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RESUMO 

 

A ABNT NBR 10.004:2004 diz que resíduos sólidos são os resíduos nos estados sólido e 

semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. São gerados durante processos produtivos industriais que, 

quando descartados de forma incorreta, podem oferecer sérios riscos ao meio ambiente e à 

saúde humana, contaminando as águas e o solo. A destinação dos resíduos gerados em uma 

organização é de suma importância e preocupação, as empresas têm buscado cada vez mais se 

adequar às normas em vigor para minimizar os impactos ambientais tendo uma reutilização e 

tratamento correto dos resíduos sólidos. Atualmente a empresa, produtora de revestimentos 

cimentícias, possui um volume de efluentes gerados de 170 L.min-1, junto a ele saem os 

resíduos sólidos, os mesmo são provenientes do processo de polimento e corte de suas peças. 

Esses equipamentos utilizam água para que possam funcionar adequadamente, gerando então 

o seu efluente industrial. Esse resíduo geralmente é lançado em cursos d’água sem nenhum 

tratamento, podendo então ter danos ao meio ambiente. Para reaproveitamento destes 

resíduos, foram desenvolvidas pesquisas para a fabricação de um novo produto para fins 

comerciais. O presente trabalho teve como objetivo estudar a reutilização dos resíduos sólidos 

provenientes do processo de corte e polimento de revestimentos cimentícios, como matéria-

prima, para a formulação de placas cimentícias. Faz-se necessário definir estratégias para a 

aplicação dessa matéria-prima residual gerada no processo de beneficiamento de placas de 

revestimento cimentício. A fim de verificar o material a ser trabalhado, o resíduo foi 

classificado, de acordo com a norma ABNT NBR 10004:2004, e, posteriormente foram 

executados testes laboratoriais para verificar o comportamento desse resíduo em uma 

formulação. Após a caracterização físico-química (quais os resultados desta caracterização 

mais significativos e que indicaram a possibilidade de reutilização) das matérias-primas, 

foram preparadas diferentes traços de misturas, que foram produzidas com variações das 

proporções dos constituintes do traço, substituindo e acrescentando o resíduo sólido a mesma. 

Os resultados experimentais mostraram que adições de até 15% em peso do resíduo na 

formulação apresentam características semelhantes aos revestimentos utilizados na empresa, 

portanto mostrando que é possível a sua reutilização. 

 

Palavras Chave: Revestimentos cimentícios. Resíduos sólidos. Meio ambiente.  



 
 
 

ABSTRACT  

 

ABNT NBR 10.004: 2004 says that solid residues are residues in the solid and semi-solid 
states, which result from activities of industrial, domestic, hospital, commercial, agricultural, 
services and sweeping. They are generated during industrial production processes that, when 
improperly disposed of, can pose serious risks to the environment and human health, 
contaminating water and soil. The destination of residue generated in an organization is 
important and worrisome, as the companies surveyed are increasingly adapting to the rules in 
force in order to minimize environmental impacts, by reusing and treating residue correctly.  
Currently, the company, producer of cementitious coatings, has a volume of effluents 
generated of 170 L.min-1, along with the waste generated, it comes from the process of 
polishing and cutting its parts, these equipments use water so that function properly, thus 
generating its industrial effluent. This waste is usually discharged into untreated watercourses, 
which can then damage the environment. To reuse this waste, research was carried out to 
manufacture a new product for commercial purposes. It is necessary to create strategies for 
the application of this residual material generated in the process of beneficiation of 
cementitious slabs. In order to verify the material to be worked on, the residue was 
characterized according to the ABNT NBR 10004:2004 standard, and later laboratory tests 
were performed to verify the behavior of this waste in an application. After the physical-
chemical characterization of the raw materials, different mixtures were prepared, which were 
produced with changes in the proportions of the components of the mix, replacing and using 
the solid residue in the same way. The experimental results showed that additions of up to 
15% by weight of the residue in the formulation present characteristics similar to the coatings 
used in the company, therefore showing that it is possible to be used. Based on the results 
obtained, in the future, testing of stain resistance, water permeability and resistance to 
compression should be continued, so as to be able to verify the effectiveness of its use in the 
pieces, regarding their resistance. 

 

Keywords: Cement coatings. Solid waste. Environment 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das atividades industriais faz com que haja um aumento na quantidade 

de resíduos sólidos gerados. Descartar, dispor e tratar de forma sistemática, econômica e 

ambientalmente adequada os resíduos gerados em suas atividades é algo a ser pensado de 

forma consciente. Todos os processos industriais são caracterizados pelo uso de insumos 

como matérias-primas, água, energia, etc, tudo passa por uma serie de transformações, e com 

isso dão lugar a produtos, subprodutos e resíduos. 

Nas informações obtidas sobre o desenvolvimento econômico e tecnológico, destaca-

se o alerta de Ribeiro e Martins (1993, p. 1) em respeito ao assunto: 

O desenvolvimento econômico e tecnológico que se deu essencialmente após a 

Revolução Industrial ampliou enormemente a produção de riquezas, conquistou 

novos mercados de consumo, mas sempre (ou quase sempre) incorrendo no mínimo 

de custo possível. Em alguns casos isso significou maximizar a utilização de todos 

os recursos naturais, já que eram gratuitos, ignorando serem eles renováveis ou não, 

ignorando ainda as consequências da ausência desses mesmos recursos.  

A este proposito os resíduos industriais são aqueles gerados nas atividades industriais 

(DERISIO, 2012, p. 172-173). Os resíduos sólidos devem ser classificados de acordo com a 

sua periculosidade e as suas características, podem ser classificados em perigosos (classe I) e 

não perigosos (classe II).  

