
 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

“Caracterização de resíduos sólidos de estação de 
tratamento de esgoto da indústria de batatas e 

avaliação como adição para a produção de compósitos 
cimentícios” 

 

Autor: Domingos Sávio de Resende 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Maria Claret de Gouveia 

Co-Orientador: Prof. M. Sc. Augusto Cesar da Silva Bezerra 

 

 

 

 



 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

Domingos Sávio de Resende 

 

“Caracterização de resíduos sólidos de estação de tratamento de esgoto da 
indústria de batatas e avaliação como adição para a produção de compósitos 

cimentícios” 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Materiais da REDEMAT, como parte 

integrante dos requisitos para a obtenção do 

título de Mestre em Engenharia de Materiais. 

 

 

Área de concentração: Processos de fabricação 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Maria Claret de Gouveia 

Co-orientador: Prof. M. Sc. Augusto César da Silva Bezerra 

Ouro Preto, Agosto de 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode e que o medo impeça de 

tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que 

sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque embora quem 

quase morra esteja vivo quem quase vive já morreu.” 

Luiz Fernando Veríssimo 



 

AGRADECIMENTOS 

- A Adriana e aos meus filhos Matheus e Laura, pelo companheirismo, pelos 

momentos de renúncia e paciência, para que esta realização fosse possível. 

-  A meus pais, Zair (in memorian) e Maria Helena por todo o apoio e amor que 

foram a mim dedicados através de ensinamentos, conselhos e lições de vida. 

- Ao Prof. Dr. Claret, pela orientação e auxílio neste trabalho. Agradeço toda a 

confiança e paciência depositada em mim para a realização deste trabalho.  

- Ao Prof. M. Sc. Augusto, que como co-orientador soube cobrar e não mediu 

esforços em oferecer todas as condições necessárias à realização deste trabalho. 

- A empresa Bem Brasil Alimentos S/A, pelo fornecimento das amostras de lodo e a 

abertura para que fosse possível o desenvolvimento desta pesquisa. 

- As bolsistas de iniciação científica Thaiany e Iara e ao laboratorista  Ricardo do 

laboratório de Edificações CEFET/MG-Campus IV. 

- A Bióloga Rosângela Rios pelo apoio incondicional. 

- A equipe do laboratório de materiais, do Departamento de Engenharia Civil do 

CEFET/MG - Campus II. 

- Ao Prof. Ildefonso e equipe do laboratório de Química do CEFET/MG - Campus I. 

- A equipe do Laboratório de ensaios especiais do Departamento de Engenharia de 

Materiais e Construção (DEMC) da UFMG. 

-  A CBMM na pessoa do Eng. Adriano Porfírio, Jorge Davo e Alexandre pela 
contribuição na caracterização do lodo.  

-  A Bunge pela gentileza na moagem do lodo. 

-- A Deus por mais esta conquista, por me ajudar em meu crescimento profissional, 

por ter colocado pessoas maravilhosas em meu caminho durante esta trajetória. “ O 

Senhor é meu pastor nada me faltará” .(Salmo 23) 



i 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. iv 

LISTA DE TABELAS .............................................................................................. viii 

RESUMO .................................................................................................................... x 

Abstract .................................................................................................................... xi 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 12 

2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 15 

2.1 Objetivo Geral ............................................................................................. 15 

2.1.1 Objetivos específicos .......................................................................... 15 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 16 

3.1 Histórico da produção e industrialização da Batata no Brasil ...................... 16 

3.2 Produção e processo industrial de batatas pré-fritas no Brasil. .................. 19 

3.2.1 Descrição do processo industrial da Bem Brasil Alimentos S/A .......... 21 

3.3 Tratamento de esgoto ................................................................................. 32 

3.3.1 Introdução ........................................................................................... 32 

3.3.2 Coleta, transporte de esgotos ............................................................. 35 

3.3.3 Tratamento da fase líquida do esgoto ................................................. 36 

3.3.4 Tratamento da fase sólida de esgotos-lodos ....................................... 40 

3.3.5 Efluentes industriais: descrição do processo de tratamento na Bem 

Brasil Alimentos S/A Araxá (MG) ....................................................................... 48 



ii 

3.4 Compósito cimentício .................................................................................. 51 

3.4.1 Componentes do concreto .................................................................. 52 

3.4.2 Tipos de concreto ................................................................................ 53 

3.4.3 Principais adições no concreto ............................................................ 54 

4 MATERIAIS É MÉTODOS ................................................................................ 69 

4.1 Preparação do lodo ..................................................................................... 69 

4.2 Caracterização do lodo ............................................................................... 72 

4.2.1 Granulometria ..................................................................................... 72 

4.2.2 Massa específica ................................................................................ 73 

4.2.3 Análise de arranjo atômico .................................................................. 75 

4.2.4 Análise microscópica e de composição química ................................. 75 

4.2.5 Análise térmica .................................................................................... 76 

4.2.6 Perda ao fogo ...................................................................................... 77 

4.3 Confecção e avaliação dos compósitos cimentícios ................................... 77 

4.3.1 Moldagem dos corpos de prova .......................................................... 77 

4.3.2 Determinação das propriedades mecânicas dos compósitos cimentícios

  ............................................................................................................ 79 

4.3.3 Confecção de corpos de prova para avaliação do índice de atividade 

pozolânica ......................................................................................................... 82 

4.3.4 Determinação do início e fim de pega ................................................. 86 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ...................................................................... 89 



iii 

5.1 Granulometria ............................................................................................. 89 

5.2 Análise de arranjo atômico .......................................................................... 94 

5.3 Análise microscópica ................................................................................... 95 

5.4 Análise térmica .......................................................................................... 102 

5.5 Perda ao fogo ............................................................................................ 104 

5.6 Ensaios de determinação de propriedades mecânicas dos compósitos 

cimentícios desenvolvidos .................................................................................. 105 

5.7 Início e fim de pega ................................................................................... 107 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................. 110 

7 TRABALHOS FUTUROS ................................................................................ 111 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 112 



iv 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 3.1 - Instalações da fábrica em Araxá/MG .................................................... 21 

Figura 3.2 - Fluxograma da linha de  produção de batata pré-frita e congelada ...... 27 

Figura 3.3 - Fluxograma da linha de  produção de flocos desidratados de batata ... 31 

Figura 3.4 - Processo da estação de tratamento de esgoto. .................................... 43 

Figura 3. 5  - Tanque de acúmulo Bem Brasil .......................................................... 49 

Figura 3.6 - Lagoa anaeróbica .................................................................................. 49 

Figura 3.7 - Decantador primário (Vista A) ............................................................... 50 

Figura 3.8 - Decantador primário (Vista B) ............................................................... 51 

Figura 4.1 - Aspecto do lodo in natura durante a secagem ao sol ............................ 69 

Figura 4.2 - Material resultante da secagem em estufa ............................................ 70 

Figura 4.3 - Britador de mandíbulas utilizado e lodo após a britagem. ..................... 71 

Figura 4.4 - Moinho de barras da Usina Piloto Bunge Fertilizantes S/A ................... 71 

Figura 4.5 - Agitador de peneiras e o lodo moído ..................................................... 72 

Figura 4.6 - Determinação da massa específica ...................................................... 74 

Figura 4.7 - Ensaio de freqüência ressonante forçada ............................................. 79 

Figura 4.8 - Freqüência ressonante longitudinal aproximada (CNS, 1995) .............. 80 

Figura 4.9 - Equipamento de ensaios de compressão.............................................. 81 



v 

Figura 4.10 - Materiais utilizados no ensaio de indice de pozolanidade ................... 83 

Figura 4.11 - Determinação da relação água cimento para o indice de consistência 

de 225mm ................................................................................................................. 84 

Figura 4.12 - Dados de consumo de água e respectivo espalhamento do compósito 

cimenticio .................................................................................................................. 85 

Figura 4.13 - Ampliação do gráfico consumo de água – espalhamento ................... 85 

Figura 4.14 - Ensaio de inicio e fim de pega dos compósitos ................................... 87 

Figura 4.15 - Corpos de prova moldados para o ensaio de inío e fim de pega ........ 88 

Figura 5.1 - Curva granulométrica do resíduo após a moagem no moinho de barras

 ................................................................................................................................. 90 

Figura 5.2 - Curva granulométrica do resíduo após o peneiramento na peneira com 

abertura de 0,150mm (malha 100) ........................................................................... 92 

Figura 5.3 - Distribuição do tamanho de partículas do material passante na peneira 

de abertura 0,150 mm. ............................................................................................. 93 

Figura 5.4 - Difratograma representando o sólido amorfo para a amostra de resíduo 

passante na peneira com abertura de 0,150mm.. .................................................... 94 

Figura 5.5 - Espectro semiquantitativo para a amostra de resíduo passante na 

peneira com abertura de 0,150mm. .......................................................................... 96 

Figura 5.6 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in 

natura seco (20x). ..................................................................................................... 96 

Figura 5.7 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in 

natura seco (50x) ...................................................................................................... 97 

Figura 5.8 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in 

natura seco (100x). ................................................................................................... 97 



vi 

Figura 5.9 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in 

natura seco (250x). ................................................................................................... 98 

Figura 5.10 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in 

natura seco (20x). ..................................................................................................... 98 

Figura 5.11 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in 

natura seco (50x) ...................................................................................................... 99 

Figura 5.12 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in 

natura seco (100x). ................................................................................................... 99 

Figura 5.13 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in 

natura seco (250x). ................................................................................................. 100 

Figura 5.14 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo 

passante na peneira com abertura de 0,150mm (20x). .......................................... 100 

Figura 5.15 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo 

passante na peneira com abertura de 0,150mm (50x). .......................................... 101 

Figura 5.16 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo 

passante na peneira com abertura de 0,150mm (100x). ........................................ 101 

Figura 5.17 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo 

passante na peneira com abertura de 0,150mm (250x). ........................................ 102 

Figura 5.18 - Curvas resultante da análise térmica DTA e TGA. ............................ 103 

Figura 5.19 - Fotos do ensaio de perda ao fogo ..................................................... 105 

Figura 5.20 - Resultados do ensaio de resistência à compressão dos compósitos 

cimenticios desenvolvidos. ..................................................................................... 106 

