintetizam por nitração – 

substituição de hidrogénios por radicais nitro – da celulose e 

da glicerina, transformando-os em ésteres nítricos, ou seja 

nitratos orgânicos).  

 

O calibre dos semimetálicos 

(utilizados sempre em armas 

de alma lisa), é composto por 

dois números, separados por 

x, mas aqui o primeiro n.º 

tem um significado bem 

diferente, pois designa a 

quantidade de esferas de Pb 

por libra, e o segundo n.º 

designa o comprimento do 

cartucho. Assim uma 

munição 12 x 75 pode ser 

disparada numa arma cujo 

comprimento da câmara 

seja superior a 75 mm, sabendo que uma 16 x 75 também pode, embora o seu calibre seja 

inferior, pois 16 destas esferas pesam uma libra, enquanto que do anterior 12 esferas têm 

esse peso. Esta munição como não tem bala, logo que se desse a explosão os gases 

                                                           

1
 A embutição é um processo de deformação plástica que consiste na acção de um punção por prensagem de uma chapa 

contra uma matriz, produzindo uma estampagem profunda. 
2
 Mas para além do comprimento também a presença de estrias é fundamental, porque imprimem ao projéctil um movimento 

de rotação que o estabiliza durante o voo, aumentando-lhe a precisão e o alcance. 
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ultrapassariam as esferas se não existisse um cilindro de plástico – taco – que possuindo um 

diâmetro ligeiramente superior ao do canhão, 

cumpre as funções pretendidas, além disso a 

sua forma permite concentrar ou dispersar as 

esferas durante o voo.  

 

2.2 – Composição e propriedades 

Na maioria dos cartuchos semimetálicos, a parte metálica (copela) é aço latonado ou mais 

raramente aço zincado, e o polímero é polietileno de alta densidade, o taco e a bucha 

interior (se existir) - que não são recuperados - podem ser em polietileno de baixa 

densidade, ou em cortiça, ou cartão prensado. 

Porque a copela tem vários tamanhos (depende do calibre) o seu peso varia entre os 4 e os 

5 g, a manga de polietileno de alta densidade (HDPE) pesa cerca de 3g. Pode considerar-se 

como média a composição dos cartuchos semimetálicos detonados como sendo 60% de aço 

latonado e 40% de HDPE, e 25% do peso da copela é latão 60/40 (ou Zn em casos mais 

raros).  

O volume de 1dm3 contém cerca 18 cartuchos, e pesa entre 125 e 144g. Contêm vestígios 

de nitratos resultantes da reacção incompleta. Para confirmar a inexistência de PVC no 

plástico dos cartuchos escolheram-se amostras de fabricantes diferentes e fez-se um teste 

de queima que demonstrou a ausência de cloro na composição.3  

 

2.3 – Quantidades e proveniências 

Informações recolhidas junto de duas firmas diferentes (a Barral de Almeida no Porto e a 

Fabicaça em Lisboa), indicam o nº de 60 milhões de munições de caça que se gastam 

anualmente em Portugal! Sabe-se que o número de licenças gerais de caça concedidas no 

nosso país na época 2006/7 (e que vem sucessivamente diminuindo de ano para ano) foi de 

cerca de 171 mil, e o número de praticantes de tiro desportivo com armas de caça 

(naturalmente que alguns acumulam) é de 5 mil. 

A época de caça varia com as espécies e com o território em causa (ordenado ou não), 

temos casos como a Codorniz que apenas se caça durante dois meses, até casos como o 

Javali que em terrenos ordenados se pode caçar todo o ano4, mas para a maioria das 

espécies pode considerar-se um período de cerca de 5 meses que vai de 15 de Agosto até 

                                                           

3
 Uma chama alaranjada e verde nos bordos da queima evidencia a presença de cloro. 

4
 Refira-se por curiosidade que para todas as espécies existe um limite diário de abate, de acordo com o plano anual de 

ordenamento cinegético. 
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finais de Janeiro, com a garantia de dois dias por semana (5ª-feira e Domingo), mais os 

feriados nacionais e mais um dia à escolha de acordo com o plano de ordenamento e 

exploração cinegética para algumas situações. 

Assim se admitirmos que todos os que requereram licença de caça, a praticaram durante 

25 dias por ano, tendo efectuado dez disparos em cada saída, e que os praticantes de tiro 

desportivo, entre provas e treinos utilizaram as armas uma vez por semana gastando 50 

munições de cada vez, então o fornecido número de 60 milhões fará sentido…  

A esta cifra corresponderá um desperdício sobre o ambiente de cerca de 270 toneladas de 

aço latonado, 180 toneladas de PEAD, e uma quantidade não determinada de nitratos. 

 

Actualmente existem dois 

regimes cinegéticos em 

Portugal: o regime especial, 

que se exerce em zonas de 

caça ordenadas, como as 

associativas, turísticas ou 

municipais, e o regime geral 

(regime livre), que abrange 

todas as zonas onde não 

existem coutadas e que tende 

a desaparecer porque o Estado 

entende que o que não é 

gerido por alguém sempre 

acaba se degradando sem que 

a responsabilidade caiba a 

ninguém, porque considera que 

“o ordenamento dos recursos 

cinegéticos deve obedecer aos 

princípios da sustentabilidade 

e da conservação de 

diversidade biológica e 

genética; que a exploração 

ordenada dos recursos cinegéticos é de interesse nacional, devendo ser ordenada em todo 

o território; e ainda, que os recursos cinegéticos constituem um património natural 

renovável, susceptível de uma gestão optimizada e de um uso racional” – como se pode ler 

na Lei. 
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Sinalização de Zona de Caça 

Sendo a área de Portugal continental de cerca de 8890 milhões 

de ha, a Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) afirma q

90% dessa superfície tem aptidão cinegética, e desta 

actualmente quase 90% está devidamente ordenada 

80% do território português pertence a uma das três zonas de 

caça: Municipal, Associativa ou Turística. 

As Zonas de Caça Municipal (ZCM) envo

proprietários não tenham requerido o direito de não caça) e são de gestão municipal.

As Zonas de Caça Associativa (ZCA) podem ser compostas por terrenos dos seus associados, 

e mais baldios, e mais terrenos pertencen

direito de não caça; são muito semelhantes às ZCM, mas a gestão das mesmas está a cabo 

de associações de caçadores.

As Zonas de Caça Turística (ZCT) caracterizam

único dono, que as explora para fins turísticos e cinegéticos.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 202/2004 de 18 de Agosto é obrigatória a recolha dos 

cartuchos vazios após a sua utilização. Verifica

treino os cartuchos utilizados 

muitas ZCA e sobretudo na maioria das ZCM os cartuchos ficam abandonados no terreno o 

que motiva frequentemente queixas dos agricultores proprietários das terras. 

Contactos efectuados com operadore

existem uns sacos em forma de rede acopláveis às caçadeiras que recolhem o cartucho 

quando este é expulso após o disparo, mas não foi possível confirmar se em Portugal já se 

utilizam estes dispositivos. 

Fica portanto claro que nas ZCM e nas ZCA é fundamental aliciar o caçador para que este 

cumpra a Lei e entregue à entidade gestora os cartuchos vazios, nas ZCT a recolha é 

efectuada após cada jornada.
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Sendo a área de Portugal continental de cerca de 8890 milhões 

de ha, a Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) afirma q

90% dessa superfície tem aptidão cinegética, e desta 

actualmente quase 90% está devidamente ordenada 

80% do território português pertence a uma das três zonas de 

caça: Municipal, Associativa ou Turística.  

As Zonas de Caça Municipal (ZCM) envolvem terrenos públicos e privados (cujos 

proprietários não tenham requerido o direito de não caça) e são de gestão municipal.

As Zonas de Caça Associativa (ZCA) podem ser compostas por terrenos dos seus associados, 

e mais baldios, e mais terrenos pertencentes a terceiros que não tenham requerido o 

direito de não caça; são muito semelhantes às ZCM, mas a gestão das mesmas está a cabo 

 

As Zonas de Caça Turística (ZCT) caracterizam-se por serem propriedades privadas de um 

, que as explora para fins turísticos e cinegéticos. 

Lei n.º 202/2004 de 18 de Agosto é obrigatória a recolha dos 

cartuchos vazios após a sua utilização. Verifica-se que nas ZCT bem como nos campos de 

treino os cartuchos utilizados são recolhidos, e o seu fim é o envio para aterro, mas em 

muitas ZCA e sobretudo na maioria das ZCM os cartuchos ficam abandonados no terreno o 

que motiva frequentemente queixas dos agricultores proprietários das terras. 