Atualmente, a “indústria”, de forma geral, encontra-se com um grande problema de 

descarte dos resíduos sólidos, estes se acumulam pelo pátio, gerando um grande volume e 

necessitando de um grande espaço para armazenamento do mesmo. Destacam-se fatores 

importantes como reduzir, reciclar, reutilizar como formas alternativas para o destino desse 

tipo de resíduo.  

A responsabilidade ambiental, o elevado custo de disposição em aterros industriais ou 

a falta de espaço para depositar, e a possibilidade de transformar o resíduo sólido em outro 

produto ou adiciona-lo ao ciclo produtivo, é uma vantagem considerável para a diminuição da 

poluição industrial e um ganho econômico considerável.  
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Diante disso, este trabalho propõe uma maneira ambientalmente correta de 

disponibilizar o resíduo sólido proveniente do polimento e do corte, como matéria-prima para 

a fabricação de novos produtos, sem que sejam alteradas as características finais do produto, 

mantendo sua funcionalidade e a sua estética. Com isso, visa estudar a viabilidade da 

incorporação dos resíduos sólidos (lodo) na fabricação de revestimentos cimentícios 

estrutural. De forma estudada será formulado misturas com 0, 15, 20 e 30% em massa de 

resíduo sólido.  

 

1.1. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA 

 

A empresa de revestimentos cimentícios, onde o presente trabalho foi realizado, possui 

um consumo significativo de água em seu processo produtivo, principalmente nas máquinas 

de corte e polimento das chapas de revestimento cimentício.  

Com isso, a mesma gera uma quantidade de efluente elevada 170 L.min-1, estando 

pequenas partículas que se desprendem das peças durante os processos, gerando então o 

resíduo sólido (lodo). O resíduo é classificado, segundo ABNT NBR ISO 10.004:2004, como 

perigoso classe I, por apresentar corrosividade analisado através do parâmetro pH.   

Atualmente todos os resíduos coletados dos tanques de decantação são colocados em 

bags e organizados no pátio fabril, ficando assim expostos ao sol e ao meio ambiente. Este 

resíduo sólido então fica ocupando espaço, e pode acabar prejudicando o ambiente à sua 

volta. O manuseio e descarte incorreto de resíduos perigosos podem acabar contaminando o 

solo e lençóis freáticos, colocando em risco a saúde de pessoas e do meio ambiente. A grande 

maioria desse tipo de resíduo contém substâncias químicas perigosas em sua composição 

como, metais pesados. 

Assim, como estudo principal e contributivo sustentável e solução econômica, 

descrevemos a pergunta maior da pesquisa: é possível o reaproveitamento dos resíduos 

sólidos gerados por uma indústria cimentícia no próprio processo produtivo, como matéria-

prima?  
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1.  Objetivo geral 
 

O objetivo deste trabalho é estudar a reutilização dos resíduos sólidos provenientes do 

processo de corte e polimento de revestimentos cimentícios, como matéria-prima, para a 

formulação de placas cimentícias. 

 

1.2.2. Objetivo específico  

 
• Classificar o resíduo sólido de acordo com a norma ABNT NBR 10.004:2004; 

• Determinar sólidos sedimentáveis e sólidos totais nas amostras de efluente; 

• Realizar dosagens experimentais, incorporando o resíduo sólido (lodo) na formulação 

de um revestimento cimentício;  

• Analisar este novo produto através de slump test, comparando-o com o padrão 

apresentados pela empresa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS  

 

Revestimentos cimentícios são constituídos principalmente de cimento branco 

Portland, a ele são misturadas matérias primas como agregador, aditivos, pigmentos. Essa 

mistura cria a possibilidade de formas diferenciadas de um mesmo revestimento. A diferença 

de cada produto além da combinação de materiais está na escolha dos acabamentos finais 

como na escolha das escovas do polimento.  

O mesmo tem o aspecto semelhante ao concreto autoadensável, que segundo a ABNT 

NBR 15.823-1, de 25 de agosto de 2017, “concreto capaz de fluir, autoadensar pelo seu peso 

próprio, preencher a fôrma e passar por embutidos (armaduras, dutos e insertos), enquanto 

mantém sua homogeneidade (ausência de segregação) nas etapas de mistura, transporte, 

lançamento e acabamento.”. 

 

2.2. PROCESSO PRODUTIVO 

 

O processo produtivo dos revestimentos cimentícios em grande parte é manual, em 

geral a produção segue de acordo com a figura abaixo. 

Figura 1 - Fluxograma do processo produtivo simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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A produção é iniciada na pesagem das matérias-primas, logo é colocado no misturador 

e iniciado o processo de homogeneização. Essa mistura é transportada até a esteira onde são 

depositadas em fôrmas, algumas das peças são vibradas para se obter a compactação da 

mistura. O processo produtivo é quase todo feito manualmente.  

As formas já preenchidas e adensadas são dispostas em palletes de madeira, são 

transportadas para estufas, onde possuem temperatura e umidade controladas para iniciar o 

processo de cura e secagem. Após o período inicial de cura das peças (48 horas), as peças são 

desinformadas e transportadas para uma segunda estufa, as peças permanecem na mesma por 

cerca de 120 horas para completar o ciclo de secagem. Saindo da estufa, são classificadas e 

levadas para serem cotadas, polidas e escovadas. 

Os equipamentos de corte e polimento necessitam de água em abundância para 

obterem pressão correta e não ocorrer o superaquecimento. Com esse consumo elevado de 

água é onde ocorre a formação do efluente com o resíduo sólido. O efluente gerado 

atualmente está sendo decantado em tanques e secado ao sol no pátio fabril, futuramente 

haverá a instalação de uma estação de tratamento de efluente onde a água retornará ao 

processo e o resíduo sólido sairá prensado pronto para uso como matéria-prima.  