Figura 5.21 - Resultados de módulo de elasticidade dos compósitos desenvolvidos

 ............................................................................................................................... 107 



vii 

Figura 5.22 - Tempo para inicio de pega dos compósitos desenvolvidos ............... 108 

Figura 5.23 - Tempo para fim de pega dos compósitos desenvolvidos .................. 108 

Figura 5.24 - Curvas de penetração da agulha Vicat pelo tempo. .......................... 109 

 



viii 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1 - Situação da batata no Brasil e regiões ................................................. 19 

Tabela 3.2 - Batata: Área plantada, produção e rendimento obtidos no Brasil - Safra 

das águas. ................................................................................................................ 20 

Tabela 3.3 - Produção de batata na microrregião do Alto Paranaíba ....................... 20 

Tabela 3.4 - Valores da composição típica da cinza ................................................ 47 

Tabela 3.5 - Composição típica da cinza .................................................................. 47 

Tabela 3.6 - Resultados da resistências médias 7 e 28 dias .................................... 66 

Tabela 4.1 - Resultados do ensaio de umidade. ...................................................... 70 

Tabela 4.2 - Proporção de materiais utilizados para confecção dos compósitos 

cimentícios ................................................................................................................ 78 

Tabela 4.3 - Quantidade de materiais utilizados nas argamassas ........................... 83 

Tabela 5.1 - Granulometria do resíduo após moagem no moinho de barras ............ 89 

Tabela 5.2 - Diâmetros equivalentes através peneiramento das partículas do lodo o a 

moagem no moinho de barras .................................................................................. 91 

Tabela 5.3 - Granulometria do resíduo utilizado. ...................................................... 91 

Tabela 5.4 - Diâmetros equivalentes através peneiramento das partículas do lodo 

utilizado .................................................................................................................... 92 

Tabela 5.5 - Diâmetros equivalentes através da granulometria a laser das partículas 

da amostra passante na peneira com abertura de 0,150mm. .................................. 93 



ix 

Tabela 5.6 - Resultados semiquantitativos obtidos via MEV para a amostra de 

resíduo passante na peneira com abertura de 0,150mm.. ....................................... 95 

Tabela 5.7 - Resultados do ensaio de perda ao fogo ............................................. 104 

 



x 

RESUMO 

O grande volume de resíduos sólidos industriais gerados pela indústria de batatas 

pré-fritas e o alto custo do seu manejo estimulam pesquisas em busca de soluções 

mais adequadas para a sua destinação final. Uma alternativa que se destaca neste 

contexto é o aproveitamento destes resíduos na construção civil. Os produtos à base 

de cimento Portland possuem um grande potencial de promover soluções para a 

imobilização de resíduos industriais, soluções estas que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável das atividades industriais, além de serem 

economicamente viáveis. Este trabalho caracterizou o resíduo sólido (lodo) de 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de indústria de batatas e avaliou o seu 

comportamento na produção de compósitos cimentícios para uso na construção civil. 

O lodo foi processado através de secagem, desidratação, moagem e peneiramento 

na peneira abertura 0,150 mm (malha 100). Para a caracterização do lodo foram 

utilizadas técnicas de granulometria por peneiramento e a laser, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) com espectrômetro de raios-X dispersivo em energia 

(EDS), difração de raio X, análise térmica diferencial (DTA), termogravimétrica (TGA) 

e perda ao fogo. Foram realizadas substituições parciais do cimento pelo lodo nas 

porcentagens de 3, 5, 7 e 10% em volume para produção de compósitos cimenticios 

e foi investigada a atividade pozolânica de argamassas produzidas com 35% de 

substituição do cimento pelo lodo. Foram realizados ensaios com os compósitos 

cimentícios para determinação da resistência à compressão, módulo de elasticidade, 

inicio e fim de endurecimento (pega). Os resultados foram satisfatórios os 

compósitos com substituições de 3 e 5% de cimento por lodo de ETE da indústria de 

batatas. A determinação do índice de pozolanicidade do lodo in natura foi 

descartada baseada no resultado do ensaio de perda ao fogo, no baixo percentual 

de Silício e na baixa resistência mecânica apresentada pelos corpos de prova 

moldados. 

Palavras-chaves: Lodo de ETE, Adições, Concreto, Indústria de Batatas. 
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ABSTRACT 

The large volume of industrial solid waste generated by a industry of pre-fried 

potatoes and the high cost of management have stimulated researches to find more 

suitable solutions to their final destination. An alternative that stands out in this 

context is the use of waste in construction. Products made of Portland cement have 

great potential to develop solutions for the immobilization of industrial waste, these 

solutions contribute to the sustainable development of industrial activities, besides 

being economically viable. This study characterized the solid residue (sludge) of 

Wastewater Treatment Plant (STP) of potato industry and evaluated their behavior in 

the production of cementitious composites for use in construction. The sludge was 

processed by drying, dehydration, grinding and sieving on the sieve opening 0.150 

mm (100 mesh). For the characterization of the sludge techniques for screening and 

laser granulometry, scanning electron microscopy (SEM) with X-ray spectrometer 

dispersive energy (EDS), X-ray diffraction, differential thermal analysis (DTA), 

thermogravimetric (TGA ) and loss on ignition were used. Partial replacements were 

performed by the sludge in the cement percentage of 3, 5, 7 and 10% by volume to 

produce cementitious composites and the pozzolanic activity of mortars produced 

with 35% replacement of cement by the mud was investigated. Assays were 

performed with cement composites to determine the compressive strength, modulus, 

beginning and end of hardening (handle). The results were satisfactory replacements 

for the composites with 3 and 5% of cement by the sludge from STP of potato 

industry. The determination of the pozzolanic index of fresh sludge was ruled out 

based on the test result of loss to fire a low percentage of silicon and low mechanical 

strength in the test samples molded.  

Keywords: Sludge of Wastewater Treatment Plant (STP), Additions, Concrete, Potato 

industry.  

 



12 

1 INTRODUÇÃO 

Com o constante crescimento da população mundial, ocorre a produção expressiva 

de resíduos, surgindo o fenômeno da poluição nas suas diversas formas. Os 

resíduos industriais são agentes causadores da poluição nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. A destinação atual destes resíduos seja sólida ou líquida, nem 

sempre é certa e, às vezes, não sofre o manejo adequado provocando grandes 

desequilíbrios ambientais. Partindo deste pressuposto, sabe-se que a busca da 

redução dos descartes industriais e o aumento do aproveitamento das matérias 

primas têm apresentado oportunidades de recuperação e reutilização destes 

resíduos.  

Estudos mostram que até a década de 60, a disposição do lodo gerado em estação 

de tratamento de esgoto dava-se em aterros sanitários, porém, com o crescimento 

das cidades e a implementação de estações de tratamento de esgoto, com o 

conseqüente aumento da quantidade de resíduo, esta alternativa passou a ser 

ineficaz sob o ponto de vista ambiental. 

A capacidade de atuar como condicionador do solo, tornou a agricultura, após a 

década de 60, a principal rota de disposição final do lodo de ETE. Sato et. al. (1996) 

descreve que devido à presença no lodo de substâncias prejudiciais a saúde 

humana e de animais e por este destino não se mostra seguro tem-se desenvolvido 

outras linhas de pesquisas tais como a utilização do lodo de esgoto na produção de 

energia e na construção civil. A sinterização destes resíduos para a produção de 

energia tem sido pesquisada junto aos centros de reciclagem de lodo, onde o 

material sinterizado é utilizado como combustível de fornos. No entanto, esta 

alternativa tem apresentado algumas limitações devido ao baixo poder calorífico do 

lodo.  

Os órgãos ambientais passaram a exigir a definição técnica da disposição final do 

lodo nos processos de licenciamento. Considerando os baixos índices de tratamento 
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de esgotos implementado no Brasil, abrem-se perspectivas de um aumento 

significativo do número de estações de tratamento de esgotos e, conseqüentemente, 

da produção do lodo. Além disso, estes aspectos demonstram que a gestão de 

biossólidos é um problema crescente no País, tendendo a um rápido agravamento 

nos próximos anos.  

A indústria alimentícia instalada no município de Araxá (MG) é geradora de um 

grande volume de resíduos sólidos originado no processo de industrialização da 

batata. O   resíduo industrial gerado, não pode ser depositado em aterros sanitários, 

por isso faz-se necessário desenvolver novas técnicas de reutilização deste material.  

Além disso, o lodo da Estação de tratamento de esgoto da indústria de batatas pré-

fritas possui características que favorecem o seu reaproveitamento. Entre os fatores 

que contribuem para o seu reaproveitamento estão o grande volume gerado em um 

ponto fixo de emissão, a ausência de sazonalidade na geração, a não periculosidade 

do resíduo, a ausência de contaminação com esgoto sanitário por ser gerado em 

uma linha industrial. 

A produção de batatas pré-fritas da Bem Brasil Alimentos S/A (Araxá, MG),  no ano 

de 2009 atingiu 28% do mercado nacional. Atualmente são processadas 6 (seis) mil 

toneladas de batatas por hora e há previsão de se processar 15 (quinze) mil 

toneladas por hora, o que projeta um grande aumento na produção de lodo pela 

estação de tratamento de esgoto da linha industrial. 

Na revisão bibliográfica foram detectados várias pesquisas sobre a utilização de lodo 

de estação de tratamento de esgoto incinerado (Cinzas de lodo de ETE) como 

adição mineral em compósitos cimentícios (MUSSE, 2007; LESSA, 2005; FONTES 

2003 e GEYER et. al., 2000). Não foram detectados pesquisas sobre a utilização de 

lodo de estação de tratamento de esgoto da indústria de batatas pré fritas in natura e 

poucos trabalhos publicados sobre a utilização de lodo de estação de tratamento de 

esgoto não incinerado (in natura) (PAIVA, 2007 e SALES et. al., 2001). O presente 

trabalho caracterizou física e quimicamente o lodo da estação de tratamento de 

esgoto da linha de produção da indústria de batatas pré-fritas e avaliou as 

propriedades de compósitos cimentícios com a adição do lodo in natura em 

substituição parcial do cimento. 
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Frente à expansão do setor e a importância da indústria alimentícia, deve ser dada 

especial atenção ao passivo ambiental constituído pelo resíduo desta indústria. A 

primeira destinação natural do lodo de estações de tratamento de efluentes da 

indústria das batatas pré-fritas seria como fertilizante, no entanto seu longo tempo 

de compostagem e a baixa porcentagem de nutrientes presentes inviabilizam tal 

uso. Um dos usos alternativos para o lodo seria na confecção de concretos e 

argamassas, principalmente se este possuir quantidades significativas de dióxido de 

silício (SiO2). Este dióxido de silício se amorfo pode apresentar-se como pozolanas 

sendo adequadas para a produção de concretos mais resistentes e menos porosos. 