Contactos efectuados com operadores da caça nos países nórdicos permitiu saber que 

existem uns sacos em forma de rede acopláveis às caçadeiras que recolhem o cartucho 

quando este é expulso após o disparo, mas não foi possível confirmar se em Portugal já se 

portanto claro que nas ZCM e nas ZCA é fundamental aliciar o caçador para que este 

cumpra a Lei e entregue à entidade gestora os cartuchos vazios, nas ZCT a recolha é 

efectuada após cada jornada. 
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Sendo a área de Portugal continental de cerca de 8890 milhões 

de ha, a Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) afirma que 

90% dessa superfície tem aptidão cinegética, e desta 

actualmente quase 90% está devidamente ordenada - ou seja 

80% do território português pertence a uma das três zonas de 

lvem terrenos públicos e privados (cujos 

proprietários não tenham requerido o direito de não caça) e são de gestão municipal. 

As Zonas de Caça Associativa (ZCA) podem ser compostas por terrenos dos seus associados, 

tes a terceiros que não tenham requerido o 

direito de não caça; são muito semelhantes às ZCM, mas a gestão das mesmas está a cabo 

se por serem propriedades privadas de um 

Lei n.º 202/2004 de 18 de Agosto é obrigatória a recolha dos 

se que nas ZCT bem como nos campos de 

são recolhidos, e o seu fim é o envio para aterro, mas em 

muitas ZCA e sobretudo na maioria das ZCM os cartuchos ficam abandonados no terreno o 

que motiva frequentemente queixas dos agricultores proprietários das terras.  

s da caça nos países nórdicos permitiu saber que 

existem uns sacos em forma de rede acopláveis às caçadeiras que recolhem o cartucho 

quando este é expulso após o disparo, mas não foi possível confirmar se em Portugal já se 

portanto claro que nas ZCM e nas ZCA é fundamental aliciar o caçador para que este 

cumpra a Lei e entregue à entidade gestora os cartuchos vazios, nas ZCT a recolha é 
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3 - Situação actual e benefícios ambientais da valorização 

 

Como se referiu no capítulo anterior, no nosso país a grande maioria dos cartuchos 

utilizados na caça é descartada no ambiente, e os que são recolhidos são enviados para 

aterro, ou - como foi detectado num dos locais alvo deste estudo – “faz-se queima a céu 

aberto do plástico e enterra-se o metal”. 

Os cartuchos das munições utilizadas contêm sempre resíduos dos explosivos, devido à 

combustão incompleta da pólvora, e de tal modo, que os solos e águas das zonas de caça 

ou de tiro militar, policial ou desportivo podem apresentar elevados níveis de nitratos 

(Spalding) e de chumbo (resultando este do projéctil). O próprio material do cartucho por 

seu lado poderá contribuir para a contaminação de solos e aquíferos com ferro, cobre, 

zinco e o polímero. 

A concentração anormal de uma substancia no ambiente, quase sempre altera as funções 

dos seres vivos, pois ainda que não seja tóxica para o ser humano, a simples alteração de 

um equilíbrio repercutir-se-á na qualidade de vida mercê da patologia vegetal que se 

instalou, ou da praga de insectos que se seguiu, ou dos fungos que proliferaram, etc. A 

extensão do problema depende obviamente da substância e da concentração. Há 

elementos químicos que por combinação podem tornar-se muito mais perigosos por causa 

da lipossulobilidade, e/ou por causa da acumulação na cadeia alimentar. É por isso 

fundamental impedir a disseminação dos componentes das munições, que ao 

contaminarem os solos, atingirão inevitavelmente o homem por via da água, dos animais 

ou das plantas que ingerimos, com a agravante de que por ocuparmos o topo da cadeia 

alimentar atingiremos maiores concentrações mercê do efeito cumulativo. 

De acordo com a Lei5, a água de consumo humano não 

deverá conter ferro, cobre, zinco e nitratos em 

concentrações superiores aos valores apresentados na 

tabela ao lado. 

Embora o Fe seja essencial à vida, não é por acaso que 

a Lei estabelece este limite de 0,2 mg por litro, porque 

a ingestão diária, contínua e prolongada de valores 

mais altos, pode produzir patologias sanguíneas (hemocromatose) e hepáticas (cirrose) 

além de aumentar o risco de cancro (Grandjean). 

                                                           

5
 A água de consumo humano é regulamentada pelo DL306/2007, que modificou o DL243/2001, que por sua vez evoluiu do DL 

236/98. Em toda esta confusão legislativa é possível encontrar um erro no DL306/2007, em que a troca de unidades (mg em 
vez de µg) relativa ao Cu permite concentrações três ordens de grandeza superiores! 

Substância Valor paramétrico 

(mg/dm-3) 

Fe 0,2 

Cu 0,002 

Zn 0,005 

NO3
- 50 
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A toxicidade mais frequente do Cu é a respiratória, nas formas de pó ou de gás, mas 

reconhece-se-lhe hepatotoxicidade que pode acontecer também por via alimentar, por 

outro lado sabe-se que um excesso deste elemento no solo perturba o desenvolvimento das 

plantas podendo mesmo determinar a morte de algumas espécies (Hoef). 

Relativamente ao Zn o que está mais documentado, é a intoxicação aguda por inalação, 

todavia sabe-se que o excesso deste metal resultante de recipientes (galvanizados) para 

água e alimento conduz a patologias diversas, sendo que as perturbações do Sistema 

Nervoso Central, são as mais preocupantes pelo estado geral de apatia, e turpor, 

provocando deficiência de Cu no organismo (Hydroponics). Nas plantas o seu excesso 

conduz à morte das mesmas. 

Para os nitratos a Lei fixa aquele valor, não pela perigosidade intrínseca deste anião, mas 

pelo facto de que no aparelho digestivo humano, os nitratos se reduzem por acção 

bacteriana a nitritos com tendência para a formação de nitrosaminas – compostos sobre os 

quais há suspeitas de efeito cancerígeno (há certezas em relação aos animais). Nos bebés 

este problema é mais grave, porque a menor acidez estomacal favorece a proliferação das 

bactérias produtoras de nitritos, que para piorar o quadro diminuem o O2 no sangue, donde 

resulta a meteglobinemia que se identifica pelas vertigens, dificuldades respiratórias e 

cianose6. Por esta razão os bebés e as grávidas não deverão consumir regularmente água 

cujos teores em NO3
- sejam superiores a 10 mg/dm3. 

Nos casos da queima a céu aberto, para além do desperdício de material existe a emissão 

de partículas sob a forma de cinzas voláteis e de negro de fumo (fuligem), dióxido de 

enxofre, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), alcanos, alcenos e o risco de 

formação de dioxinas e furanos (Gonçalves, C; Gorni, A). 

Deve no entanto perceber-se que o benefício ambiental da valorização reside muito mais 

na recuperação do material do que nos efeitos poluentes, porque se exceptuarmos os 

campos de tiro e de treino da caça, percebemos que os 60 milhões de tiros disparados por 

ano contaminam cada hectare com menos de 0,009 munições detonadas.  

                                                           

6 A cianose caracteriza-se por uma cor azulada na pele, que indicia uma clara “asfixia”. 
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4 – Opções de valorização 

 

4.1 - Introdução 

 

Importa registar que a reutilização dos cartuchos utilizados está excluída pois 

modernamente já ninguém recarrega cartuchos de caça porque não compensa7, e porque 

há fadiga dos materiais com perda das qualidades. 

Fazer a valorização de um resíduo, é transformar aquilo que pode ser muito prejudicial 

para a saúde pública, em algo de útil para a comunidade. E há duas formas de o fazer: 

recuperando o conteúdo material do resíduo, reintroduzindo-o nos circuitos de produção 

(reciclagem); ou recuperando o conteúdo energético por incineração (ou co-incineração), 

gasificação, ou pirólise. 

As hipóteses testadas neste trabalho consistem em reciclar os metais por fundição, reciclar 

os metais por separação electrolítica, reciclar o polímero por processamento 

termoplástico, valorizar energeticamente o polímero8.  

Para que os materiais do cartucho detonado possam ser reciclados é necessário desagregar 

os diversos componentes. 

 

4.2 – Separação electrolítica 

 

4.2.1 – Objectivo 

Estabelecimento de uma tecnologia para a reciclagem integral dos cartuchos 

semimetálicos detonados. 

Separação dos componentes dos cartuchos semimetálicos detonados por dissolução do aço 

latonado, e separação dos metais por electrodeposição. 

Comparação da reactividade de duas soluções diferentes. 

 

4.2.2 – Materiais e equipamentos 

Ácido nítrico 65% 

Ácido sulfúrico 2M 

Cloreto férrico 1M 

Goblé  

                                                           

7
 As munições de caça têm preços que vão dos 0.12 €  aos 0.40 € por unidade. 

8
 Alguns autores consideram reciclagem primária de plásticos a que se aplica aos resíduos de processamento termoplástico na 

indústria, a reciclagem secundária é a que se aplica aos objectos plásticos em fim de vida, a terciária é a pirólise e a 
reciclagem quaternária é a valorização energética. Naturalmente a primária e a secundária envolvem somente processos 
físicos (mecânicos e térmicos). 
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Voltâmetro 

 

4.2.3 – Procedimento experimental 

Para dissolver 50 g de copelas prepararam-se duas soluções: 

Solução nº1: HNO3 a 30% (5,3 M) na proporção sólido / líquido 1:6.  