 

2.2.1. Matéria-prima  

 

2.2.1.1. Agregados 

 

Segundo a ABNT NBR 12.655 (2015), agregado é o material granular, geralmente 

inerte, com dimensões e propriedades adequadas para a preparação de argamassa ou concreto.  

Nas informações obtidas sobre os agregados, apresenta-se a proposta de Neville (1982, 

p. 738): 

Os agregados são um importante componente cujas propriedades têm considerável 

influência sobre a durabilidade e o desempenho estrutural do concreto. 

Considerando-se que os agregados são interligados num todo monolítico por meio 

da pasta de cimento, eles conferem características técnicas extremamente vantajosas 
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ao concreto, que passa a ter maior estabilidade dimensional e maior durabilidade em 

relação à pasta de cimento pura. 

Os agregados podem ser de origem natural e artificial. Podem conter tamanhos 

variados como grãos miúdos e grãos graúdos, esses valores dão a granulometria do material. 

Cerca de ¾ do volume do concreto são ocupados pelos agregados.  

No que se diz a respeito sobre agregados naturais e artificias, Custódio (2019, p. 11 - 

12), classifica-os como: 

No que diz respeito aos agregados naturais e artificiais: são considerados agregados 
naturais os encontrados na natureza sob a forma definitiva de utilização (areia de 
rios, seixos rolados, cascalhos, pedregulhos,...). Alguns exemplos de agregados 
naturais: Areia natural: originárias de rios, cavas, praias e dunas, sendo que as 
areias das praias não devem ser usadas no preparo de concreto armados por causa de 
seu teor de cloreto de sódio.  

Seixo rolado ou pedregulho: originários de leitos de rios e córregos. Sedimento 
fluvial de rocha ígnea, inconsolidado, formado de grãos de diâmetro em geral 
superior a 5 mm, podendo os grãos maiores alcançar diâmetros superiores a cerca de 
100 mm.  

Artificiais são obtidos pelo britamento de rochas (pedrisco, pedra britada,...). Alguns 
exemplos de agregados artificiais: Pedra britada: agregado obtido a partir de 
rochas compactas que ocorrem em jazidas, pelo processo industrial da cominuição 
(fragmentação) controlada da rocha maciça.  

Areia de brita / Areia artificial: agregado obtido dos finos resultantes da produção 
da brita, dos quais se retira a fração inferior a 0,15 mm. Sua graduação 
granulométrica vai de 0,15 mm a 4,8 mm. Apresenta absorção maior em relação à 
areia natural (grande quantidade de material pulverulento).  

Filler / fíler: agregado de graduação 0,005/0,075mm. Seus grãos são da mesma 
ordem de grandeza dos grãos de cimento e passam na peneira 200 (0,075 mm). É 
também de chamado de pó de pedra. - Utilizado na preparação de concretos (para 
preencher vazios) e argamassas betuminosas (para evitar flexibilidade excessiva), e 
como adição a cimentos. 

Bica corrida: material britado no estado em que se encontra à saída do britador, sem 
nenhuma separação granulométrica. 

Rachão / Pedra de mão: agregado constituído do material que passa no britador 
primário e é retido na peneira de 76 mm. É a fração acima de 76 mm da bica corrida 
primária.  

Restolho: material granular, de grãos em geral friáveis (que se parte com 
facilidade). Pode conter uma parcela de solo. 

 

2.2.1.2. Aditivos químicos  
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Aditivos são as substâncias que são adicionadas intencionalmente ao concreto, com o 

fim de reforçar ou melhorar certas características, inclusive facilitando seu preparo e 

utilização (PETRUCCI, 1995). 

Aditivo é o produto adicionado durante o processo de preparação do concreto, em 

quantidades de até 5% da massa de material cimentício contida, com o objetivo de modificar 

suas propriedades no estado fresco ou no estado endurecido. Para o concreto projetado, a 

dosagem pode ser superior a 5%. (ABNT NBR 11.768, 2011) 

Em acordo com Instituto brasileiro de impermeabilização - IBI (2018), no que se diz 

respeito aos aditivos químicos, propõem que:  

Os mesmo atuam nas propriedades reológicas do concreto e alteram as reações de 

hidratação do cimento: melhoram a trabalhabilidade, modificam a viscosidade, 

atuam na retenção de água, aceleram ou retardam o tempo de pega, controlam o 

desenvolvimento de resistências mecânicas, intensificam a resistência à ação do 

congelamento, diminuem a fissuração térmica, atenuam as consequências do ataque 

por sulfatos, reação álcali-agregado e corrosão de armadura, entre outras 

propriedades.  

A respeito sobre a classificação de aditivos a norma NBR 11.768 (ABNT, 2011) 

classifica-os como:  

No que se diz a respeitos de aditivos, podem ser classificados como:  aditivo 
redutor de água - plastificante: aditivo que, sem modificar a consistência do 
concreto no estado fresco, permite a redução do conteúdo de água de um concreto; 
ou que, sem alterar a quantidade de água, modifica a consistência do concreto, 
aumentando o abatimento ou fluidez; ou, ainda, aditivo que produz os dois efeitos 
simultaneamente. Podem apresentar funções secundárias de retardo de pega. 

Aditivo de alta redução de água - superplastificante tipo I: aditivo que, sem 
modificar a consistência do concreto no estado fresco, permite elevada redução no 
conteúdo de água de um concreto; ou que, sem alterar a quantidade de água, 
aumenta consideravelmente o abatimento e a fluidez do concreto; ou, ainda, aditivo 
que produz esses dois efeitos simultaneamente. Podem apresentar funções 
secundárias de retardo de pega.  