No caso de ser cristalino pode atuar como fíler e também melhorar as propriedades 

do concreto. Em ambos os casos são materiais importantes para a produção de 

concretos duráveis. 

Visando ampliar o conhecimento sobre as possibilidades do uso do lodo de estação 

de tratamento de esgoto da indústria de batata pré-fritas como adição em 

compósitos cimentícios, este trabalho avaliou as características físico-químicas lodo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar e avaliar a viabilidade da utilização do lodo de estação de tratamento de 

efluentes de indústria de batatas, in natura, como adição  em compósitos cimentícios 

para a construção civil. 

2.1.1 Objetivos específicos 

a) Caracterização físico-química, térmica e micro-estrutural do resíduo sólido 

do processo industrial do beneficiamento de batatas in natura e moídas; 

b) Avaliação das propriedades físicas do compósito desenvolvido no estado 

fresco (início e fim de pega); 

c) Avaliação das propriedades mecânicas (resistência à compressão e módulo 

de elasticidade) do compósito desenvolvido no estado endurecido; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Histórico da produção e industrialização da Batata no Brasil 

A batata, Solanum tuberosum, é a quarta cultura agrícola na ordem de importância 

no mundo, depois do trigo, do arroz e do milho. Sem dúvidas, a batata é um dos 

principais alimentos básicos da humanidade, pois 125 países cultivam e mais de um 

bilhão de pessoas consomem em todo o mundo. Preconiza-se que no futuro 

próximo, nossos alimentos terão origem de poucas culturas agrícolas, tais como o 

trigo, arroz, feijão, batata, mandioca e de outros grãos e cereais, porém de forma 

regional (SALLES, 2001). 

Os primeiros cultivos de batata foram na região dos Andes, por volta de mil anos 

atrás e foi levada do Peru para a Europa em meados do século XVI, onde 

primeiramente foi cultivada como uma planta tropical exótica e com fins medicinais. 

Somente após dois séculos é que, efetivamente, foi incorporada na dieta regular dos 

europeus. 

Atualmente, o setor mundial dedicado ao cultivo da batata está em transição. A 

maior produção ainda acontece na Europa, mas a forte tendência é de que isto 

venha acontecer nos países em desenvolvimento, notadamente naqueles da Ásia, 

África e América Latina. A batata é uma fonte cada vez mais importante de alimento, 

de emprego rural e de ingressos financeiros, podendo tornar-se um fator de maior 

estabilização social e mantenedora do meio rural, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Durante os últimos 30 anos a oferta e a demanda mundial da 

batata obedeceram a diferentes tendências. Em geral, diminuiu nos Estados Unidos 

e Europa e aumentou rápida e constantemente nos países em desenvolvimento. 

Nestes países a chamada produção de subsistência diminui de importância e os 

agricultores estão mais propensos a produzir batata para atender as necessidades 

do mercado, ou seja, está havendo a profissionalização do cultivo da batata. Outro 
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fato interessante é que, em nível mundial, a batata tende, rápida e crescentemente, 

ser utilizada através de produtos processados, em detrimento dos mercados 

tradicionais de batata fresca e de alimentação animal. 

A produção mundial de batata se manteve por várias décadas na ordem de 260 a 

270 milhões de toneladas e, durante esta última saltou para a casa dos 308 milhões 

de toneladas. A área cultivada, que se mantinha ao redor de 22 milhões de hectares, 

caiu para 19 milhões de hectares, mas a produtividade média mundial passou  de 13 

para 15 toneladas por hectare durante este período. A área ocupada com agricultura 

no mundo deve estar ao redor de um bilhão de hectares, assim, a área cultivada 

com batata no mundo representa algo ao redor de 5% da área agrícola mundial 

(SALLES, 2001). 

A maior produção de batata nos países em desenvolvimento acontece na Ásia, com 

cerca de 35% da produção mundial, 40% da área agrícola ocupada mundialmente 

pela cultura e já têm uma produtividade média da ordem de 13 toneladas por 

hectare. 

Nos tradicionais países europeus produtores de batata, com exceção dos Países 

Baixos, houve uma substancial redução geral na produção e consumo. Isto 

aconteceu, principalmente, devido à transformação dos hábitos alimentares dos 

europeus, passando do consumo da batata para o consumo de cereais, verduras e 

frutas. 

A produção de batata na América Latina aumentou cerca de 80% nos últimos 30 

anos, principalmente na Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Cuba, sendo que na 

Argentina, Bolívia, Chile e Peru, praticamente estagnaram a produção. Inúmeros 

fatores técnicos e comerciais apontam a Argentina, Brasil e Colômbia como os 

países sul-americanos onde haverá substanciais incrementos na produção e na 

produtividade da batata. A produção brasileira está na ordem de 300 mil  toneladas, 

ocupando cerca de 19 mil hectares e com a produtividade média (em ascensão) da 

ordem de 16 toneladas por hectare. 

Há uma forte tendência da produção com orientação comercial de batata na América 

Latina e o processamento industrial assume um papel importantíssimo no impulso e 
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direcionamento da demanda de batata para o setor comercial, como acontece na 

Argentina, Brasil e Chile. 

O uso de batata como semente representa cerca de 15% da produção mundial, 

todavia, na maioria das regiões produtoras de batata do mundo desenvolvido há 

redução do volume de batata semente, os quais destinam não mais do que 10% do 

volume total da produção para o uso e comércio de semente. Exceção ocorre em 

poucos países, como a Holanda e Chile, que chegam destinar 15 a 25% para o 

comércio de sementes. No Brasil, cerca de 13% da produção nacional é destinada 

para o comércio de sementes. 

A batata é um produto notadamente volumoso, perecível, com baixo custo intrínseco 

e com elevado custo relativo de transporte. Estas características limitam as 

possibilidades para o seu comércio, principalmente para o mercado a longas 

distâncias, como o de exportação. 

Os maiores negócios comerciais, tanto importação como exportação, com a batata 

acontecem nos países desenvolvidos. No mundo, o mercado importador e 

exportador de batata consumo e semente é da ordem de 15 milhões de toneladas e 

de produtos processados, como a batata palito ou crocante, farinha, amido, 

representa 2 a 3 milhões de toneladas. Por exemplo, o grosso da exportação de 

batata dos Estados Unidos (70%) consiste em batata palito congelada, com destino 

ao Japão e outros países asiáticos. O mercado Asiático (China, Taiwan, Hong Kong, 

Índia) é um dos mercados mais promissores para a exportação de batata. A 

produção de comidas rápidas nestes locais está se expandindo aceleradamente. A 

China, como exemplo, produz atualmente 62 milhões de toneladas de batata, o que 

não é suficiente para ofertar, como alimento básico, para os 1,5 bilhões de chineses 

(SALLES, 2001). 

Como todos os produtos agrícolas exportáveis, a batata está sob as influências e 

determinação de acordos comerciais. As restrições fitossanitárias, as barreiras 

tarifárias e comercias limitam e são elementos que regulam este mercado. 

A semelhança que ocorre na produção e comércio das maiorias das culturas básicas 

da alimentação mundial, a batata é um produto susceptível a grandes perdas. É 
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assombroso constatar que entre 7 e 10% da potencial produção mundial é perdida, 

ou seja, são desperdiçadas cerca de 21 e 25 milhões de toneladas de batatas no 

mundo e que, 65% destas perdas ocorrem nos países em desenvolvimento. Os 

problemas fitossanitários são responsáveis por significativas perdas diretas e de 

elevação do custo de produção. Em termos de perdas diretas, atribuem-se perdas 

da ordem de 10% devido ao ataque de pragas e de 30% devido à incidência das 

doenças (SALLES, 2001). 

3.2 Produção e processo industrial de batatas pré-fritas no Brasil. 

Analisando os dados fornecidos pelo IBGE (2008), tem-se uma noção quantitativa 

da produção de batatas em todas as regiões do país (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 - Situação da batata no Brasil e regiões 

Regiões 
1ª safra 2ª safra 3ª safra Brasil 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Sul 
Sudeste 
Nordeste 

Centro-oeste 
Norte 

828.695 
808.914 

0 
0 
0 

42.833 
31.215 

0 
0 
0 

271.535 
498.903 
277.105 

60 
0 

16.461 
19.920 
7.320 

2 
0 

0 
573.661 

0 
131.593 

0 

0 
22.114 

0 
3.280 

0 

1.100.230 
1.881.478 
277.105 
131.653 

0 

59.294 
73.049 
7.320 
3.282 

0 

Brasil 1.637.609 73.848 1.047.603 43.703 705.254 25.394 3.390.466 142.945 
Fonte: IBGE -  Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 2008 

O Estado de Minas Gerais se destaca no cenário nacional como o principal produtor 

de batatas do País. Na safra correspondente ao ano agrícola 2007/2008, o estado 

mineiro apresentou uma expectativa de colheita bruta ligeiramente superior a 1,22 

milhões toneladas do tubérculo, ou seja, um montante correspondente a 

aproximadamente 33,0% da perspectiva da produção brasileira, atualmente avaliada 

em torno de 3,64 milhões toneladas de batata, montante que se apresenta evoluído 

em 7,8% relativamente ao colhido no cultivo anterior. Na primeira safra, ou das 

secas, que responde por cerca de 45,0% da produção nacional colhida em cada 

campanha agrícola e cujas atividades agrícolas já foram definitivamente encerradas 

em todas as Unidades da Federação, o total da produção alcançada somou 1,61 

milhões toneladas, com redução de oferta de 0,3% em comparação ao colhida na 

safra de 2006/2007. A área cultivada foi de aproximadamente 69,9 mil hectares e se 
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mostrou menor em 4,9%, respectivamente. A expectativa do desempenho da 

atividade na primeira safra, em todos os diferentes estados produtores, de acordo 

com informações disponibilizadas pelo IBGE (2008), apresenta-se conforme a tabela 

a seguir (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 - Batata: Área plantada, produção e rendimento obtidos no Brasil - Safra das 
águas. 