A reacção é violenta e a oxidação do aço bem como a dos metais do filme protector é 

muito rápida - no intervalo de 1 hora as amostras já se tinham dissolvido. 

Solução nº 2: H2SO4  2M + FeCl3 1M na proporção sólido / líquido 1:2.  

Os fragmentos dos cartuchos foram submersos na solução e deixados em repouso sem 

agitação, à temperatura de 20 ºC durante 20 dias, procedendo-se nesse período à 

reposição do solvente evaporado. Na base do gobelé depositou-se um sedimento espesso 

de cor alaranjada que se interpretou como sendo hidróxido de ferro, mas o ataque às 

amostras de ferro latonado deu-se com muito pouca extensão. Decidiu-se portanto 

preparar uma nova solução com a mesma composição por se ter aventando a hipótese de a 

anterior ter saturado. Volvidos mais 20 dias de imersão neste segundo reagente, pode 

verificar-se a formação de um sedimento igual ao anterior. Retiraram-se os fragmentos, do 

banho ácido, secaram-se e pesaram-se. As amostras metálicas pesam agora 40g.  

 

4.2.4 – Discussão de resultados 

 

Na solução nº 1 estas são as reacções envolvidas: 

 

Fe(s) + 4HNO3 (aq) → Fe(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 

 

Cu(s) + 4HNO3 (aq) → Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 

 

Zn(s) + 4HNO3 (aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 

 

O HDPE não parece ter sido degradado neste ensaio, mas conclusões definitivas somente 

após ensaios mecânicos comparativos com peças obtidas com o granulado proveniente da 

moagem, no entanto torna-se necessária uma lavagem para eliminar resíduos da solução o 

que constitui um consumo extra de água com necessidade de tratamento posterior. Por 

cada copela dissolvida produzem-se cerca de 4,5 dm3 de NO2, somando a este facto a água 

de lavagem e sobretudo o impacte ambiental da produção do ácido nítrico tornou-se 

demasiado evidente que se deveria procurar uma alternativa para este reagente. 
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Moinho de facas 

Todavia, a solução nº2 não se constituiu como 

opção por causa da reduzida cinética da 

reacção e sobretudo a sua muito baixa 

extensão, como se documenta na foto. Alguma 

da massa final obtida corresponde a cristais de 

CuSO4, resultantes da reacção: 

 

Cu(s) + H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + H2(g) 

 

Em face do elevadíssimo impacte ambiental do ataque com ácido nítrico e do insucesso 

com a solução de ácido sulfúrico e cloreto férrico decidiu-se abandonar a opção da 

dissolução ácida com separação electroquímica, porque limites temporais impostos a um 

trabalho desta natureza impedem o ensaio de outras soluções. 

 

 

4.3 - Trituração e separação magnética 

 

4.3.1 – Objectivo 

Estabelecimento de uma tecnologia para a 

reciclagem integral dos cartuchos semimetálicos 

detonados utilizando processos físicos. 

 

4.3.2 – Materiais e equipamentos 

Triturador de jardim (Black & Decker), 

dimensionado para ramos com diâmetro igual ou 

inferior a 4cm, com 2000 W de potência e 

alimentação eléctrica.  

Ìman de alnico. 

 

4.3.3 – Procedimento experimental 

Carregou-se de cartuchos a capacidade total da 

tremonha do triturador de jardim, que se 

procurava manter no máximo ao mesmo tempo que 

se fazia pressão sobre a carga. Para muitos 

cartuchos foi necessário repetir a passagem pelo 
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triturador donde resultou um rendimento de 10 dm3/h. 

Em seguida a passagem do íman de alnico sobre o triturado permitiu separar a fracção 

metálica.  

 

4.3.4 – Discussão de resultados 

Em relação ao polímero importa dizer que os 

fragmentos retirados do triturador de jardim 

são geralmente demasiado grandes e com 

uma enorme dispersão de calibres. Sabendo 

que a conformação exige granulometrias de 

3,5 ± 1,5 mm, é necessário proceder à 

granulação em moinhos de facas.  

Esta foi a solução possível, por não estar 

disponível um moinho facas Fritsch para 

resíduos de equipamento eléctrico e 

electrónico cujo fluxo de admissão é de 85 

dm3/h e uma potência eléctrica monofásica 

de 2,2 kW e que permite numa única 

passagem a obtenção da granulometria ideal 

para conformação de polímeros.  

Na prática industrial em lugar do íman 

utilizar-se-á uma esteira magnética. 

O aspecto final está documentado nas fotos 

ao lado. 

 

4.4 - Compactação do metal 

 

4.4.1 – Objectivo 

Obtenção de um compactado dos fragmentos das copelas.  

 

4.4.2 – Materiais e equipamentos 

Macaco hidráulico com capacidade de 50 toneladas. 

Tubo inox 12,5 x 10 cm e com 25 cm de comprimento. 

 

4.4.3 – Procedimento experimental 
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Utilizou-se um tubo de aço inox que se encheu de 

fragmentos metálicos e que foi tapado n

superior com o pórtico da máquina de ensaios de 

tracção do DEMM da FEUP, enquanto que no 

extremo inferior progredia o êmbolo do macaco 

hidráulico com capacidade de elevação de cargas 

até 50 toneladas. Isto permitiu conformar bríquetes 

cilíndricos que pesam cerca de 1,2 kg, com um 

diâmetro de 10 cm (base de 78,5 cm

inferior a 2,75 cm, utilizando cerca de 260 copelas.

 

4.4.4 – Discussão de resultados

Os fragmentos das copelas exigem uma operação complementar de compactação porque o 

elevado estado de divisão promove a oxidação do metal muito antes da T de 

se pôde comprovar em laboratório), e para ambas as ligas há ocupação de um enorme 

espaço que obriga a fazer aquecimento de ar em vez da carga. Os ensaios de compactação 

realizados sobre o aço latonado permitiram o desenho do gráfico que a segui

apresenta: 

 

Como se verifica, a uma pressão próxima da meia tonelada por centímetro quadr

conseguiu-se uma redução de

4,8 - o que foi suficiente. O tamanho dos bríquetes é uma solução de c

quanto maiores menor superfície específica apresentam, porém a eficácia da compactação 

diminui com a distância porque os materiais tendem a dissipar a energia de compactação 
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Bríquete de aço latonado

se um tubo de aço inox que se encheu de 

fragmentos metálicos e que foi tapado no topo 

máquina de ensaios de 

da FEUP, enquanto que no 

extremo inferior progredia o êmbolo do macaco 

hidráulico com capacidade de elevação de cargas 

até 50 toneladas. Isto permitiu conformar bríquetes 

cilíndricos que pesam cerca de 1,2 kg, com um 

diâmetro de 10 cm (base de 78,5 cm2) e uma altura 

inferior a 2,75 cm, utilizando cerca de 260 copelas. 

Discussão de resultados 

Os fragmentos das copelas exigem uma operação complementar de compactação porque o 

elevado estado de divisão promove a oxidação do metal muito antes da T de 

se pôde comprovar em laboratório), e para ambas as ligas há ocupação de um enorme 

espaço que obriga a fazer aquecimento de ar em vez da carga. Os ensaios de compactação 

realizados sobre o aço latonado permitiram o desenho do gráfico que a segui

Como se verifica, a uma pressão próxima da meia tonelada por centímetro quadr

se uma redução de volume superior a 9:1, a que corresponde uma densidade de 

O tamanho dos bríquetes é uma solução de compromisso, porque 

quanto maiores menor superfície específica apresentam, porém a eficácia da compactação 

diminui com a distância porque os materiais tendem a dissipar a energia de compactação 
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Bríquete de aço latonado 

Os fragmentos das copelas exigem uma operação complementar de compactação porque o 

elevado estado de divisão promove a oxidação do metal muito antes da T de fusão (como 

se pôde comprovar em laboratório), e para ambas as ligas há ocupação de um enorme 

espaço que obriga a fazer aquecimento de ar em vez da carga. Os ensaios de compactação 

realizados sobre o aço latonado permitiram o desenho do gráfico que a seguir se 

Como se verifica, a uma pressão próxima da meia tonelada por centímetro quadrado, 

volume superior a 9:1, a que corresponde uma densidade de 

ompromisso, porque 

quanto maiores menor superfície específica apresentam, porém a eficácia da compactação 

diminui com a distância porque os materiais tendem a dissipar a energia de compactação 
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nomeadamente contra as paredes do molde, é por isso que nos com

pode verifica-se uma densidade superior nos extremos

zona central. Para o mesmo volume a solução consiste pois em aumentar à superfície de 

contacto do par acção/reacção, aumentando proporcionalmente 

a pressão se mantenha constante.

Na prática industrial motorizar

 

4.5 - Fusão do metal 

 

4.5.1 – Objectivos 

Obtenção de um ferro fundido a partir dos bríquetes de aço latonado.