Aditivo de alta redução de água - superplastificante tipo II: aditivo que, sem 
modificar a consistência do concreto no estado fresco, permite uma elevadíssima 
redução no conteúdo de água de um concreto; ou que, sem alterar a quantidade de 
água, aumenta consideravelmente o abatimento e a fluidez do concreto; ou, ainda, 
aditivo que produz esses dois efeitos simultaneamente. Podem apresentar funções 
secundárias de retardo de pega. 
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Aditivo incorporador de ar (IA): aditivo que permite incorporação, durante o 
amassamento do concreto, uma quantidade controlada de pequenas bolhas de ar, 
uniformemente distribuídas, que permanecem no material no estado endurecido.  

Aditivo acelerador de pega (AP): aditivo que diminui o tempo de transição do 
concreto do estado plástico para o estado endurecido. 

Aditivo acelerador de resistência (AR): aditivo que aumenta a taxa de 
desenvolvimento das resistências iniciais do concreto, com ou sem modificação do 
tempo de pega. 

Aditivo retardador de pega (RP): aditivo que aumenta o tempo de transição do 
concreto do estado plástico para o estado endurecido. (ABNT NBR 11.768, 2011, p. 
2-3) 

 

2.3. RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Nas informações obtidas sobre as normas, apresenta-se o que a ABNT NBR 10.004 

(2004, p. 1) diz a respeito dos resíduos sólidos: 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível.   

A este proposito Jacomino (2002. p. 181-197.), escreve que: “os resíduos sólidos, são 

uma das formas da poluição industrial, indicam ineficiência do processo produtivo, 

representando, quase sempre, perdas de matérias-primas e insumos”.   

 

2.3.1. Periculosidade de um resíduo 

 

No que descreve a ABNT, NBR 10.004 (2004), quanto a sua periculosidade diz que:  

 “é a característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades 

físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar:  
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a) Risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices;  

b) Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada.” 

 

2.3.2. Toxicidade 

  

Quanto a sua toxidade a ABNT NBR 10.004 (2004), propõem que é a: 

Propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor 

grau, um efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo. 

Qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha 

sido cientificamente comprovada como tendo efeito adverso (tóxico, carcinogênico, 

mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico). Propriedade potencial que o agente 

tóxico possui de provocar um efeito adverso grave, ou mesmo morte, em 

consequência de sua interação com o organismo, após exposição a uma única dose 

elevada ou a repetidas doses em curto espaço de tempo.   

 

2.4. REUTILIZAÇÃO  

 

De acordo com o Art. 9º da Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, “a gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos”. (Brasil, 2010, p. 5) 

A reutilização consiste no aproveitamento do material nas condições em que é 

descartado, sem ser preciso algum tratamento específico. O material a ser reutilizado, precisa 

apenas ser limpo antes de voltar ao ciclo de produção, além disse volta a ser uma matéria-

prima útil para a empresa.  

Do ponto de vista econômico para a empresa, proporciona a redução do custo de 

gerenciamento dos resíduos, com menores investimentos em transporte, armazenamento, 

instalação de tratamento e disposição final. (SENHORAS, 2020, p. 79) 
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2.5. SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS  

 

Consideram-se sólidos sedimentáveis aqueles que sejam capazes de sedimentar no 

período de 1 hora. O valor expresso na unidade mL.L-1, é medido num recipiente denominado 

cone de Imhoff. A fração que não se sedimenta representa os sólidos não sedimentáveis. 

(VON SPERLING, 2005).  

Seguindo a norma ABNT NBR 10.561, de dezembro de 1988, “esta norma prescreve o 

método para a determinação de resíduo sedimentável em amostras de águas e efluentes 

domésticos e industriais. Tem como principio a sedimentação das partículas em suspensão 

pela ação da gravidade, a partir de um litro de amostra em repouso”.  

 

2.6. SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS  

 

Este procedimento segue a norma ABNT NBR 10.664, de 30 de abril de 1989, que diz 

que “a norma prescreve os métodos de determinação das diversas formas de resíduos (total, 

fixo, volátil; não filtrável, não filtrável fixo e não filtrável volátil; filtrável, filtrável  fixo e 

filtrável volátil) em amostras de águas, efluentes domésticos e industriais, lodos e 

sedimentos”. 

 

2.7. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

No que se diz respeito à classificação de resíduos a ABNT NBR 10.004 (2004), diz 

que: 

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio 

ambiente é conhecido. A identificação dos constituintes a serem avaliados na 

caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as 

matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 
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2.7.1. Classificação de resíduos 

 

Para os efeitos da NBR 10.004:2004, os resíduos são classificados em:  

a) Resíduos classe I - Perigosos;  

b) Resíduos classe II – Não perigosos, sendo subdividido em A e B: 

 Resíduos classe II A – Não inertes; 

 Resíduos classe II B – Inertes. 

 

2.7.1.1. Resíduos classe I – Perigosos 

 

São aquelas que podem ser considerados: Inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos. 