Unidade da 
Federação 

Área plantada 
(ha) 

Produção colhida 
(t) 

Rendimento Obtido 
(Kg/ha) 

Minas Gerais 
Paraná 
Rio G. do Sul 
São Paulo 
Santa Catarina 

20.184 
15.989 
19.024 
8.710 
5.766 

586.252 
404.882 
329.986 
203.960 
81.711 

29.045 
25.323 
17.346 
23.417 
14.171 

Brasil 69.881 1.610.182 23.042 
Fonte: IBGE, 2008 – Elaboração Epagri/Cepa 

Especificamente na microrregião do Alto Paranaíba, onde está inserido o município 

de Araxá (MG), através de dados fornecidos pela empresa Minas Safra, sediada no 

município, tem-se uma noção quantitativa do crescimento constante da produção 

local de Batatas. 

Tabela 3.3 - Produção de batata na microrregião do Alto Paranaíba 

Áreas (ha/ano) 
Semente Consumo Indústria 
1.700 13.750 1.050 

Época de Plantio (ha/ano) 

J F M A M J J A S O N D 
3.100 1.400 800 600 500 550 550 550 600 600 4.600 4.600 

Variedades (ha/ano) 

Ágata Monalisa Asterix Cupido Atlantic Outras 
10.725 800 460 3.050 1.050 415 

Fonte: Bem Brasil Alimentos S/A (Araxá, MG), 2010. 

A indústria de batatas pré-fritas Bem Brasil instalada no município de Araxá - MG, 

ocupa uma área de 323.000m², é formada por uma equipe de 257 (duzentos e 

cinqüenta e sete) colaboradores. A linha de produção da Bem Brasil foi posta em 

funcionamento no final de 2006. A linha para batatas fritas possui uma capacidade 

de produção de 6.000kg por hora, atingindo uma produção de 48.000 toneladas por 

ano. Para que os restos não tenham de ser deixados fora, a empresa decidiu instalar 

simultaneamente uma linha para flocos de batatas com uma capacidade de 

produção de 400kg por hora, o que resulta em 2.400 toneladas por ano. O processo 
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industrial de batatas Bem Brasil conta com duas linhas de produção, a de batatas 

pré-frita congeladas e de flocos desidratados de batatas (BEM BRASIL, 2010). 

Na Figura 3.1 é apresentada uma vista panorâmica das instalações da fábrica Bem 

Brasil Alimentos S/A em Araxá.  

 

Figura 3.1 - Instalações da fábrica em Araxá/MG 

Fonte: Bem Brasil Alimentos S/A 

3.2.1 Descrição do processo industrial da Bem Brasil Alimentos S/A 

3.2.2.1 Linha de produção de batatas pré-frita da Bem Brasil Alimentos S/A 

As batatas recebidas são lavadas e selecionadas no próprio fornecedor. A Bem 

Brasil exige do fornecedor o envio de um laudo com análises físico-químicas da 

batata “in natura”, e inspeção do veículo antes e após o carregamento. Para o 

descarregamento das batatas, o peso dos caminhões carregados é aferido e, após o 

descarregamento é realizada uma nova pesagem do caminhão para determinação 

do peso da matéria-prima descarregada. 

É coletada uma amostra representativa da caçamba ou esta é enviada pelo 

fornecedor (coletada durante o enchimento da caçamba) para análises físico-

químicas, e a partir destas análises é decidido se a matéria-prima será processada 

ou não.  
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No momento do recebimento dos ingredientes e insumos é feita uma inspeção visual 

para verificação de integridade e a verificação da presença de material estranho. Os 

ingredientes e insumos devem estar em embalagem apropriada e íntegra, sem furos. 

No recebimento de gordura vegetal são inspecionados os lacres do caminhão, 

checada a temperatura, e feita análise laboratorial da gordura. O armazenamento da 

gordura vegetal é feito em tanques de aço inox na área externa da fábrica. 

O silo principal (silo seco) é o silo que recebe a batata “in natura” com casca. Este 

silo é dotado de obstáculos internos fixos cuja função é amortecer a queda da 

batata. O abastecimento prévio deste silo garante o fluxo contínuo de batatas na 

linha de fritas. A abertura inferior do silo alimenta uma esteira cuja velocidade é 

regulada para manter o fluxo na linha.  

As batatas chegam à pesagem através de uma correia transportadora. A pesagem é 

feita na entrada do pelador a vapor por um sistema de pesagem eletrônico. O peso 

de trabalho para cada batelada de produto pode ser determinado no painel do 

controlador lógico programável (PLC), onde é monitorada a quantidade total de 

batata processada por hora. 

No pelador a vapor as batatas são submetidas a vapor sob pressão para que a pele 

seja dilatada. Devido ao calor do vapor, a camada exterior dos tubérculos é 

aquecida acima da temperatura de ebulição da água. A pele então se solta em torno 

dos tubérculos. Este sistema é composto por um vaso giratório que recebe as 

batatas na saída da balança e depois do tempo programado deixa-as na rosca sem 

fim  transportadora, que transportará as batatas para o pelador de escovas. 

Após a pelagem a vapor as batatas são submetidas à ação mecânica para retirada 

da pele remanescente. O sistema é composto por escovas (cerdas) e esguichos de 

água à temperatura ambiente, para retirar o restante de pele e amido que ficaram 

agregados às batatas. 

Nesta etapa ocorre a primeira classificação de tamanho. Ao sair do pelador de 

escovas as batatas passam por um classificador regulável onde as batatas 

pequenas e mais finas caem em uma calha, passam para uma correia 

transportadora e são levadas para o silo de batata que alimenta a linha de flocos.  
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Depois de classificadas por tamanho, as batatas passam por uma esteira, sendo 

inspecionadas por um operador de produção. As batatas fora do padrão são 

retiradas do processo, e defeitos pequenos nas batatas são retirados (cortados), 

sendo a batata colocada novamente na esteira.  

Após a esteira de seleção, as batatas são transportadas para o silo de batata pelada 

através de correia transportadora, passando por uma calha antes de caírem no silo. 

Neste silo as batatas peladas ficam imersas em água potável clorada para 

alimentação do hidrocortador (Tanque antes do sistema de corte), sendo as batatas 

conduzidas do silo com água para a etapa de corte através de uma rosca sem fim,  

sendo este fluxo contínuo. A água do silo é trocada pelos operadores quando ocorre 

a troca de uma variedade de batata de polpa branca para uma variedade de polpa 

amarela, ou vice-versa. 

As batatas transportadas pela rosca sem fim caem em uma calha de tipo caracol. 

Através desta são conduzidas para o tanque do hidrocortador, sendo transportadas 

por um circuito fechado por onde circula água para o hidrocortador. Na água deste 

circuito é feita adição de anti espumante e dispersante com o objetivo de evitar 

cavitação da bomba. As batatas são bombeadas do tanque para o hidrocortador. O 

bloco de facas são montadas conforme o tamanho do corte definido (10 x 10mm ou 

7 x 7mm). Após a batata ser cortada, ocorre grande desprendimento de amido desta 

devido ao aumento de sua área superficial. Esse amido, estando suspenso na água 

do circuito fechado do hidrocortador, é retirado por um sistema de remoção de 

amido. Este sistema succiona água junto com amido, que aos poucos se deposita no 

fundo do tanque de adição de antiespumante. O amido suspenso em água é 

transportado para um desaguador que retira pequenos pedaços de batata 

carregados junto com o amido. Em seguida a água com amido cai em um 

compartimento do desaguador onde o amido suspenso decanta, e é conduzido para 

o tanque de amido. 

Após o corte, os palitos seguem para o classificador vibratório de três decks. Este 

equipamento é composto por peneiras de classificação, com aberturas na forma de 

circunferência, sendo que cada peneira possui um tamanho (raio) de abertura 

diferente (diferentes malhas ou mesh’s). As peneiras são distribuídas em três 
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estágios (decks), onde ocorre a classificação de tamanho dos palitos conforme 

especificação técnica para o produto final. Os palitos maiores passam direto pelo 

primeiro “deck” e seguem para o classificador óptico através da esteira, e os palitos 

de tamanho intermediário caem nas aberturas do primeiro deck, passam pelo 

segundo e terceiro decks e caem no removedor de slivers (aparas, pedaços e palitos 

de batatas fora do padrão). Este é constituído por cilindros dispostos de forma 

longitudinal ao fluxo de batatas.. A distância entre os cilindros é regulada para que 

os slivers passem entre os rolos e sejam enviados para a linha de flocos.  

Os palitos de batata que passam pela classificação de tamanhos são transportados 

para o classificador óptico. Antes de entrar no classificador óptico, o produto passa 

pelo alinhador vibratório. O classificador óptico é constituído por uma esteira branca 

de poliuretano com malha contínua, quatro câmeras fotográficas e um sistema de ar 

comprimido. Os palitos de batata com defeitos grandes, manchas escuras e pontos 

pretos são removidos pelo jato de ar comprimido, de acordo com a programação do 

equipamento para os tamanhos e intensidade da cor dos defeitos a serem retirados. 

Quando uma das câmeras identifica um palito como defeito, ou seja, com cor 

diferente do padrão de cor da batata (manchas escuras), o sistema compara o 

tamanho deste defeito com o ajustado no equipamento e, se este defeito for maior 

que o configurado, o palito será visto como ruim, sendo rejeitado. Neste caso a 

posição exata do defeito identificado é informado à Unidade de Ejeção, e esta abre 

os bicos de ar correspondentes para rejeitar o defeito. Para auxílio no ajuste do 

classificador óptico, o operador do sistema coleta amostras de hora em hora do 

produto que segue para o branqueamento para avaliar se a quantidade de palitos 

com defeitos está dentro da especificação. 