 

4.5.2 – Materiais e equipamentos

Forno eléctrico para temperaturas de 1600 ºC.

Cadinho silico-aluminoso. 

Carvão vegetal. 

Ferro-liga de Silício (Fe10Si75Ca15)

Pirómetro. 

 

4.5.3 – Procedimento experimental 

Num primeiro ensaio tentou

aditivo. Interrompeu-se aos 1350 ºC por se ter verificado o início de um processo de 

oxidação muito intenso.   

No segundo ensaio utilizou-

bríquetes com um peso total de 2,5 kg e mais 1 kg de 

de formar escória protectora e aumentar à eficiência da transferência de calor por fusão. 

Até à boca do cadinho fez

enchimento com carvão vegetal. 

Foi utilizado um forno eléctrico 

com resistências Kanthal 

(disilicieto de molibdénio 

MoSi2), tendo sido necessários 

135 minutos para se atingir a 

9
 O fenómeno é bem conhecido na conformação de cerâmicos em verde, na moldação de areia na fundição, ou na compressão 

de resíduos verdes ou de papel ou de bagaços nas vindim
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nomeadamente contra as paredes do molde, é por isso que nos compactos mais compridos 

se uma densidade superior nos extremos9, com baixa ou nula compactação na 

zona central. Para o mesmo volume a solução consiste pois em aumentar à superfície de 

contacto do par acção/reacção, aumentando proporcionalmente à força exercida para que 

a pressão se mantenha constante. 

Na prática industrial motorizar-se-á o braço do macaco.   

Obtenção de um ferro fundido a partir dos bríquetes de aço latonado. 

equipamentos 

Forno eléctrico para temperaturas de 1600 ºC. 

(Fe10Si75Ca15) 

Procedimento experimental  

Num primeiro ensaio tentou-se a fusão das copelas sem compactação, nem 

se aos 1350 ºC por se ter verificado o início de um processo de 

-se um cadinho silico-aluminoso onde se carregaram dois 

bríquetes com um peso total de 2,5 kg e mais 1 kg de ferro-liga de silício com o objectivo 

de formar escória protectora e aumentar à eficiência da transferência de calor por fusão. 

Até à boca do cadinho fez-se 

enchimento com carvão vegetal. 

Foi utilizado um forno eléctrico 

com resistências Kanthal 

to de molibdénio – 

), tendo sido necessários 

135 minutos para se atingir a 

                                                          

O fenómeno é bem conhecido na conformação de cerâmicos em verde, na moldação de areia na fundição, ou na compressão 
de resíduos verdes ou de papel ou de bagaços nas vindimas.  
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pactos mais compridos 

, com baixa ou nula compactação na 

zona central. Para o mesmo volume a solução consiste pois em aumentar à superfície de 

à força exercida para que 

se a fusão das copelas sem compactação, nem qualquer 

se aos 1350 ºC por se ter verificado o início de um processo de 

aluminoso onde se carregaram dois 

liga de silício com o objectivo 

de formar escória protectora e aumentar à eficiência da transferência de calor por fusão. 

                   

O fenómeno é bem conhecido na conformação de cerâmicos em verde, na moldação de areia na fundição, ou na compressão 
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temperatura de 1600 ºC.  

 

4.5.4 – Discussão de resultados 

No primeiro ensaio confirmou-se que para além do 

desperdício de energia (aquecimento do ar em vez da 

carga) iniciava-se perda do material ao chegar aos 1350 

ºC por causa da oxidação, como se documenta na foto 

ao lado. 

O segundo ensaio mostrou a inadequação de um forno 

eléctrico ao projecto de valorização em curso porque a 

lentidão de aquecimento e o desperdício de energia no 

longo ciclo de aquecimento/arrefecimento não se coadunam com funcionamento irregular 

que caracteriza este tipo de trabalho.   

Após fusão a carga foi vazada 

mostrando uma reologia adequada 

tendo sido muito fácil a apartação da 

escória. Na foto pode observar-se o 

fundido e a escória retirada.  

Não se procedeu a ensaios mecânicos 

do fundido dado que estas 

propriedades não são determinantes nas peças a obter. 

O produto obtido tem aproximadamente a seguinte composição:  

 

 

O comportamento térmico à fusão e respectiva fluidez sugerem a existência de um 

eutético, que permitirá economias de energia em fusões posteriores utilizando um pé de 

banho e sucatas da alimentação e gitagem. 

 

4.6 – Processamento termoplástico do polímero 

 

4.6.1 – Objectivos 

Obtenção de um reciclado de polietileno. 

 

4.6.2 – Materiais e equipamentos 

Bico de Bunsen. 

Termómetro. 

Fe - 56,7% Si - 21,5% Cu – 10,6% Zn – 7,1% Ca – 4,1% 
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Óleo vegetal. 

Vasos de alumínio. 

Espátulas 

4.6.3 – Procedimento experimental  

O granulado obtido nos processos de trituração e 

separação magnética foi lançado sobre cápsulas 

de alumínio e mergulhado em óleo vegetal 

aquecido a 180 ºC. O esquema ao lado ilustra o 

processo. Ao fim de alguns minutos a fusão do 

polímero iniciou e foi progredindo, permitindo a 

homogeneização dos fragmentos. Quando a cor 

permaneceu uniforme procedeu-se à moldação (P ~ 5 kg/cm2) e arrefecimento 

atmosférico. 

 

4.6.4 – Discussão de resultados 

Não fazendo separação de cores 

obtém-se uma matriz castanha 

escura. Trabalhando à temperatura 

de 180 ºC o índice de fluidez situa-se 

nos 0,39 g/10 minutos, que é o 

mesmo valor do HDPE virgem, é 

certo que obriga a pressões maiores 

e tempos de conformação mais longos, mas em compensação permite obter resistências à 

tracção em redor dos 21 MPa que é cerca de 85% da que se obtém com o granulado virgem.  

 

4.7 – Valorização energética 

 

4.7.1 – Objectivo 

Recuperação do conteúdo energético do polímero e separação dos componentes dos 

cartuchos semimetálicos detonados. Fundição do aço latonado e de cartuchos metálicos. 

 

4.7.2 – Equipamentos 

Na prossecução do objectivo referido foi projectado um “Sistema para Valorização de 

Resíduos de Munições”, (vide “ANEXOS”) posteriormente patenteado pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial que lhe atribuiu o “Modelo de Utilidade nº. 10038”. Este 

sistema é constituído por dois compartimentos cilíndricos (forno 1 e forno 2), revestidos 

Fusão do HDPE 
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interiormente por refractário, e exteriormente por uma estrutura de aço. O 

compartimento anterior é o forno de fundição do aço (forno 1), equipado com um 

queimador oxi-gás para garantir temperaturas suficientes (> 1600 ºC). Acoplado a este, 

existe o forno 2 que fazendo a 

combustão de CO produzido no 

anterior bem como do HDPE obtém 

energia suficiente para fundir 

cartuchos metálicos (latão) 

detonados.  

 

4.7.3 – Procedimento experimental 

Dado que este sistema não está ainda 

montado, e que no âmbito deste 

trabalho não cabe a fusão dos 

cartuchos metálicos, procedeu-se à 

simulação do processo fazendo 

combustão GN/ar em simultâneo com 

a combustão do HDPE para que uma 

mesma carga atingisse uma 

determinada temperatura: 350 ºC, 

600 ºC, 900 ºC, 1250 ºC e 1350 ºC. Para cada uma das temperaturas ensaiaram-se duas 

pressões de ar no queimador: 1 atm e 2 atm. 

 

4.7.4 – Discussão de resultados 

A valorização energética do polímero contido nos cartuchos semi-metálicos, não é um 

processo simples (sobretudo quando um dos objectivos é a separação de um componente 

ferroso), pois decorre numa estreita faixa de temperaturas, e de concentrações de 

oxigénio, acima dessas condições o aço oxida, e abaixo delas o processo é lento, 

incompleto e poluidor dado que leva à emissão de partículas nas cinzas volantes e no negro 

de fumo, há formação de alcanos, alcenos e HPA, e risco de formação de compostos 

organoclorados (dioxinas e furanos). Temperaturas da ordem dos 900 ºC e pressões de ar 

rondando as 2 atm, são condições adequadas. Os cartuchos semimetálicos são colocados 

num cilindro grelha rotativo, construído em aço refractário e que constitui uma malha de 

luz igual a 21 mm. A rotação promove a necessária distribuição de calor e comburente por 

toda a carga plástica. O cilindro rotativo - com um volume de 102,5 dm3 (52 cm de altura e 

50 cm de diâmetro) - comporta cerca de 1850 cartuchos, o que permite combustar cerca 



Valorização de Cartuchos Semimetálicos Detonados 

José João Barros - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

24 

 

de 5,54 kg de HDPE, a que corresponde uma libertação de 243 600 kJ (o que seria 

suficiente para fundir 42 kg de latão), e a uma separação de 8,4 kg de aço. Assim o 

queimador montado no forno 2 (GN/ar com uma potência de 135 kW) destina-se apenas a 

garantir a manutenção da combustão do HDPE, e a destruição do CO sempre que o forno 1 

funcione, trata-se de segurança ambiental e económica. Todo este calor produzido – 

combustão do polímero e queimador nº2 - será aproveitado para fundir as ligas de Cobre. 