 

2.7.1.1.1. Inflamabilidade  

 

Um resíduo é caracterizado como inflamável, se uma amostra representativa dele, 

obtida conforme a ABNT NBR 10.007:2004, apresentar qualquer uma das seguintes 

propriedades:  

a) Ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60°C, determinado conforme 

ABNT NBR 14.598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos 

de 24% de álcool em volume;  

b) Não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 

25°C e 0,1 MPa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por 

alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e 

persistentemente, dificultando a extinção do fogo;  

c) Ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como 

resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro 

material;  

d) Ser um gás comprimido inflamável, conforme a Legislação Federal sobre 

transporte de produtos perigosos (Portaria nº 204:1997 do Ministério dos 

Transportes).  
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2.7.1.1.2. Corrosividade  

 

Um resíduo é caracterizado como corrosivo, se uma amostra representativa dele, 

obtida segundo a ABNT NBR 10.007, apresentar uma das seguintes propriedades:  

a) Ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou, superior ou igual a 12,5, 

ou sua mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que 

apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5; 

b) Ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um 

líquido e corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a 

uma temperatura de 55°C, de acordo com USEPA SW 846 ou equivalente.  

 

2.7.1.1.3. Toxicidade  

 

Um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra representativa dele, obtida 

segundo a ABNT NBR 10.007, apresentar uma das seguintes propriedades:  

a) Quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10.005, 

contiver qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores 

constantes no anexo A. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado como tóxico 

com base no ensaio de lixiviação, com código de identificação constante no anexo 

A;  

b) Possuir uma ou mais substâncias constantes e apresentar toxicidade. Para 

avaliação dessa toxicidade, devem ser considerados os seguintes fatores:  

 Natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo;  

 Concentração do constituinte no resíduo;  

 Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, 

tem para migrar do resíduo para o ambiente, sob condições impróprias de manuseio;  

 Persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação;  

 Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, 

tem para degradar-se em constituintes não perigosos, considerando a velocidade em 

que ocorre a degradação; 

 Extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, é capaz de bioacumulação nos ecossistemas; 
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 Efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, 

carcinogênco ou ecotóxico, associados a substâncias isoladamente ou decorrente do 

sinergismo entre as substâncias constituintes do resíduo;  

c) Ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substâncias 

constantes;  

d) Resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo 

de validade que contenham quaisquer substâncias constantes;  

e) Ser comprovadamente letal ao homem;  

f) Possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou 

estudos do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 50 mg.kg -1 

ou CL50 inalação para ratos menor que 2 mg.L-1 ou uma DL50 dérmica para coelhos 

menor que 200 mg.kg-1.  

 

2.7.1.2. Resíduos classe II - Não perigosos  

 

2.3.1.2.1. Resíduos classe II  A – Não Inertes  

 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou 

de resíduos classe II B - Inertes, nos termos desta Norma.  Os resíduos classe II A – Não 

inertes, podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. (ABNT NBR 10.004, 2004) 

 

2.3.1.2.2. Resíduos classe II B - Inertes 

 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a 

ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de 

água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo B. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS  

 

Para este procedimento as amostras são coletadas do tanque de decantação e da saída 

do efluente, para uma melhor comparação de valores. 

As amostras foram transferi para provetas de 500 mL cada, foram homogeinizadas, 

deixa-se decantar por 45 min. Com um bastão, deslocar delicadamente as partículas aderidas à 

parede da proveta através de movimentos circulares. Deixou-se decantar por mais 15 min. 

Fez-se a leitura do volume de material sedimentado, em mililitros. 

Após a leitura de 500 mL, calcularam-se os resultados para cada litro de amostra para 

obter mais precisão em valores. 

 

3.2. SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS  

 

No procedimento de determinação de sólidos totais, foram usados béqueres. Os 

mesmo foram secos em estufa, sendo expostos a uma temperatura de 145°C por 24 horas. Em 

seguida levados para um dessecador com sílica, para não receber a umidade do ar. 

Sucessivamente foram pesados na balança analítica e levados para a bancada.  

Após com o auxílio de uma proveta, medido o volume de 500 ml de amostra do 

efluente, coletado no tanque de decantação (natureza da amostra). Em seguida, as amostras 

foram levadas em estufa a 145°C por 24 horas para realizar a secagem.  

Após a secagem as amostras foram dispostas no dessecador para serem resfriados e 

pesadas. Sujeitaram-se algumas pesagens até o peso das amostras serem constantes, para 

assim determinar os sólidos totais presentes no efluente. 
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 Para obter os resultados foram-se calculados a razão entre a massa seca (que ficou em 

estufa até completar a evaporação de água) e a massa úmida da amostra, portanto tem-se a 

seguinte equação:  

% 𝐒𝐓 =
𝐌𝐬

𝐌𝐮
𝐱 𝟏𝟎𝟎                      (1)     

Onde:  

 %ST= porcentagem de sólidos totais;  

 Ms = Massa seca;  

 Mu = Massa úmida. 

 

3.3. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

A classificação do resíduo sólido seguiu a norma ABNT NBR 10004:2004, na integra, 

como descrita nos referencial. 

 

3.4. DOSAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO (LODO) AS FORMULAÇÕES 

 

Inicialmente, as amostras do lodo são secas em estufa a 145ºC. Esse processo é para 

que ocorra a perda de umidade proveniente do efluente bruto. Em seguida a amostra é 

destorada para virar pó e ser utilizada.  

Os resíduos são misturados com o cimento e agregados secos, homogeneizado e por 

ultimo misturado com os aditivos e a água.  

Foram realizados testes em concentrações diferentes de lodo: 0% (padrão), 15%, 20% 

e 30% sobre a massa dos outros componentes. Para a comprovação de sua eficácia na mistura, 

foram realizados os testes de slump para conseguir comparar ao padrão. 

Partindo de uma base mássica de 241,50 Kg, que seria para uma batelada de mistura. 

Calcularam-se as quantidades de materiais a serem utilizados. 
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Tabela 1 - Formulação padrão 

Material % Kg 

Agregados 70,22 169,60 

Cimento 20,70 50,00 

Aditivos 9,07 21,90 

  Total = 241,50 
Fonte: Autora, 2020. 