Depois da etapa de Branqueamento o produto passa por um sistema de imersão em 

circuito fechado, composto por dois tanques e um sistema de tubos de retenção, 

sendo o primeiro tanque localizado na saída do Branqueador 2 e o segundo próximo 

ao secador, onde é feita a dosagem de aditivo. Entre os dois tanques circula solução 

de aditivo pelos tubos de retenção. Os palitos de batata saem do Branqueador 2 e 

caem no primeiro tanque, onde são bombeados para a tubulação, permanecendo no 

sistema de retenção em contato com a solução a uma temperatura e tempo 

necessários para ação do aditivo. Após a passagem pelo sistema de imersão, os 
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palitos de batata caem no desaguador para retirada do excesso da solução de 

aditivo antes dos palitos seguirem para o secador. Neste sistema o produto pode ser 

tratado com SAPP (Pirofosfato ácido de sódio) e/ou dextrose (açúcar). O SAPP é um 

estabilizante que minimiza o escurecimento enzimático em batatas antes das etapas 

de secagem e de fritura. A dextrose (açúcar) dá aos palitos uma coloração dourada, 

sendo utilizada para variedades de batata de polpa branca. 

Nesta etapa as batatas passam pelo secador. Este equipamento é constituído por 

quatro seções, duas esteiras e entradas e saídas de ar (correntes ascendentes e 

descentes de ar quente). Há raspadores no final da esteira, para remoção dos 

palitos que ficam grudados na mesma.  A temperatura da batata na saída do 

secador varia de 36°C a 40°C. A etapa de secagem promove a remoção de água 

livre e perda de umidade da batata, promovendo uma menor absorção de gordura 

na etapa de pré-fritura. Após a secagem o produto passa para uma esteira de 

estabilização, onde ocorre a eliminação de umidade superficial da batata, 

minimizando a formação de bolhas na etapa de pré-fritura. 

Depois da etapa de secagem, o produto passa para etapa de pré-fritura. As batatas 

são transportadas da esteira de estabilização para o fritador por uma peneira 

vibratória. O fritador é do tipo fluxo continuo. No processo de pré-fritura ocorre a 

remoção adicional de umidade dos palitos de batata, melhorando a textura interna e 

externa do produto final. Após saírem do fritador, as batatas passam por uma esteira 

vibratória para que a gordura superficial da batata seja removida. Após a etapa de 

pré-fritura, as batatas passam por um processo de resfriamento. O produto é 

transportado por esteiras através do túnel, ocorrendo a troca calor do produto com ar 

resfriado (água resfriada é o meio utilizado para troca de calor com o ar da seção de 

resfriamento). Este processo faz com que o produto, estando a uma temperatura 

aproximada de 75°C, seja resfriado para aproximadamente 40°C.  

Após o resfriamento o produto chega ao freezer (segunda e terceira seções do túnel 

de congelamento). Nesta etapa ocorre o congelamento rápido e individual dos 

palitos de batata. Os trocadores de calor utilizam amônia como meio de troca de 

calor. A troca de calor com as batatas é proporcionada por uma corrente de ar frio 

ascendente com alta capacidade de congelamento, passando pela esteira e 
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fluidizando toda camada de produto. Na segunda seção o produto atinge uma 

temperatura situada entre 6°C/7°C. Na terceira seção, é formada uma camada sólida 

mais espessa sobre os palitos de batata, onde são resfriados até -18°C/-22°C. E 

após a saída da terceira seção do túnel de congelamento, os palitos de batata caem 

em uma esteira vibratória e passam por um classificador vibratório, formado por uma 

única peneira com aberturas de tamanho definido, com o objetivo de retirar 

pequenos pedaços de batatas. 

Na saída do túnel de congelamento, os palitos caem em uma esteira bi-direcional. 

Em uma das extremidades desta esteira o produto é transportado para a 

empacotadora em sistema de coleta e alimentação da balança de múltiplos 

cabeçotes. As bolsas formadas (pacotes com o produto, selados) são conduzidas 

por esteiras. São utilizadas como embalagens secundárias para batatas pré-fritas 

congeladas caixas de papelão. A montagem das caixas é manual, ou seja, 

colaboradores acondicionam os pacotes nas caixas de papelão. Após o 

acondicionamento dos pacotes, as caixas montadas são encaminhadas para a 

checagem de peso. 

Nesta etapa as caixas completas passam pelo equipamento que afere o peso total 

das caixas. Se a caixa for aceita, ela segue nas esteiras até a datadora e seladora 

das caixas, passando por uma esteira vibratória que acomoda melhor os pacotes 

nas caixas. Após serem checados os pesos das caixas, estas passam pelo detector 

de metais, um equipamento que detecta qualquer corpo metálico que possa estar 

presente dentro dos pacotes nas caixas, evitando que a qualidade do produto final 

seja prejudicada. 

O armazenamento das batatas pré-fritas é feito em câmaras frias, em condições que 

evitem sua deterioração, protegidas de contaminação, e de modo que não ocorram 

ou sejam mínimos possíveis os danos mecânicos. As batatas pré-fritas congeladas 

são transportadas em veículo fechado, sob refrigeração a -18°C. (BEM BRASIL, 

2010). 

Na Figura 3.2 é apresentado o fluxograma da linha de produção de batatas pré-fritas 

da Bem Brasil.   



27 

 

Figura 3.2 - Fluxograma da linha de  produção de batata pré-frita e congelada 

Fonte: Bem Brasil Alimentos S/A, 2010 
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3.2.2.2 Linha de produção de flocos desidratados de batatas 

Na recepção e remoção da pele, o segmento é composto de dois silos 

armazenadores para recepção das batatas in natura que serão utilizadas na linha e 

por um descascador abrasivo que promove a remoção da pele da batata. 

No corte, após descascado, o produto é coletado por um sistema de bombas que o 

transporta para o silo dosador, onde o mesmo é misturado com partes e pedaços 

rejeitados da linha de batatas pré-fritas congeladas. 

O  silo leva o produto para o cortador de fatias que efetua o corte em fatias de 10 a 

15 cm de forma homogênea. Tem-se um dispositivo na linha o qual chamamos 

balança integradora  que controla tanto a alimentação de produtos quanto a 

eficiência do secador, levando em consideração o volume de material e sua 

respectiva matéria seca. Este equipamento é de alta confiabilidade conferindo 

eficiência e eliminando as variações indesejadas. 

Da correia de pesagem o produto segue para o branqueador. O branqueador 

também  faz um pré-cozimento, onde o amido da batata  é pré-gelatinizado de 20 a 

25 minutos a uma temperatura de 65ºC a 70ºC, sendo que esta temperatura é obtida 

através de um sistema de circulação de água com injeção de vapor. O produto é  

então imediatamente levado a uma resfriador do tipo helicoidal, que abaixa a sua 

temperatura para 25ºC, com o objetivo de efetuar a retro graduação do amido, e 

mais importante ainda, para reforçar a parede de células do amido, bem como deixá-

las permeáveis. Desta forma durante a cocção, as forças mecânicas não irão romper 

as células, mantendo a matéria seca dentro destas. 

Em alguns tipos de flocos a quantidade de amido livre pode ser alta, neste caso o 

branqueamento pode ser reduzido ou até mesmo eliminado do processo(alimentado 

com água fria e servindo como uma unidade de transporte de material). 

O branqueador é do tipo helicoidal (rosca sem fim), preenchido por água que faz  o 

transporte do produto. A água quente é injetada em vários pontos do equipamento, e 

possui também um sistema interno de circulação. Para retirar o produto da água é 
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utilizada uma peneira rotativa, sendo que á água entra no ponto final de descarga do 

produto e  é movida até a entrada onde é separada do produto. 

Depois do resfriador, o produto é bombeado para o forno que é localizado em um 

nível mais alto. Este sistema de bombeamento inclui uma peneira para a retirada de 

água. 

O forno é um equipamento que é diretamente aquecido pelo vapor, onde este vapor 

passa pelo produto. Toda condensação no fundo do equipamento  se separa do 

produto e é posteriormente descartado. Dependendo do teor de sólido solúvel da 

batata utilizada, o tempo de cocção varia de 30 a 40 minutos. Para prevenir o 

escape de vapor, existe um sistema próprio  de vedação. 

Na secagem os aditivos são preparados em um tanque onde se faz a mistura que é 

transportadora através de uma rosca helicoidal, para serem imediatamente 

misturados ao produto. 

Neste estágio  a massa de batata é transportada para o secador. No tambor de 

secagem a massa de batata é distribuída sobre toda sua extensão. Para trazer o 

produto ao tambor de secagem, existe um rolo aplicador que gira o produto de forma 

homogênea para colocá-lo em contato com o tambor, e a maior parte do produto é 

coletada pelos rolos aplicadores, ficando estes completamente  cobertos com 

produto. 

As partes cruas e pretas, inclusive as sobras de casca tem dificuldade de aderência 

aos tambores, sendo assim ficam nos rolos aplicadores onde são extraídas para fora 

do tambor de secagem como rejeito. 

O produto é alimentado pela parte superior do secador e dividido por meio dos rolos 

aplicadores sob um ângulo de 135ºC de inclinação. Esta é a parte da aplicação onde 

o produto é aquecido e 50% da água que possui é evaporada. Depois o produto 

corre debaixo do tambor onde é raspado para fora. Abaixo do tambor de secagem a 

temperatura dos flocos de batata fica aproximadamente a 100ºC, e com este 

aumento de temperatura,  a umidade restante é finalmente retirada. Se o processo 

fluir normalmente, a massa de batata irá sair do secador como um filme, a frente das 
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facas.  Isto significa que a temperatura do tambor e a matéria seca utilizada no 

processo estão corretos. O produto seco ao sair do secador cai dentro de uma rosca 

helicoidal vertical que irá quebrar o filme de batata em pequenos pedaços. 

A armação do secador bem como suas demais partes são feitos em aço inox. Isto 

faz com que o equipamento tenha uma bela aparência, e não sejam encontradas 

partículas de metal no produto. 

Os rolos aplicadores devem ser raspados para se retirar o material que fica aderido. 

Isto pode ser feito automaticamente pelo equipamento, mas com uma grande perda 

de tempo e de produto de qualidade. A alternativa é fazer uma operação de 

raspagem pneumática manual nos rolos aplicadores. O material que fica no fundo do 

equipamento é muito pobre sendo um rejeito da linha e pode ser utilizado para ração 

animal. É possível também  levar todo este material indesejado para um tambor para 

a posterior produção de flocos de qualidade inferior que possuirá muitas manchas 

pretas e amido livre. Esta opção aumenta o rendimento da linha, porem com um 

produto de baixa qualidade. O secador é controlado via pressão de vapor no tambor. 