Para evitar a oxidação do banho, e para que exista monóxido de carbono (CO) suficiente 

para actuar como corpo negro na reverberação do calor deve procurar-se uma chama tão 

redutora quanto possível, o que justifica a necessidade de um segundo queimador, para a 

total oxidação do CO. Assim os gases de escape deste forno 1 introduzem-se no 

compartimento superior (forno 2), junto ao queimador secundário que trabalha em 

condições oxidantes.  
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5 - Contributo para uma Análise do Ciclo de Vida 

 

A avaliação do impacte ambiental de uma qualquer actividade pressupõe a caracterização 

da emissão de efluentes gasosos e efluentes líquidos, a produção de resíduos e a 

determinação do consumo de recursos hídricos, energéticos e materiais. Na produção de 

um bem (como no tratamento dos seus resíduos) a escolha das melhores tecnologias 

disponíveis para garantia da maior sustentabilidade terá um erro tanto menor quanto mais 

precisa for a Análise do Ciclo de Vida - ACV (Life Cycle Assessment - LCV) desse bem, ou 

seja os balanços de materiais e de energias e respectivas emissões desde o projecto até 

que é descartado, desde que o produto é extraído da natureza até à fase de resíduo –“ 

from the cradle to the grave”.  

A série ISO 14040 normaliza as ACV, da seguinte forma: 

- As normas ISO 14041 exigem a definição de Âmbito e Objectivos o que inclui a 

determinação de uma unidade funcional e das fronteiras do sistema. 

- As normas ISO 14042 exigem a Análise do Inventário que como o nome sugere descreve os 

fluxos de materiais e energia para dentro e para fora do sistema. 

- As normas ISO 14043 exigem a Avaliação de Impactes Ambientais de acordo com uma 

sequência que inclui a Classificação e Caracterização em que as substâncias que se 

identificaram no Inventário se agrupam agora de acordo com os seus efeitos sobre o 

ambiente. Para isso utilizam-se critérios normalizados como por exemplo o “Eco-indicator 

99” elaborado pela Pré Consultants. Seguidamente, e para comparar os valores absolutos 

que se obtiveram, pode fazer-se uma adimensionalização dos resultados fazendo o 

quociente entre os valores obtidos para cada impacto e os que estão atribuídos na média 

europeia. A isto se chama Normalização sendo portanto o factor de normalização o inverso 

do valor da emissão europeia. 
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Categoria Impacte Unidades Emissão europeia 

“per capita” 

Factor de 

normalização 

Efeito estufa Aquecimento global kg CO2 1,31E+4 7,65E-05 

Dim.O3 estrat. Passagem UV kg CFC 11 9,26E-01 1,08 

Acidificação Chuvas ácidas kg SO4 1,13E+02 8,88E-03 

Eutrofização Praga de algas kg PO4 3,82E+01 2,62E-02 

Metais pesados Morbil. e Mortalid. kg Pb 5,43E-02 18,4 

Carcinogenia Morbil. e Mortalid. kg B(a)P 1,09E-02 92 

Smog Inverno Patolog. respiratória kg SPM 9,46E+01 1,06E-02 

Smog Verão Patolog. respiratória kg C2H2 1,79E+01 5,58E-02 

Pesticidas Toxicidade Kg pesticid 9,66E-01 1,04 

Energia Diversos MJ 1,59E+05 6,29E-06 

Resíd.Sólidos Poluição, Energia kg  3,58E+03 2,84E-04 

 

 

6 - Conclusões 

 

6.1 – Objectivos. Âmbito. Unidade funcional. Fronteiras do sistema. 

 

O objectivo de uma ACV aplicada ao objecto deste trabalho consiste na escolha da melhor 

opção de fim de vida para as munições semimetálicas detonadas sendo que as opções a 

comparar são o abandono no terreno, ou a queima a céu aberto, ou o envio para aterro, ou 

a reciclagem de HDPE combinada com a reciclagem do aço, ou a valorização energética do 

HDPE combinada com a reciclagem do aço. Na reciclagem do aço excluiu-se a opção de 

dissolução, ficando portanto a compactação e fundição.  

Para o Âmbito deste estudo já se procedeu à caracterização do resíduo.   

Toma-se como unidade funcional a massa de 1 tonelada de aço latonado, que corresponde 

à separação de 670 kg de HDPE. 

Estabelecem-se como fronteiras exclusive:   

- A montante a recolha no terreno dos cartuchos detonados, porque como adiante se 

apresenta esse é um trabalho executado exteriormente a este sistema e que não modifica 

os valores do inventário;  
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- A jusante a expedição dos materiais recuperados, que são os bríquetes de aço latonado e 

o granulado de polietileno, pois não faria sentido englobar a expedição de polietileno e de 

aço, e menos ainda o fabrico de produtos finais, uma vez que isso sempre acontecerá 

independentemente da valorização ou não. 

 

Uma tonelada de peças produzida numa liga ferrosa como a que se obteve tem impactes 

ambientais diferentes conforme o aço que lhe deu origem provém de minério ou das 

munições detonadas, o mesmo se passa com 670 kg de peças em polietileno conforme 

provêm do petróleo ou deste fluxo estudado, em alternativa pode usar-se esse polietileno 

para produzir energia e nesse caso os benefícios da poupança de um combustível 

petrolífero são ponderados com a necessidade de produzir 670 kg de HDPE virgem. É aliás 

este critério da produção de uma tonelada de aço e de 670 kg de plástico que constitui o 

termo de comparação entre valorizar ou não.  

 

6.2 – Balanços de Materiais e de Energia. 

 

O principal problema nesta recolha é a diversidade de valores que se encontram (como 

também aconteceu nos cálculos relativos às entalpias de fusão do aço apresentados nos 

ANEXOS). Mais grave é a enorme dispersão em relação às emissões associadas à produção 

de aço de e HDPE, tendo-se optado pelos valores da Pré Consultants um prestigiado grupo 

de trabalho que conta com o apoio dos governos Holandês e Suíço, e que é o mais 

mencionado pelos estudos de ACV. 

  

A bibliografia é extensa no que concerne à poluição por nitratos (eutrofização) cujas fontes 

são maioritariamente os fertilizantes agrícolas e fossas. Relativamente às munições a 

identificação prende-se sobretudo com solos de treino militar e com fábricas desactivadas 

de munições sobretudo da IIª Guerra Mundial, pelo que não foi possível determinar o 

impacte da caça na contaminação por estes radicais. Também não existem dados sobre o 

impacte no ciclo bio-geoquímico do aço, do cobre, do zinco e do polímero dos cartuchos 

detonados abandonados no terreno, por isso neste trabalho considera-se como importante 

do ponto de vista ambiental o desperdício de material associado a esta prática, que então 

se compara com a necessidade de produzir 1000 kg de aço macio e 670 kg de HDPE. 

 

A energia eléctrica é utilizada na trituração de cartuchos, na esteira magnética e na 

compressão do aço.   
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Nos consumos de energia eléctrica tomaram-se os valores médios das emissões do ano 2008 

no nosso país (EDP) e que foram: 

CO2: 387,6 g/kWh  

SO2: 2,19 g/kWh  

NOx: 1,15 g/kWh 

 

Como foi referido, cada dm3 contém 18 cartuchos e pesa cerca de 0,135 kg o que significa 

que adoptando o triturador Fritsch para REEE (85 dm3/h e 2,2 kW) se têm 145,5 horas de 

trabalho para a obtenção de 1000 kg de aço latonado e 670 kg de HDPE. 

A esteira magnética com 0,5 kW de potência tem uma velocidade de avanço regulável, mas 

toma-se o valor de separação do aço de 100g/segundo, a que correspondem 2,78 horas de 

trabalho para a unidade funcional. 

A prensa cujo rendimento é de 7 kg/hora utilizará um pequeno motor eléctrico com 70 W 

de potência, portanto 142,9 horas.  

 

Contabiliza-se o impacte do transporte dos resíduos desde os armeiros e campos de tiro 

(cf. Capítulo 7) até à unidade de valorização. Assumindo que a unidade funcional 

corresponde à recolha anual conseguida de cartuchos detonados, então de acordo com a 

parceria estabelecida (cf. capítulo 7) devem contabilizar-se 6000 km por ano de uma 

viatura comercial a gasóleo (potência calorífica de 45,41 MJ/kg, e densidade de 0,83), 

cujo consumo médio é de 0,075 dm3/km, e que produz as seguintes emissões médias 

(Ecotravel) são: 

CO2: 165 g/km 

NOx: 0,208 g/km 

SPM: 0.014 g/km 

 

A valorização energética do HDPE dispensa as operações de trituração e separação 

magnética e produz energia.  