 Nessa tabela estão os valores utilizados para o padrão. Através dos mesmos os 

materiais são pesados e inicia-se a homogeneização dessa formulação. Para as dosagens de 

lodo usaram-se a mesma base mássica, porém com o acréscimo dele a formulação, chegando 

então na tabela abaixo. 

Tabela 2 - Formulação para as porcentagens de lodo sobre a massa total dos 

componentes 

Material % Kg 

Agregados 40,28 97,15 

Cimento 20,70 50,00 

Aditivos 9,07 21,90 

Lodo 30,00 72,45 

  Total = 241,50 
Fonte: Autora, 2020. 

 Para chegar quantidade usada inicialmente, precisaram-se diminuir as porcentagens de 

agregados para então poder adicionar o lodo a mesma. O mesmo se fez para a formulação 

contendo 20% de lodo sobre a massa total. 

Com as formulações anteriores não obtiveram resultados satisfatórios, realizou-se uma 

nova formulação mudando seus componentes. Calculou-se a quantidade de lodo apenas sobre 

a massa se sólidos secos (agregados + cimento). Chegando então nos resultados da tabela a 

seguir. 
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Tabela 3 - Formulação para as porcentagens de lodo sobre a massa de sólidos secos 

Material % Kg 

Agregados 40,30 115,10 

Cimento 20,70 50,00 

Aditivos 9,07 21,90 

Lodo 30,00 54,50 

  Total = 241,50 
Fonte: Autora, 2020.  

O mesmo se fez para a formulação contendo 20% de lodo sobre a massa sólida seca. 

Através dela mudando alguns componentes da formulação, obteve-se a seguinte composição. 

Tabela 4 - Formulação para porcentagens de lodo sobre a massa de sólidos secos com 

substituição de componentes 

Material % Kg 

Agregados 50,30 133,26 

Cimento 20,70 50,00 

Aditivos 9,07 21,90 

Lodo 20,00 36,33 

  Total = 241,50 
Fonte: Autora, 2020. 

Através desses valores calculados para 20% de lodo em massa, calculou-se para a 

formulação contendo 15% lodo, sendo ela a formulação final. 

 

3.5. ABATIMENTO DO CONCRETO - SLUMP FLOW TEST  

 

Esta técnica segue a norma NBR NM 67, de 30 de abril de 1998 esta norma 

MERCOSUL “especifica um método para determinar a consistência do concreto fresco 

através da medida de seu assentamento, em laboratório e obra”.  
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Para a realização desse teste foram realizadas formulações com a mistura desejada. 

Após foram depositadas uma quantidade da mistura no cone até seu topo, levantado o cone e 

com um cronometro no tempo de 1 minuto fez-se início as medidas de abertura. Para realizar 

as medidas foi utilizada uma trena, e as medidas foram expressar em cm. Fez-se então a 

analise visual da abertura e o quanto dos agregados se espalhou. Na figura abaixo verificação 

a forma como são realizadas as medidas. 

Figura 2 - Slump test de uma mistura padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020. 

As medidas se iniciaram pelas linhas pretas em formato de cruz apresentada na figura 

3, sendo obtido o resultado para duas medidas, após foram realizadas as medidas em formato 

de xis apresentados na figura nas linhas de cor vermelha. Com essas medidas foi feito a média 

e assim conseguiu-se identificar o quanto de abertura a mistura apresentou. 
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4. RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 

4.1. ENSAIO DE SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS 

 

Os resultados obtidos para os sólidos sedimentavam foram: 

Tabela 5 - Dados do resultado do ensaio de sólidos sedimentáveis para 500 mL 

 Antes da decantação de 1h Após decantação de 1h 

Tanque de decantação 500 ml 152 mL 

Saída do efluente  500 ml 25 mL 
 

Fonte: Autora, 2020. 

Abaixo a tabela dos resultados para cada litro de mistura. 

Tabela 6 - Dados do resultado do ensaio de sólidos sedimentáveis para 1000 mL. 

 Antes da decantação de 1h Após decantação de 1h 

Tanque de decantação 1000 ml 304 mL 

Saída do efluente  1000 ml 50 mL 
 

Fonte: Autora, 2020. 

Através desses dados pode-se observar que para cada litro de efluente gerado, tem-se 

presente no decantador 304 mL de resíduos sólidos, e na saída do efluente tem-se presente em 

cada litro de efluente 50 mL de resíduos sólidos.  

De acordo com o Art. 19º do decreto estadual nº. 14.250, de 05 de junho de 1981, que 

diz que os efluentes somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de 

água interiores, lagunas e estuários, desde que obedeçam as seguintes condições. [...], III - 

materiais sedimentáveis até 1,0 ml/l em teste de 1 hora em “Cone Imhoff. (Florianópolis, 

1981, p. 5) 
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Com isso tem-se que o resultado obtido para o parâmetro é maior que o permitido pelo 

decreto estadual nº. 14.250:1981. Com isso a finalidade desse efluente não pode ser para fins 

de lançamento em corpos de águas. 

 

4.2. ENSAIO DE SÓLIDOS TOTAIS  

 

Os resultados obtidos para o ensaio são apresentados na tabela abaixo. 

  Tabela 7 - Dados do ensaio de porcentagem de sólidos totais no efluente bruto 

 Massa úmida (g) Massa Seca (g) %ST 

Béquer 1 106,50 1,26 1,83 

Béquer 2 107,72 1,20 1,11 

Béquer 3 112,35 1,41 1,25 

Resultados 108,85 1,29 1,40 
Fonte: Autora, 2020.  