Na inspeção e usinagem é utilizado um sistema de transporte pneumático, o produto 

é levado até a mesa de inspeção visual. Antes de ser moído o produto passa por um 

imã que remove as partículas de metal que eventualmente existam. Podem  ser 

utilizados para diferentes tipos de uso de flocos. 

Na armazenagem e embalagem, o produto moído é transportado para o silo de 

armazenagem por meio de um transportador de caneca. Este recipiente de 

armazenagem é utilizado para se armazenar flocos adequando seu volume ao ritmo 

da empacotadora (BEM BRASIL, 2010). 

Figura 3.3Na Figura 3.3 é apresentado o fluxograma da linha de produção de flocos 

desidratados de batata. 
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Figura 3.3 - Fluxograma da linha de  produção de flocos desidratados de batata 

Fonte: Bem Brasil (Araxá, MG), 2010. 
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3.3 Tratamento de esgoto 

3.3.1 Introdução 

Há relatos da preocupação das civilizações antigas com a qualidade da água e o 

tratamento de esgoto. Em Nipur, na Índia, em 3.750 a.C., eram construídas galerias 

de esgoto e na Babilônia em 3.100 a.C. já se tem notícia do emprego de manilhas 

cerâmicas (AZEVEDO NETTO,1984). Na Roma imperial eram feitas ligações diretas 

das casas até os canais. Por se tratar de uma iniciativa particular de cada morador, 

nem todas as casas apresentavam essas benfeitorias (METCALF e EDDY, 2003). 

A falta do tratamento de esgotos foi uma das causas das grandes epidemias 

ocorridas na Europa no período entre os séculos XVI e XIX, a despreocupação com 

os efluentes domiciliares, aliada ao desconhecimento da microbiologia até meados 

do séc. XIX, coincidindo com o crescimento das populações e o início do 

aglomeramento em algumas cidades (SAWYER e McCARTY, 1978). 

Quando se apresentam os números entre o crescimento populacional e o aumento 

acelerado dos problemas de Saúde Pública fica fácil de perceber a correlação entre 

estes temas. Estima-se que, por volta de 6.000 a.C. a população da Terra era de 

cinco milhões de habitantes (REICHARDT, 1985). Em 1.850 d.C. esse número era 

de 1 bilhão; em 1930 - 2 bilhões; por volta de 1980 - 4 bilhões. A população mundial 

deve ultrapassar os 9 bilhões de indivíduos em 2050, contra 6,8 bilhões este ano e 7 

bilhões no início de 2012, segundo estimativas das Nações Unidas publicadas 11 de 

Março de 2009 (Agência France-Presse).  Partindo do princípio de que esse 

crescimento na grande maioria dos países é desordenado temos um quadro caótico 

no ponto de vista sanitário e do meio ambiente, onde não há rede de abastecimento 

de água, tratamento de esgotos ou disposição de resíduos sólidos sendo que isto 

acarreta um meio propício para a propagação de doenças de veiculação hídrica e 

outras correlacionadas a este crescimento sem infra-estrutura. (MALTA, 2001) 

Em Londres, somente em 1815 os esgotos começaram a ser lançados em redes 

coletoras; em Hamburgo , em 1842, em Paris , em 1880 (METCALF E EDDY, 2003). 
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Ocorreu uma terrível epidemia de cólera na Europa, devido ao precário sistema de 

Saneamento, em 1826 atingindo grandes proporções em 1831 na Inglaterra, onde 

fez 50 mil vítimas fatais. Em vista desse fato e para estudo de futuras tomadas de 

decisões foi realizado em 1882 um levantamento das condições sanitárias na 

Inglaterra (AZEVEDO NETTO,1984).  

Segundo Metcalf e Eddy (2003), a preocupação com o tratamento dos esgotos 

surgiu primeiramente na Inglaterra, após nova epidemia de cólera ocorrida em 1848, 

com 25.000 vítimas fatais. Esse país, devido a pouca extensão de seus rios e ao 

crescimento acelerado de algumas cidades, foi um dos primeiros a sofrer as 

conseqüências da poluição hídrica, decorrente do lançamento dos esgotos (sem 

tratamento), nos corpos d'água. Foi também pioneiro na promulgação das primeiras 

leis de saneamento e Saúde Pública. Ainda em Londres, no ano de 1854, foi 

estabelecido um marco muito importante no estudo da epidemiologia, Jonh Snow 

provou cientificamente a relação entre certas doenças, entre elas o cólera, e a 

qualidade das águas. Em 1857 foi criado o Conselho de Proteção das Águas do Rio 

Tâmisa, na Inglaterra (AZEVEDO NETTO, 1984). 

Em 1860, aparece o dispositivo de Mouras para tratar lodos de esgotos por processo 

anaeróbio; em 1865, fizeram-se os primeiros experimentos sobre microbiologia de 

degradação de lodos. Os fundamentos biológicos, que acabariam dando origem ao 

processo de tratamento de esgotos, através de lodos ativados, começaram a ser 

investigados, na Inglaterra, em 1882, tendo culminado com o desenvolvimento do 

processo de lodos ativados em 1914, por Arden e Lockett. Com o grande 

desenvolvimento das cidades, ocorrido a partir do século XIX e início do século XX, 

outros países seguiram o exemplo inglês e começaram a se preocupar com o 

tratamento de seus esgotos, e como resultado em 1887 foi construída a Estação 

Experimental Lawrence, em Massachusetts, nos EUA (METCALF e EDDY, 2003). 

O Município do Rio de Janeiro foi o quinto do mundo a possuir rede coletora de 

esgotos e Estação de Tratamento de efluentes antes de 1900, fato que os 

sanitaristas deste município orgulhosos. 
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Pode-se afirmar que a partir daí, os países desenvolvidos, em especial a Inglaterra, 

a maioria dos outros países europeus, os EUA, o Canadá, a extinta União Soviética 

e o Japão começaram a tratar os esgotos de suas cidades. Nas cidades brasileiras, 

salvo alguns casos isolados, somente a partir da década de 70 começou a ocorrer 

um certo avanço nesta área, ainda em poucas cidades. No entanto, até o momento 

a maioria das cidades brasileiras nem coletam nem fazem tratamento de seus 

esgotos e que terão fatalmente que fazê-lo, sob pena de ficarem sem mananciais de 

água apropriada para o abastecimento público. 

Os processos de tratamento já são de conhecimento geral, com algumas pequenas 

diferenças entre os diversos processos dentro dos países. O principal problema 

encontrado está na produção de lodos e seu destino final. Assim, as práticas para o 

aproveitamento ou simples disposição do lodo são também bastante antigas nos 

países mais desenvolvidos sendo no entanto, ainda não satisfatórias.  

Até a década de 70, uma das práticas mais utilizadas para destino final de lodo era a 

sua aplicação na melhoria de solos agrícolas. No entanto, descobriu-se que nem 

todo lodo pode ser utilizado com essa finalidade. A descoberta de que poderiam 

ocorrer elementos poluentes no lodo, em especial organismos patogênicos e metais 

pesados, começou a preocupar a comunidade científica que, sabendo dos eventuais 

efeitos desses poluentes sobre os seres humanos e animais, não tinha, ainda se 

aprofundado em pesquisas mais conclusivas, por este motivo a Comunidade 

Européia criou uma comissão para estudar o problema (VICENT e CRITCHLEY, 

1984). A partir de 1980, a "Commission of European Communities (CEC)" 

encarregou-se da padronização de regulamentos estabelecendo as seguintes 

diretrizes básicas a serem observadas: 

I - O lodo não deve ser usado quando apresentar concentração de poluentes, acima 

dos estabelecidos, ou se a quantidade acumulativa desses elementos adicionados 

ao solo, durante um período de 10 anos, puder exceder os níveis especificados; 

II - O lodo fresco (não estabilizado) só poderá ser utilizado no solo, se for 

imediatamente nele injetado ou misturado em solos aráveis; 
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III - Nenhuma aplicação deverá ser feita em parques, "playgrounds" ou em matas e 

florestas, exceto quando houver uma autorização especial; 

IV - Áreas gramadas não deverão ser utilizadas como pastagens, e as forragens não 

deverão ser colhidas para alimentação de animais por, pelo menos, seis semanas 

após a aplicação do lodo estabilizado; 

V - Não deverá ser aplicado lodo em culturas que possam entrar em contato direto 

com este e que sejam consumidas cruas; 

VI - O lodo não deverá ser aplicado em solos que apresentarem valor de pH menor 

que 6,0 após a aplicação. 

3.3.2 Coleta, transporte de esgotos 

Os esgotos são coletados e transportados para as Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE’s) por meio da rede coletora. Esta rede é constituída por ligações 

prediais, coletores de esgoto e seus órgãos acessórios (NUVOLARI et al., 2003). A 

ligação predial é o trecho do coletor predial compreendido entre o limite do terreno e 

o coletor de esgoto; a rede coletora recebe estes esgotos por meio de coletores 

secundários encaminhando-os ao coletor tronco que transporta estas contribuições 

para um interceptor ou um emissário. O interceptor possui diâmetro maior do que a 

rede coletora, pois recebe contribuição de toda a sub-bacia; já o emissário conduz 

os esgotos a uma ETE ou a um corpo receptor (FONTES, 2003). Segundo Jordão e 

Pessoa (2005), o esgoto tratado tem um papel fundamental no planejamento e na 

gestão sustentável dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas 

destinadas a fins agrícolas e de irrigação. Ao liberar as fontes de água de boa 

qualidade para abastecimento público e outros usos prioritários, o uso de esgoto 

contribui para a conservação dos recursos hídricos e acrescenta uma dimensão 

econômica. Os processos de tratamento dos esgotos são formados por uma série de 

operações unitárias, empregadas para a remoção de substâncias indesejáveis ou 

para a transformação destas substâncias em outras aceitáveis. 



36 

As técnicas para o tratamento de esgotos domésticos têm sido desenvolvidas há 

mais de 50 anos. Os recursos disponibilizados atualmente permitem o alcance de 

elevados graus de tratamento de esgotos gerados em uma cidade. Destaca-se que, 

em regiões com escassez de água,  já acontece o reuso da água proveniente do 

tratamento de esgotos sanitários (GEYER, 2001). 