 

Na combustão do HDPE temos: 

n [C2H4(s)] + 3n [O2(g)] → 2n [CO2(g)] + 2n [H2O(l)],    ∆H = - 44000 kJ/kg de HDPE
10 

 

Se a reacção for completa teremos por cada 670 kg de HDPE: 

                                                           

10
 Define-se o TPE como o conteúdo energético de uma tonelada de petróleo, mas diferentes entidades apresentam valores 

diferentes (por exemplo o Governo do Brasil define 46404 MJ e a CONAE 41868 MJ, o Governo Português definiu o valor de 
43681 MJ). 
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Energia: 29480 MJ 

CO2: 2105,714 kg  

SO2: 0,670 kg  

SiO2: 20,64 kg  

Metais: 0,32 kg  

 

Todavia de acordo com as fronteiras definidas, a libertação desta energia corresponde a 

um saldo positivo retido no sistema, mas as emissões desta reacção não se contabilizam 

porque são equivalentes às que o combustível poupado emitiria num processo exterior a 

este mesmo sistema, no entanto devem somar-se os 20,64 kg de sílica porque são 

específicos do HDPE. 

Somam-se e os impactes da produção de 670 kg de resina a partir do petróleo. 

 

Merece referência o facto de os poderes caloríficos dos hidrocarbonetos saturados, 

apresentarem valores (em redor dos 50 000 kJ/kg) que vão desde os 54 500 kJ/kg no 

metano, até 44 000 kJ/kg no HDPE. O carvão apresenta valores em redor dos 27 000 kJ/kg, 

a madeira em redor dos 20 000 kJ/kg, e para o petróleo atribui-se em média o valor de 44 

000 kJ/kg. 

 

Categoria Produção de 1 tonelada de Aço 

(a partir de minério) 

Produção de 670 kg de HDPE 

(a partir de petróleo) 

Efeito estufa 1955 kg CO2 990,26 kg CO2 

Acidificação 14,78 kg SO4 15,21 kg SO4 

Eutrofização 0,679 kg PO4 equiv 1,53 kg PO4 equiv 

Smog Inverno 5,3 kg SPM 0,18 kg SPM 

Smog Verão 7,9 kg C2H2 equiv 0,72 kg C2H2 equiv 

Energia 48680 MJ 46163 MJ 

Resíd.Sólidos 1202 kg 52,26 kg 

Composição química do HDPE (%p/p) 

C 

84,39 

H 

13,49 

S 

0,05 

SiO2 

3,08 

Pb 

2E-4 

Cr 

13E-4 

Ni 

11E-4 

V 

2E-4 

Zn 

73E-4 

Cu 

13E-4 

K 

1,7E-2 

Na 

2E-2 
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6.3 – Impacte ambiental – Conclusões 

 

Na tabela seguinte os valores a azul correspondem ao abandono no terreno, a vermelho os respeitantes à produção de 1 tonelada de aço, a 

verde os respeitantes à produção de 670 kg de HDPE e a preto os respeitantes à valorização. 

 

Categoria Abandono no 

terreno 

 

Queima a céu 

aberto 

Envio para aterro Reciclagem 

(HDPE+Aço) 

Energia HDPE + 

Reciclagem Aço 

Efeito estufa (kg CO2) 1955+990,3 2106+1955+990,3 1955+990,3 1118  580,4+990,3 

Acidificação (kg SO4) 14,78+15,2 0,67+14,78+15,2 14,78+15,2 0,73 1,27+15,2 

Eutrofização (kgPO4 equiv) ?+0,679+1,53 0,679+1,53 0,679+1,53 1,63 1,25+1,53 

Smog Inverno (kg SPM) 5,3+0,18 ?+5,3+0,18 5,3+0,18 0,084 0,002+0,18 

Smog Verão (C2H2 equiv) 7,9+0,72 ?+7,9+0,72 7,9+0,72 Sem Significado 0,72 

Energia (MJ) 48680+46163 48680+46163 48680+46163 18153 16996-29480+46163 

Resíd.Sólidos (kg) 1670+1202+52,3 1000+1202+52,3 1670+1202+52,3 Sem Significado 20,64+52,3 
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Demonstra-se assim que ambas as opções de tratamento são 

claramente benéficas, porque melhoram todas as categorias de 

avaliação do impacte ambiental, e fazem

superior às diferenças existentes entre as duas opções de 

valorização. Há uma diferença positiva da reciclagem integral face à 

valorização energética, que não deve ser factor exclusivo na 

decisão, porque a sustentabilidade ambiental passa também pela 

viabilidade económica - doutra forma, todo o processo estará 

condenado ao fracasso com muito graves impactes ambientais.
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se assim que ambas as opções de tratamento são 

claramente benéficas, porque melhoram todas as categorias de 

avaliação do impacte ambiental, e fazem-no numa magnitude 

superior às diferenças existentes entre as duas opções de 

ferença positiva da reciclagem integral face à 

valorização energética, que não deve ser factor exclusivo na 

decisão, porque a sustentabilidade ambiental passa também pela 

doutra forma, todo o processo estará 

m muito graves impactes ambientais. 

Aterro Reciclagem Recicl+Energ

Resíduos Sólidos (kg)
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7 - Viabilidade económica da valorização de cartuchos 

semimetálicos detonados 

 

7.1 – Apresentação 

 

O conceito de sustentabilidade, não é hoje apenas um requisito de viabilidade ambiental, 

mas simultaneamente também de viabilidade social e económica. Na verdade a pureza do 

ar que se respira, da água que se bebe e do solo que se utiliza tornaram-se escassos, e por 

isso se transformaram em bens económicos. Por outro lado a gestão de resíduos envolve 

consumo de recursos cuja administração - seja pública ou privada – tem que ser racional. 

Há um dado que embora pareça óbvio, falha frequentemente, e que é o assegurar da 

viabilidade económica de qualquer operação de gestão de resíduos, porque doutra forma o 

processo será descontínuo. A USEPA por exemplo, considera que se não houver clientes 

para os produtos reciclados, ou para a valorização energética, então deve considerar-se 

como ineficaz a opção tomada.  

Como se referiu nos objectivos desta dissertação, está em curso o desenvolvimento de um 

projecto empresarial: TRY – Valorização de Resíduos, Lda., que fará a recolha e 

valorização deste resíduo.  

No passado a humanidade destruiu obras de arte para fundir armas e munições, mas a TRY 

fará o oposto pela primeira vez na história do homem e produzirá peças de estatuária 

arquitectura ornamental a partir de munições detonadas e de outros resíduos. 

  

O Plano de Empresa foi galardoado com o “Prémio SONAE” para o Iº Curso de Criação de 

Empresas, realizado pela FEUP, APGEI e NET. O Projecto de Industrialização foi 

considerado o melhor Relatório de Estágio do Colégio de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Ordem dos Engenheiros em 2003. 

Os Serviços de Indústria do Ministério da Economia emitiram Autorização de Instalação com 

parecer vinculativo do Ministério do Ambiente, e estão já em construção as instalações 

industriais com licenciamento camarário no Pólo Industrial de Queijada em Ponte de Lima. 

 

7.2 – Logística 

 

A TRY estabeleceu uma parceria com um dos maiores fabricantes de armas e munições do 

mundo, que será responsável pela recolha dos cartuchos detonados, bem como de todo o 

marketing associado a esta recolha. A título de exemplo veja-se em “ANEXOS” o folheto a
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distribuir em 125 armeiros do nosso país que constituem os agentes distribuidores do 

mencionado fabricante. 

A recolha dos cartuchos far-se-á duas vezes por ano, passando por todos os agentes 

distribuidores da marca.  

 

7.3 – Marketing e Vendas 

 

Efectuou-se um estudo de mercado que assegura no primeiro ano e seguintes, vendas 

superiores ao apresentado neste estudo. A responsabilidade do mercado externo é de 80%. 

 

7.4 – O volume de negócios 

Em Portugal, são dados cerca de 60 milhões de tiros por ano com cartuchos semi-

metálicos. Se a TRY recolher cerca de 1% destas munições, de acordo com os processos já 

descritos, irá recolher cerca de 600 mil unidades.  

Cada cartucho é composto por uma parte de polietileno (PE), cerca de 3 gramas e uma 

parte de aço latonado, 4,5 gramas. De acordo com as unidades que se pretendem recolher, 

a TRY terá assim ao seu dispor cerca de: 

• 2700 Kg/ano de Aço Latonado; 

• 1080 Kg/ano de Ferro – Silício e; 

• 1800 Kg/ano de PE 

Com esta matéria-prima, a TRY ficará com a possibilidade de produzir cerca de 540 

estatuetas de arte, tendo em conta que cada peça pesará em média cerca de 7 kg. 