Para a obtenção dos valores das porcentagens de sólidos totais presentes no efluente 

utilizou-se a equação 1. Como podemos observar, o resultado obtido foi de 1,29 gramas, que 

equivalem a 1,40% de sólidos totais presentes no efluente gerado. 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

396, de 7 de abril de 2008, que considera para uso concomitante para consumo humano, 

dessedentação, irrigação e recreação, valores menores que 1.000.000 µg.L-1 (1,0 g.L-1)  de 

sólidos dissolvidos totais para resíduos de classe 1. Com isso sabe-se que o efluente gerado 

não é próprio para os fins citados por estar acima do limite permitido. 

 

4.3. CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO SÓLIDO 

 

4.3.1. Parecer técnico  
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O resíduo sólido, proveniente do processo de polimento de concreto, foi considerado 

Resíduo de classe I - Perigoso.  

O material analisado foi considerado Resíduo de classe I - Perigoso, por apresentar 

no resíduo bruto corrosividade, verificada através do parâmetro pH.  

Os parâmetros avaliados no lixiviado não apresentaram concentrações acima do limite 

permitido. Entretanto, no extrato obtido da solubilização, os parâmetros Fenóis, Alumínio e 

Sulfatos apresentaram concentrações superiores aos limites máximos permitidos, conforme 

Anexo B - Padrões para ensaio de solubilização, da norma ABNT – NBR 10.004:2004. 

Laudos dos pareceres técnicos estão nos anexos C, D e E.  

 

4.4. DOSAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO AO TRAÇO E SLUMP TEST 

 

4.4.1. Dosagem de 0% de lodo 

 

Inicialmente foi realizada a produção de um padrão para fins comparativos. O 

resultado obtido está na figura 3. 

Figura 3 - Padrão de abertura (0% lodo) 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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 O padrão apresentado contém 0% de lodo em sua composição, sendo utilizadas apenas 

as matérias-primas tradicionais. Como pode ser observada na figura, a mistura é homogênea, 

com seus agregados distribuídos, tem fluidez, e não há excesso de água.  

Esse é o comportamento esperado para um traço convencional de revestimento cimentício, 

e a partir desse resultado espera-se algo semelhante com as composições com o lodo. 

Tabela 8 - Resultados para Slump test (Padrão) 

 Medida 1 (cm) Medida 2 (cm) 

Medidas em cruz (+) 23,50 22,30 

Medidas em xis (X) 22,00 21,50 
Fonte: Autora, 2020. 

 Através dessas medidas calculou-se a média chegando em: 22,32 cm. O obtido é o 

resultado esperado para as aberturas testadas nas dosagens diferentes.  

 

4.4.2. Dosagem de 30% e 20% sobre a massa total 

 

O resultado obtido está presente na figura 4. 

Figura 4 - Teste inicial 30% de lodo sobre a massa total 

 

 

 

 

  

  

  

Fonte: Autora, 2020. 

Como pode ser observado na figura, o resultado obtido não é satisfatório. O mesmo 

não apresentou abertura quanto ao teste de slump comparando ao padrão, nota-se o aspecto 
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arenoso, isso indica que precisaria de mais água na mistura fazendo com que o revestimento 

fosse mais frágil e mais poroso no interior da sua estrutura, facilitando a quebra do produto 

final. 

Para melhorar essas condições diminuiu-se a concentração de lodo, permanecendo a 

condição anterior de ser sobre a massa total da formulação. E para isso realizou-se o segundo 

teste utilizando 20% de lodo. Os resultados obtidos estão presentes na figura 5. 

Figura 5 - Teste 20% de lodo sobre a massa total 
 

  

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Observa-se uma melhora em seu aspecto, porém segue sem abertura quanto ao slump 

test. Nesta mistura nota-se que está menos arenoso, mas continua sem fluidez. A mesma 

precisaria de mais água para poder prosseguir com essa porcentagem.  

Após analisar essa formulação chegou-se à conclusão de que o melhor seria as 

concentrações de lodo sobre a massa de sólidos secos, que são os agregados da composição, 

porque, assim, a mistura precisaria de menos água para chegar a uma fluidez semelhante ao 

padrão sem lodo em sua composição.  

 

4.4.3. Dosagem de 30% e 20% sobre a massa de sólidos secos  

 

Iniciou-se então utilizando 30% de lodo sobre a massa de sólidos secos da formulação. 

Os resultados obtidos estão na figura 6. 
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Figura 6 - Teste 30% lodo sobre a massa de sólidos secos 
 

 

  

 

 

 

  

Fonte: Autora, 2020. 

Na figura, observou-se o comportamento obtido através do slump test, semelhante ao 

teste anterior. Continuou sem abertura, porém há uma melhoria na homogeneização dessa 

formulação. No entanto, não seria possível a sua utilização pela necessidade de utilizar mais 

água do que o recomendado. Portanto, propôs-se a diminuição na porcentagem de lodo. 

Através do resultado de 30% partiu-se para o de 20% conforme feito anteriormente. O 

resultado obtido para esse teste está presente na figura 7. 

Figura 7 - Teste 20% lodo sobre a massa de sólidos secos 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Na figura, notou-se que houve uma melhora considerável quanto à sua aparência, 

porém não houve abertura de slump. Para essa formulação seria necessário mexer em seu 

traço, mudando a quantidade de agregados utilizados, e com isso não seria necessário mais 

água para a mistura poder ter homogeneidade e fluidez. 
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4.5.4. Dosagem com 20% e 15% de lodo sobre a massa de sólidos secos com diminuição      

de agregados 

  

 Diminuindo então a quantidade de um dos agregados utilizados na formulação, 

chegou-se ao resultado apresentado na figura 8. 