O tratamento de esgoto contempla duas fases: a primeira, o tratamento do efluente 

líquido e a segunda, o tratamento dos sólidos restantes do processo, os quais são 

denominados lodos. O tratamento presume a separação da parte líquida da parte 

sólida. Serão abordadas a seguir as duas fases de tratamento. 

3.3.3 Tratamento da fase líquida do esgoto 

O tratamento da fase líquida compreende os níveis de tratamento: preliminar, 

primário e secundário. O nível secundário recebe especial atenção, pois dentre os 

citados é o único capaz de cumprir a legislação relativa aos padrões de lançamento 

(SPERLING, 1999). Os sistemas terciários e quaternários são utilizados em alguns 

países desenvolvidos, porém não são aplicados em grande escala em virtude do alto 

custo de suas implantações. 

O tratamento preliminar de uma ETE remove os sólidos grosseiros, gorduras e 

areias transportadas pelos esgotos com as seguintes finalidades: Proteger os 

dispositivos de transportes de esgoto; Proteger os dispositivos de tratamento de 

esgoto; Proteger os corpos receptores; Aumentar a eficiência de operação de 

desinfecção. Este tratamento compreende as seguintes etapas 

I - Gradeamento: são dispositivos constituídos por barras paralelas igualmente 

espaçadas. Destinam-se a reter sólidos grosseiros em suspensão, bem como corpos 

flutuantes. As grades variam conforme a qualidade do esgoto afluente e as 

dimensões dos sólidos que o mesmo traz, podendo ser grossas, médias e finas;  

II - Desarenador: neste processo a areia sedimenta no fundo da caixa em função de 

seu tamanho e densidade, enquanto a matéria orgânica permanece em suspensão 

no meio líquido (Ilustração); 
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III - Peneiras: são utilizadas para remoção de sólidos finos e/ou fibrosos. Os 

dispositivos de retenção são telas ou malhas de aço, bronze ou liga, de aberturas 

adequadas ao líquido que se deseja tratar; 

IV - Medidor de vazão: cuja função é medir e controlar a vazão; pode ser feita 

através da “calha Parshall”. 

O material removido, depois de lavado e dependendo do grau de limpeza, poderá 

servir a aterros próximos ao local ou a incineração, bem como para a reposição do 

material drenante comumente utilizado nos leitos de secagem. 

Os decantadores primários são unidades do tratamento primário que recebem os 

esgotos provenientes das unidades do tratamento preliminar, isentos de sólidos que 

foram removidos naquelas unidades. A finalidade dos decantadores é a remoção de 

sólidos sedimentáveis (orgânicos e inorgânicos), de tal forma a permitir que os 

esgotos estejam em condições de serem lançados nos corpos receptores ou de 

serem submetidos a tratamentos secundários (JORDÃO e PESSOA, 2005).  

Depois de efetuado o tratamento preliminar e primário no esgoto, verifica-se que, na 

maioria dos casos, o nível de tratamento não atinge o padrão necessário, 

estabelecido pelo CONAMA (2005), para que o efluente possa ser lançado no corpo 

receptor. Assim, quase sempre é necessário o tratamento secundário, que visa 

remover os sólidos dissolvidos, bem como os sólidos finamente particulados, não 

removidos no tratamento primário. Esta operação é feita por processos Biológicos 

(aeróbios e anaeróbios) que geralmente são mais rápidos, mais eficientes e mais 

fáceis de controlar. 

Sperling (1999), definiu os principais sistemas de tratamento de esgotos domésticos 

no nível secundário são: Lagoas de estabilização, Lodos ativados, Filtros biológicos, 

Sistemas anaeróbicos e Disposição no solo.  Os dois primeiros por serem os mais 

utilizados  são descritos abaixo. 

a) Sistemas de Lagoas de Estabilização: 



38 

As lagoas de estabilização são sistemas de tratamento biológicos em que a 

estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica, que pode 

ser aeróbia ou anaeróbia. Os sistemas de tratamento por lagoas de estabilização 

podem ser realizados de cinco formas diferentes, descritos a seguir. 

Na Lagoa facultativa a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) solúvel e finamente 

particulada é estabilizada aerobiamente por bactérias dispersas no meio líquido; já a 

DBO suspensa que sedimenta no fundo das lagoas estabiliza-se através das 

bactérias anaeróbias. O oxigênio requerido pelas bactérias é fornecido pelas algas, 

através da fotossíntese. 

A Lagoa anaeróbia-lagoa facultativa é constituída por um sistema de duas lagoas 

em série, sendo a primeira anaeróbia e segunda facultativa. Cerca de 50% da DBO 

é estabilizada na lagoa anaeróbia, que é mais profunda e com menor volume, 

enquanto a DBO restante é removida pela lagoa facultativa. 

Na Lagoa aerada facultativa, os mecanismos de remoção da DBO são similares aos 

de uma lagoa facultativa. No entanto, o oxigênio é fornecido por aeradores 

mecânicos, ao invés da fotossíntese. Grande parte dos sólidos e da biomassa 

sedimenta. 

Na Lagoa aerada de mistura completa – Lagoa facultativa, a energia introduzida por 

unidade de volume da lagoa é elevada na lagoa aerada, o que faz com que os 

sólidos, principalmente a biomassa, permaneça dispersa no meio líquido, ou em 

mistura completa. Necessitando, portanto de uma lagoa posterior, lagoa facultativa 

com a finalidade de decantação e digestão das partículas, bem como melhoria da 

fase líquida. A maior concentração de bactérias no meio líquido aumenta a eficiência 

do sistema na remoção da DBO, o que permite que a lagoa tenha um volume inferior 

ao de uma lagoa facultativa. 

A Lagoa aerada de mistura completa – lagoa de decantação é similar à lagoa 

anterior, com a diferença de que a unidade de decantação é constituída por uma 

lagoa de menores dimensões, com finalidade de sedimentação das partículas. 

b) O sistema de lodos ativados: 
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O sistema é um processo biológico. Nele o esgoto afluente e o lodo ativado são 

misturados, agitados e aerados, com posterior separação dos lodos ativados do 

esgoto através da sedimentação que ocorre em decantadores. A maior parte do lodo 

ativado separado retorna ao processo, enquanto uma parcela menor é retirada para 

tratamento final (JORDÃO e PESSOA, 2005). 

Este sistema tem sido bastante utilizado em grandes centros urbanos, pois permite 

com pequenas áreas, o tratamento de grandes quantidades de esgotos. Pode ser 

executado de três formas descritas a seguir. 

Lodos ativados convencional: segundo Nuvolari et al. (2003), este sistema pode ser 

definido como um processo no qual uma massa biológica, que cresce e flocula, é 

continuamente circulada e colocada em contato com a matéria orgânica do despejo 

líquido afluente ao processo, em presença de oxigênio. O fornecimento de oxigênio 

é feito por aeradores mecânicos ou por ar difuso. O processo possui um reator 

(unidade de aeração) seguido por uma unidade de separação dos sólidos 

(decantador secundário), de onde o lodo separado é quase que totalmente retornado 

ao tanque de aeração para mistura com as águas residuárias e o restante é 

descartado do sistema (lodo secundário). A concentração de biomassa no reator é 

bastante elevada, devido à recirculação dos sólidos (bactérias) sedimentados no 

fundo do decantador secundário. A biomassa permanece no sistema  mais tempo do 

que o líquido, o que garante uma elevada eficiência na remoção da DBO. Há 

necessidade da remoção de uma quantidade de lodo (bactérias) equivalente ao que 

é produzido. Este lodo removido necessita de um tratamento posterior.  

Lodos ativados por aeração prolongada: similar ao sistema anterior, com a diferença 

que a biomassa permanece mais tempo no sistema, sendo necessário para tanto, 

tanques de aeração maiores. Com isto, há menos DBO disponível para as bactérias, 

o que faz com que elas utilizem a matéria orgânica do próprio material celular para 

sua manutenção. Em decorrência, o lodo excedente retirado sai estabilizado. 

Lodos ativados de fluxo intermitente: a operação do sistema é intermitente. Assim, 

no mesmo tanque ocorrem, em fases diferentes, as etapas de reaeração (aeradores 

ligados) e sedimentação (aeradores desligados). Quando os aeradores estão 
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desligados, os sólidos sedimentam, ocasião em que se retira o efluente 

(sobrenadante). Ao se religar os aeradores, os sólidos sedimentados retornam à 

massa líquida, o que dispensa as elevatórias de recirculação. Não há decantadores 

secundários. 

3.3.4 Tratamento da fase sólida de esgotos-lodos 

O termo “lodo” tem sido utilizado para designar os subprodutos sólidos do 

tratamento de esgotos. Nos processos biológicos de tratamento, parte da matéria 

orgânica é absorvida e convertida, fazendo parte da biomassa microbiana. O lodo é 

composto principalmente de sólidos biológicos, e por esta razão também pode ser 

denominado de biossólido (ANDREOLI et. al., 2001). 

Na sua origem, o lodo é removido nos decantadores primários, e é gerado na fase 

biológica do tratamento secundário (JORDÃO e PESSOA, 2005). A produção do 

lodo é função do sistema de tratamento da fase líquida (SANTOS, 2003). 

Todos os processos de tratamento biológico geram lodo, sendo necessário o 

tratamento e o descarte deste. Em geral, são gerados os seguintes subprodutos 

sólidos no tratamento da fase líquida: material agregado; areia; escuma; lodo 

primário; lodo secundário e lodo químico (para etapas físico-químicas). 

3.3.4.1 Classificação dos lodos 

O lodo é uma mistura de matéria orgânica e inorgânica e classifica-se quanto à 

formação e quanto ao teor de umidade. O planejamento de gerenciamento do lodo 

leva em conta os seguintes aspectos: a produção do lodo na fase líquida e o 

descarte do mesmo nas fases líquida e sólida. Os resíduos formadores do lodo 

podem penetrar na ETE carreados pelo próprio esgoto bruto, podem ser gerados no 

próprio processo de tratamento ou podem ser adicionados ao esgoto no tratamento 

(ANDREOLI  et. al., 2001). 