Assim, durante o 1º ano de actividade, a TRY estima produzir apenas 432 peças de arte, 

vendendo 397 e deixando 35 em stock. Com este desempenho a empresa pretende obter 

um volume de negócios de 42 mil euros (cada peça vendida a um preço médio de 105€). Já 

no decorrer do 2º ano, o objectivo é recolher 2% dos cartuchos e produzir cerca de 972 

peças de arte, totalizando cerca de 101 mil euros, vendendo 928 unidades já com a 

contratação de um vendedor. Assim com uma taxa de inflação estimada de 3%, o preço de 

venda passará do 1º ano – 105 euros para o 2º ano - 108,15 euros. 

E assim sucessivamente, conforme quadro a seguir apresentado. 
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7.5 – Os custos de produção 

 

 

Tendo em conta a produção de 432 peças no 1º ano e o peso médio de cada peça de 7 kg, a 

TRY irá produzir 3.024 Kgs. Com a expectativa de produzir 42 Kg por hora, estimamos 

serem necessárias cerca de 72 horas no total (apenas 9 dias de trabalho). Na prática, serão 

necessários 22,36 kg de combustível por hora – Gás Natural e  26,83 kg de oxigénio por 

hora, conforme é referido na página 41.  

 

Assim, tendo em conta a utilização de 72 horas na produção, concluímos que são 

necessários no total: 1.609,92 Kg de Gás Natural (com um custo unitário de 0,89€) e 

1.931,76 Kg de Oxigénio (com um custo unitário de 0,30€). Para produzir, é ainda 

necessário um conjunto de matérias subsidiárias como é o caso dos cadinhos de 60 Kg, em 

que cada um serve para 10 vazamentos, pelo que necessitaremos de 7 cadinhos ao preço 

unitário de 100 euros; ou a areia, sendo necessário areia verde corrente, areia verde de 

precisão e areia macho. 

 

  

Estimam-se desta forma os custos de produção variáveis necessários no 1º ano, 

estendendo-se o mesmo raciocínio aos restantes anos: 

Nº de horas necessárias 

 ano 1  ano 2  ano 3  ano 4  ano 5 

72 162 315 360 360 
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Custos Custos Variáveis 

Materiais/Energia  ano 1  ano 2  ano 3  ano 4  ano 5 

  

GN – Ferro 1,433.96 3,226.40 6,273.56 7,169.78 7,169.78 

Oxigénio (O2) – Ferro 579.53 1,303.94 2,535.44 2,897.64 2,897.64 

Cadinhos de 60 Kg -  ferrosos 700.00 1,668.60 3,341.84 3,933.82 4,051.83 

Areia verde corrente 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

Areia verde de precisão 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

Areia de macho 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

  
Total 2,788.48 6,273.94 12,225.83 14,076.24 14,194.25 

 

As margens brutas evidenciadas são elevadas, o que faz com que este projecto seja 

desejável também do ponto de vista económico e financeiro: 

 

Margem Bruta  ano 1  ano 2  ano 3  ano 4  ano 5 

Vendas 42,189.00 101,407.20 203,951.46 247,524.74 257,551.20 

Custo das vendas 2,788.48 6,273.94 12,225.83 14,076.24 14,194.25 

  39,400.52 95,133.26 191,725.63 233,448.50 243,356.95 

93% 94% 94% 94% 94% 

 

7.6 – Os custos fixos 

O principal custo da actividade prende-se com os recursos humanos que são aliás o recurso 

mais importante da empresa. Pretende-se que com a evolução da actividade aumente a 

necessidade de reforço sobretudo na área comercial com a admissão de vendedores. 

 

 

 

Haverá contudo um conjunto de custos fixos relacionados com outsourcing da gestão e dos 

restantes serviços de back-office, bem como todas as despesas de funcionamento: 

comunicações, rendas, despesas de representação, deslocações, seguros, etc…, que terão 
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algum significado e que importam mensurar. Dado o carácter deste trabalho, dispensamo-

nos de detalhar esses custos, tendo-os no entanto e obviamente bem detalhados em 

ficheiros anexos. 

 

7.7 – Valor do Projecto 

Como já foi referido trata-se de um projecto de elevado valor acrescentado que gera um 

cash-flow operacional elevado. Com uma adequada política comercial e uma preocupação 

constante de adaptação aos gostos do mercado e pensamos que o projecto da TRY será 

também um êxito financeiro. 

 

Como projecto de investimento é também indiscutível o seu valor, dado que além de 

apresentar uma taxa interna de rentabilidade elevada, proporciona um valor acrescentado 

líquido considerável e um pay-back excepcional. 
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8 – Conclusões finais 

Como se demonstrou, quer a opção de valorização por reciclagem integral quer a 

valorização energética do HDPE com a reciclagem dos metais são claramente benéficas do 

ponto de vista ambiental. Também foi demonstrada a viabilidade económica da reciclagem 

integral, e pareceria óbvia a mesma conclusão para valorização energética do HDPE 

combinada com a reciclagem dos metais, todavia o Decreto-Lei n.º 85/2005 ao obrigar à 

monitorização em contínuo de emissões (que apenas ocorrem em menos de 72 horas no 

primeiro ano), e ao pagamento de uma licença anual de 27 500 € tornam absolutamente 

incomportável esta opção. Assim sendo, desenvolver-se-á uma unidade industrial de nome 

TRY que procederá à recolha, armazenamento e valorização por reciclagem dos cartuchos 

semimetálicos de munições detonadas. 

 

9 – Sugestões para trabalhos futuros 

 

Investigar a possibilidade de reciclar o ácido nítrico captando com água o NO2: 

 

3 NO2(g) + H2O(l) → 2 HNO3(aq) + NO      mH = -117 kJmol
-1 

 

2 NO(g) + O2(g) → 2 NO2(g)                   mH = -114 kJmol
-1 

 

É provável que a separação electrolítica dos três metais envolvidos com um elevado grau 

de pureza viabilize economicamente esta opção.  

 

O ZnO é largamente utilizado na indústria em inúmeras aplicações (medicamentos, tintas, 

polímeros, cerâmica e vidro, electrónica, etc.), por isso a deszincagem por oxidação do 

aço latonado poderá constituir uma etapa importante na valorização do resíduo munições 

semimetálicas detonadas. 

 

Verificar o enquadramento legal da valorização energética do HDPE. 
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11 – ANEXOS 

11.1 – Sistema para Valorização de Resíduos de Munições 

 

11.1.1 – Necessidades térmicas 

 

A principal dificuldade nos cálculos para as necessidades térmicas, naturalmente consiste 

na determinação do valor do conteúdo calorífico a pressão constante (entalpia), desde a 

temperatura ambiente, até à temperatura de fusão.  

Uma consulta superior a duas dezenas de autores revela discrepâncias relativamente a 

duas funções essenciais - capacidade calorífica Cp, e variação da entalpia ∆H. No caso do 

Fe, referem-se de seguida alguns exemplos mais significativos: entidades como a Australian 

Combustion Services Pty Ltd, a Universidade de Sheffield, a Environmental Chemistry, a 

Chemglobe, e a AISE Steel Foundation, apresentam o Cp do Fe como uma constante, o que 

conduz respectivamente, às seguintes expressões: 

0,50 kJ/ºkg * (1809 – 298) ºK                                                    =  755,5 kJ/kg  

25,10 J/ºmol * (1809 – 298) ºK * 17,9 moles + 13 800 J/mol * 17,9  = 925,9 kJ/kg 

0,44 J/ºg * (1809 – 298) ºK * 1000 g + 14 900 J/mol * 17,9 moles   =  931,6 kJ/kg 

0,44 J/ºg * (1809 – 298) ºK * 1000 g + 13 800 J/mol * 17,9 moles   =  911,9 kJ/kg 

0,42 J/ºg * (1809 – 298) ºK * 1000 g + 13 800 J/mol * 17,9 moles   =  881,6 kJ/kg 

 

Mas a capacidade calorífica do Fe está longe de ser uma constante, e por isso a Eclipse 

Combustion apresenta dois valores distintos, para duas gamas de T mais os calores latentes 

de transformação:  

0,129 btu/lb * 4,18 * 1000 g * 700 ºC + 0,166 btu/lb * 4,18 * 1000 g * 800 ºC + 80 btu/lb * 

2,32E3 = 1120 kJ/kg. 