Figura 8 - Teste 20% de lodo com a substituição de agregado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Como pode ser observado na figura, houve uma mudança considerável em 

comparação às concentrações anteriores. Conseguindo então abertura que não foi obtida nas 

dosagens anteriores. Resultados para slump test estão na tabela abaixo. 

Tabela 9 - Resultados obtidos com o Slump Test (formulação 20%) 

 Medida 1 (cm) Medida 2 (cm) 

Medidas em cruz (+) 18,00 17,5 

Medidas em xis (X) 18,00 19,00 
Fonte: Autora, 2020. 

 Através dessas medidas, calculou-se a média chegando em: 18,12 cm. Obteve-se um 

resultado próximo ao obtido no padrão (22,32), porém houve uma necessidade de melhorar a 

formulação. Esta formulação se enquadrou como uma formulação base para prosseguir com 

os testes. 
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Para fins comparativos foi realizado um teste com 15% de lodo sobre a massa de 

sólidos secos nas mesmas condições do teste anterior, para a verificação de seu 

comportamento. O resultado obtido está presente na figura 9. 

Figura 9 - Teste 15% lodo sobre a massa de secos 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fonte: Autora, 2020. 

 Ao observar a imagem, notou-se a semelhança com a formulação contendo 20% de 

lodo, porém essa proporcionou uma melhor abertura e espalhamento de seus agregados, 

havendo abertura de slump test apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 10 - Resultados obtidos com o Slump Test (formulação 15%) 

 Medida 1 (cm) Medida 2 (cm) 

Medidas em cruz (+) 20,15 21,00 

Medidas em xis (X) 20,00 19,00 
Fonte: Autora, 2020. 

Através dessas medidas calculou-se a média chegando em: 20,03 cm. Esse resultado se 

aproximou mais dos resultados para o padrão. 

Comparado ao teste de 20% e o padrão, os resultados foram similares, porém há uma 

necessidade de reutilizar toda essa matéria-prima, e quanto maior a porcentagem mais será 

reutilizada. Por isso a empresa optou por utilizar a formulação de 20% em seu processo.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Com o estudo da reutilização dos resíduos sólidos foram testadas as dosagens dos 

mesmos como uma matéria-prima, chegando a resultados satisfatórios. Sendo assim, foi 

possível reutilizar os resíduos do processo de produção de revestimentos cimentícios através 

das formulações de 20 e 15% de resíduo sobre massa de sólidos secos.  

Quanto à classificação dos resíduos sólidos, foi classificado como perigoso de classe I, 

e determinou-se através do parâmetro pH, visto que os limites estabelecidos são de 12,5, e o 

resultado obtido é de 12,68, indicando que o resíduo é um material corrosivo. 

 Para os parâmetros de fenol, alumínio e sulfatos, os resultados obtidos foram 

superiores aos estabelecidos pela norma. Para fenol o resultado foi de 0,11 mg.L-1 e o 

permitido é de 0,01 mg.L-1, já para alumínio o resultada foi de 0,7 mg.L-1 e o permitido é de 

0,2 mg.L-1, e para sulfato o resultado obtido foi de 540 mg.L-1 e o permitido por norma é de 

250 mg.L-1. 

 Através dos resultados de sólidos sedimentáveis (50 ml/L) e sólidos dissolvidos totais 

(1,29 g/L), conclui-se que este efluente não poderia ser descartado em nascentes, pois 

ultrapassa os limites estabelecidos.  

 O resultado obtido para o slump test, pode ser observado a partir da formulação 

contendo 20% de resíduo sólido sobre a massa de secos (agregados + cimento). Obtiveram-se 

então os seguintes valores: para o padrão tem-se 22,32 cm de abertura total de slump test, para 

20% de lodo sobre a massa de sólidos secos tem-se 18,12 cm de abertura total, e para a 

formulação contendo 15% de lodo sobre a massa de sólidos secos tem-se abertura total de 

20,03 cm, concluindo que as duas dosagens poderiam ser usadas por se assemelharem ao 

padrão.   

 Destaca-se a importância de uma continuidade a este trabalho, a fim de verificar a 

viabilidade da utilização do resíduo sólido, em questão de sua durabilidade e aspecto visual.  
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ANEXO A - CONCENTRAÇÃO – LIMITE MÁXIMO NO EXTRATO OBTIDO NO ENSAIO DE 

LIXIVIAÇÃO 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2004 ─ Todos os direitos reservados. 
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ANEXO A - CONCENTRAÇÃO – LIMITE MÁXIMO NO EXTRATO OBTIDO NO ENSAIO DE 

LIXIVIAÇÃO – CONTINUAÇÃO: 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2004 ─ Todos os direitos reservados. 
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ANEXO B - PADRÕES PARA O ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO 

     

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2004 ─ Todos os direitos reservados. 

Continua... 
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ANEXO B - PADRÕES PARA O ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2004 ─ Todos os direitos reservados. 
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ANEXO C - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO PROVENIENTE DO POLIMENTO DE 

CONCRETO CONFORME NBR 10004/2004 – AMOSTRA BRUTA. 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Análises Químicas CENTEC - UNISUL, 2019. 
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ANEXO D - EXTRATO OBTIDO DA LIXIVIAÇÃO DO RESÍDUO – NORMA 10005/2004 

 

 

 
Fonte: Laboratório de Análises Químicas CENTEC - UNISUL, 2019. 
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ANEXO E - EXTRATO OBTIDO DA SOLUBILIZAÇÃO DO RESÍDUO – NORMA 10006/2004 