Na mesma linha o National Institute of Standards and Technology, apresenta uma gama de 

valores para diferentes T, tendo para a fusão o valor de 13,92 kcal/mol, o que conduz a: 

13,92 *4,18 kJ/mol * 17,9 moles = 1041,5 kJ/kg, curiosamente o mesmo instituto, publicou 

em Nova York em 1998, uma tabela de dados termoquímicos que apresenta o valor de 

1296,86 kJ/kg. 
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Como se demonstra no gráfico obtido por análise térmica, só a representação do Cp sob a 

forma de uma função polinomial, aumenta o rigor:  

O que se deve fazer é então: 

∆H1809 = ∫CpdT + Lf 

 

Os valores obtidos são mais altos do que os apresentados anteriormente. Vejamos Smith e 

Van Ness, que ao limitarem a T ao máximo de 1043 K, não têm transformações de fase 

importantes para assinalar (apenas o ponto de Curie, que ignoram), e por isso perde 

exactidão, no entanto decidiu-se proceder ao cálculo da entalpia até à fusão: 

Cp/R = A + BT + DT-2, sendo A = - 0,111; 103 * B = 6,111; 10 - 5 * D = 1,15 (para T < 1043 K), 

pelo que assim resulta: 

 

 

 

 

Este valor de 1470 kJ/kg é muito próximo de 1537 kJ/kg que se obtém integrando o Cp 

segundo Cottrell, somando os calores latentes de transformação: 

 

 

 

Para terminar estes cálculos já extensos, referem-se duas obras diferentes (Barin & Knack) 

e (Kubaschewski & Alcock): 

kgkJdtTETE /6,1469)2^*556,9*38,509,0(*9,17

1809

298

=−+−+−∫

kgkJdtT /6,1536)25700)*0134,05,25((*9,17

1809

298

=++∫
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Cp =  A  +  T  *  B*10-3 (cal/ºmol) 

T (K) Barin & Knack Kubaschewski & Alcock 

A B A B 

298 a 1033 4,18 5,92 8,87 1,474 

1033 a 1183 9,00 - 8,87 1,474 

1183 a 1673 1,84 4,66 5,85 2,02 

1673 a 1809 10,50 - 8,87 1,474 

Lt + Lf (cal) 14400 1220+160+200+3290 

 

O desenvolvimento dos cálculos leva aos seguintes resultados: 

Barin 

 

 

 

Kubaschewski 

 

 

Tomando a média dos valores obtidos, a partir dos dados que consideram não constante o 

Cp, não por serem os mais elevados, mas por serem os que aparentam melhor suporte 

experimental, obtém-se 1421 kJ como o valor da energia necessária para fundir 1kg de 

aço.  

Para vazar três peças (3 * 7 kg), necessitaremos de 42 kg de metal (por causa do sistema 

de alimentação e gitagem), e portanto 42 * 1421 kJ = 59 682 kJ. Por causa das perdas de 

calor sensível nos gases de escape, da energia gasta no aquecimento dos refractários e do 

ar que se mistura no reactor, e das perdas por mau isolamento, toma-se o valor de 10%11 

para os cálculos da eficiência térmica, o que significa, que na realidade necessitamos de 

cerca de 597E3 kJ; e como queremos chegar à fusão em cerca de 30 minutos => 597E6 J / 

1800 s ≈ 330 kW (283 752 kcal/h). 

Para se conseguir chegar à T de fusão de um aço utilizando combustíveis gasosos, torna-se 

indispensável a utilização do oxigénio como comburente, para reagir com GPL ou GN. 

                                                           

11
 De acordo com a “Australian Conbustion Services”, um forno bem isolado atinge 30% de eficiência térmica, mas por razões 

de segurança técnica e económica tomou-se o valor de 10% que apenas acontece nos fornos abertos. 

kgkJdtTdtEdtTdtE /2040)144005,10*366,484,19*392,518,4(*9,17*18,4

1809

1673

1183

1033

1673

1183

1033

298

=++−+++−+ ∫∫ ∫∫

kgkJdtETdtETdtETdtE /1440)4870347,187,8*366,484,1*302,285,5*347,187,8(*9,17*18,4

1809

1673

1673

1183

1809

1673

1183

298

=+−++−++−++−+ ∫∫ ∫∫
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CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l),    ∆H = - 50144 kJ/kg de metano 

 

C3H8(g) + 5 O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l),    ∆H = - 50455 kJ/kg de propano 

 

C4H10(g) + 13/2 O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(l),    ∆H = - 49621 kJ/kg de butano 

 

De acordo com a Portaria Nº 464/2003, toma-se o valor de 53,14 MJ/kg, para a potência 

calorífica do GN. Teoricamente, necessitaremos de 22,36 kg de combustível por hora, e de 

89,44 kg de oxigénio por hora. 

Efectuando o cálculo da temperatura adiabática de chama, para o metano: 

   

        -200 kcal/mol =  

 

� Tm ~ 4878 ºK, na prática o enriquecimento do ar com 9% de oxigénio (30% do O2 

queimado é introduzido: 30% * 89,44 = 26,83 kg), permite o atingimento de temperaturas 

de chama acima dos 2600 ºK. 

 

 

11.1.2 – Funcionamento 

 

Como foi referido este sistema permite a fusão (simultânea ou não) de cartuchos 

semimetálicos (forno 1) e de cartuchos metálicos (forno 2) aproveitando também a energia 

do HDPE.  

No queimador nº1 (oxi/GN) a potência é de 330 kW e a chama é redutora, no queimador 

nº2 (GN/ar) a potência é de 135 kW numa chama oxidante que fornece a energia para a 

ignição do HDPE enquanto queima o CO produzido no forno 1. No forno 2 existe um cilindro 

grelha rotativo em aço refractário e que contém os cartuchos semimetálicos permitindo a 

separação dos componentes metálicos e obtendo 243 600 kJ provenientes da combustão do 

HDPE. Do escape saem 107 metros cúbicos por hora de gases e fumos conduzidos para um  

sistema de despoeiramento e lavagem por um ventilador cujo débito é de 800 metros 

cúbicos por hora obrigando a um choque térmico para arrefecimento súbito, segue-se um 

ciclone e depois um leito de cal apagada antes da emissão para a atmosfera, através de 

uma conduta cuja secção será igual ou inferior a 0,05 m2 para impor velocidades de 

escoamento superiores a 4 ms-1. 

 

dTTT

Tm

)2^*5^10*2,2*3^10*28,789,24(
298

∫ −−−+−



Valorização de Cartuchos Semimetálicos Detonados 

José João Barros - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

45 

 

As portas de ambos os compartimentos rodam sobre um dos pólos do topo, os cadinhos são 

movimentados por uma tenaz pênsil de um guincho eléctrico, e o vazamento é provocado 

pela rotação do cadinho com o auxílio de uma tenaz mais pequena. 

 

Importa referir que para evitar a degradação acelerada dum forno de cadinho, não se 

deveria ultrapassar a taxa de transferência de calor de 3,15 Wcm-2 (11,34 kJ por hora e por 

cm2 ou 2,71 kcal por hora e por cm2). O que permite afirmar que trabalhando à potência 

de 330 kW, idealmente a superfície interna do forno, não deveria ser inferior a 104 762 

cm2, o que significa as seguintes dimensões mínimas, para uma forma cilíndrica12, cuja 

altura é igual ao diâmetro: 1,50 metros. No entanto, as preocupações com a eficiência 

térmica, associadas ao facto de se preverem poucas horas de trabalho, levam a 

menosprezar este aspecto, pelo que o forno cilíndrico deverá ter pouco mais do que um 

terço dessas cotas (0,55 x 0,55 m – medidas interiores), o que implica uma carga térmica 

para a superfície sete vezes superior ao óptimo, no caso do forno 1 (23,15 W/cm2).  

 

 

 

                                                           

12
 A superfície interna de um cilindro é S = 2*�*r* (h+r), nos casos em que a altura é igual ao diâmetro S = 1,5*π*d2 = 6*�*r2. 
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A figura ao lado evidencia a forma de optimizar o espaço 

(ocupando em redor do círculo): α = 30º � r = 5/(cos α) 

+ 5 �r = 108 mm, e portanto Φ = 216 mm. Na liga 

ferrosa, temos 42 bríquetes distribuídos por três grupos 

de 14 camadas: 14 x 27 = 378 mm 

Foi conjugando as massas para cada vazamento (42 kg), 

com as medidas dos bríquetes (100 x 27), e com a 

necessidade de preencher ao máximo todo o espaço, que 

se dimensionaram os cadinhos para o nº 125 (Φexterior 

fundo = 26 cm, hexterior = 44 cm, e Φexterior máx. = 36 cm), que comporta mais de 180 kg de 

liga ferrosa líquida, o que na verdade é um exagero, mas a carga tem que estar 

concentrada protegida por uma escória e por carvão.  

A disposição da carga no forno 2 é diferente porque não existem preocupações com a 

oxidação, e por isso é possível optimizar velocidade de aquecimento pela distribuição por 

três cadinhos, o que é também mais económico.  

Para o latão, cada bríquete pesa cerca de 1,3 kg, pelo que são necessários 32, o que se 

consegue com 11 camadas. Ao escolher-se o cadinho nº 10 (Φexterior fundo = 11 cm, hexterior = 

20 cm, e Φexterior máx. = 16 cm, comporta 18 kg de latão) sabe-se que haverá 4 ou 5 

bríquetes que ultrapassam a altura do cadinho, o que se resolve durante a fusão. 

Acrescente-se que neste forno 2, a carga térmica é 9,47 W/cm2. 
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11.2 – Registo de patente 
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11.3 – Folheto para caçadores 
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