Os lodos podem ser classificados em quatro tipos: lodos primários; lodos biológicos 

ou secundários; lodos mistos; lodos químicos. Os processos que recebem o esgoto 
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bruto em decantadores primários geram o lodo primário, composto pelos sólidos 

sedimentáveis do esgoto bruto. 

Na etapa biológica de tratamento, tem-se o lodo biológico ou lodo secundário; Ele é 

constituído principalmente de microrganismos, produtos extracelulares e resíduos 

que não foram removidos no tratamento primário (ANDREOLI, 1999). 

Além disso, dependendo do sistema, o lodo primário pode ser tratado junto com o 

lodo secundário. Nesse caso, o lodo resultante da mistura pode ser chamado de 

lodo misto. Já para sistemas de tratamento onde se utiliza etapa físico-química, quer 

para melhora do desempenho do decantador primário, quer para dar um polimento 

ao efluente secundário, tem se o lodo químico. 

Classificação quanto ao teor de umidade: para melhor entendimento do grau de 

umidade dos lodos, o meio técnico e as Companhias de Saneamento Básico 

(DMAE, 1978; DMAE, 1996) os têm classificados em quatro grupos: lodo “in natura”, 

lodo parcialmente desidratado, lodo seco e lodo incinerado. O lodo “in natura” é 

aquele retirado logo após o processo de tratamento de esgotos e apresenta um teor 

de umidade em torno de 98%, ou seja, constitui-se de uma forma praticamente 

líquida, com cerca de 98% a 99% de água. 

O lodo parcialmente desidratado é aquele que passa por um processo de 

desidratação (mecanizada ou natural). Nesta fase, o lodo tem uma aparência de 

material seco, porém ainda apresenta elevado teor de umidade, que pode estar 

entre 30 a 50% da sua massa (MUSSE, 2007). 

O lodo seco é o material formado por mais de 99% de sólidos, o qual somente pode 

ser obtido mediante processo de secagem artificial através de estufas. O lodo 

incinerado é a cinza resultante do processo de incineração tanto do lodo seco como 

do lodo desidratado, o que normalmente ocorre em temperaturas entre 550ºC e 

950°C. Também é denominado de Cinza de Lodo Sanitário ou Cinza de Lodo. 

Principais contaminantes dos lodos: alguns componentes das águas residuárias, ao 

passarem pelo sistema de tratamento, concentram-se em proporções variadas no 

lodo. Parte destes componentes são materiais orgânicos e minerais e conferem 
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características fertilizantes ao lodo. No entanto, outros componentes são 

indesejáveis e genericamente agrupados em (ANDREOLI et. al., 2001):  

I - Metais pesados: são metais que, em determinadas concentrações e tempo de 

exposição, oferecem risco à saúde humana e ao ambiente. Os principais elementos 

são: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se e Zn; 

II - Microorganismos patogênicos: são microorganismos que podem causar doenças 

nos homens e animais. Cinco grupos podem estar presentes no lodo: helmintos, 

protozoários, fungos, vírus e bactérias. A origem pode ser de procedência humana 

e/ou de animais, cujos dejetos são eliminados através da rede de esgoto. 

III - Poluentes orgânicos variáveis: há poucos dados sobre o comportamento dos 

poluentes perigosos nos sistemas de controle de poluição das águas. Citam-se 

alguns poluentes orgânicos mais comuns: metano, metil, etil, cetona, hexanona, 

benzeno, cianeto, cloreto de metileno, tolueno entre outros. 

Tipos de processamentos de lodos: o lodo, devido às características já 

mencionadas, necessariamente deve passar por processos de estabilização antes 

de ser conduzido ao destino final. A estabilização refere-se às tecnologias onde se 

utilizam aditivos ou processos para alterar o estado físico do resíduo, o que facilita o 

manuseio, o acondicionamento, o transporte e a disposição final do mesmo e, 

principalmente, o torna menos tóxico por imobilização física e/ou química dos 

constituintes do resíduo (CLAUDIO, 1987; BARTH et al., 1990). 

As formas de estabilização do lodo iniciam-se por digestão aeróbia ou anaeróbica, 

em seguida o volume do lodo é também reduzido com a secagem natural ou 

mecânica para que possa ocorrer seu manuseio e processamento de uma forma 

mais higiênica em volumes menores; como última fase do processo, antes da 

disposição final, tem-se utilizado a incineração, o que reduz significativamente o 

volume de resíduo e elimina a matéria orgânica. 

Descreve-se a seguir as principais etapas do gerenciamento do lodo, com seus 

respectivos objetivos (ANDREOLI et. al., 2001): 
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I - Adensamento: remoção de umidade (redução de volume), podendo ser realizada 

em tanque de espessamento por gravidade, por centrifugação ou por flotação; 

II - Estabilização: remoção da matéria orgânica (redução de sólidos voláteis); 

objetiva a estabilização da matéria orgânica presente no lodo, reduzindo os riscos de 

contaminação e os odores do lodo “in natura”. Classifica-se em biológica, química e 

térmica, sendo a biológica mais utilizada através dos processos de digestão aeróbia 

e anaeróbia; 

III - Condicionamento: preparação para a desidratação (principalmente mecânica); 

São utilizados nos processos naturais: lagoas de lodo, leitos de secagem; já nos 

processos mecanizados utilizam-se: centrífugas ou prensas. 

IV - Higienização: remoção de organismos patogênicos; ela garante um nível de 

patogenicidade no lodo que, ao ser disposto no solo. A higienização envolve 

processos que combinam mecanismos térmicos, químicos, biológicos e radiológicos, 

sendo a via química a mais utilizada; 

V - Disposição final: destinação final dos subprodutos; este item será trabalhado a 

seguir com mais detalhes. Na Figura 3.4 é apresentado o processo de tratamento de 

esgoto. 

 

Figura 3.4 - Processo da estação de tratamento de esgoto. 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2002. 
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3.3.4.2 Disposição final dos lodos 

A disposição final adequada do lodo de esgoto torna-se cada vez mais necessária. 

O lodo é um subproduto com alta carga poluidora e patogênica. Além disso, 

considerando-se especificamente o lodo de esgoto, há perspectivas de agravamento 

quanto à disposição final do lodo de esgoto, pois o país necessita, em curto prazo, 

de resgatar a dívida ambiental do setor de saneamento que lança diariamente 10 

bilhões de litros de esgoto bruto nos rios brasileiros (FERREIRA e NISHIYAMA, 

2003). Dentre os possíveis sistemas de disposição final, pode-se relacionar os 

seguinte: Disposição no Solo, Disposição nos Mananciais e Disposição no Ar.  

A disposição de lodo de estação de tratamento  de esgoto no solo agrupam-se em 

duas categorias: 

- Agricultura: o uso benéfico em recuperação de áreas degradadas e a produção de 

substratos de mudas e fertilizantes, beneficiam-se com as propriedades do produto 

como fertilizante e condicionador do solo 

- Descarte: utiliza-se o solo como substrato para decomposição do resíduo, ou como 

local de estocagem, sem tirar proveito de suas propriedades benéficas.  

Segundo Geyer (2001), a disposição de lodo na agricultura vem sofrendo queda 

devido a vários fatores, principalmente pelos danos ambientais e à saúde humana 

que esta solução tem causado. A necessidade de auto controle, os limites impostos 

por calendários agrícolas, as políticas governamentais, as regulamentações 

ambientais e os custos de transporte têm sido os principais motivos da busca de 

alternativas para disposição do resíduo.  

Os principais efeitos nocivos provocados pelo lodo, quando utilizado na agricultura, 

podem ser englobados em duas categorias: Risco a saúde humana, animal e 

vegetal a partir de agentes patogênicos presentes no lodo e acúmulo de metais 

pesados ao longo da cadeia alimentar, através da elevação da concentração de 

metais pesados no solo (LUDUVICE et al., 1992). 
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Disposição nos mananciais de água dos resíduos das ETE’s (lodo) desde a década 

de 50, vinha sendo os cursos d’água próximo às estações, mas esta prática foi 

questionada devido aos riscos à saúde humana e aos impactos ao meio ambiente 

(HOPPEN et al., 2005a). Contaminações de importantes baías marítimas no mundo, 

devido ao lançamento de grandes quantidades de resíduos, mostram que esta 

alternativa tende a causar prejuízos irreparáveis ao oceano e à vida aquática. A 

disposição oceânica, como forma de disposição final de lodo, é um processo que já 

não mais é utilizado por grande parte dos países; a partir de 2005 a tendência era 

que se tornasse uma prática totalmente proibida (PROSAB, 1999). Apesar de ser 

considerada como a disposição mais econômica, esta alternativa vem sendo 

questionada, pois esta prática tem sido extremamente nociva aos recursos hídricos 

(lagos, rios e mares), principalmente aos rios e lagos de pequena dimensão ou 

volume. 

A Disposição no ar, neste caso a incineração é listada também como uma 

disposição final, pois no processo de incineração grande parte dos constituintes são 

volatizados e exterminados, esta é uma forma de disposição parcial, no ar, dos 

lodos. Por esta razão,. No entanto, uma vez que o processo gera resíduos (cinza 

residual) que necessitam de uma disposição segura e adequada por ainda conter 

em sua composição metais pesados, alguns autores não consideram a incineração 

como um processo de disposição final e sim somente uma etapa de tratamento de 

lodos ( GEYER, 2001).  

Nos últimos anos, devido às vantagens que esta etapa do processo trouxe, como 

significativa redução do volume de resíduo e possibilidade do aproveitamento das 

cinzas, a incineração tem sido cada vez mais utilizada (OKUNO et al., 1997). 

Fontes (2003) descreve  que a incineração é o processo de estabilização de lodo 

que proporciona a maior redução no volume para a disposição final. O volume de 

cinza residual é normalmente inferior a 4% do volume do lodo que alimentou o 

incinerador. Tem-se como principal vantagem a redução do volume de lodo, no 

entanto, apesar da eliminação dos organismos tóxicos, os metais pesados 

continuam presentes nas cinzas, tornando-se necessária uma disposição final 

adequada para as mesmas. 



46 

Segundo Musse (2007) são dois os tipos de incineradores atualmente em uso no 

tratamento de lodo de esgotos: 

I - Incinerador de múltiplas câmaras: É dividido em três zonas de combustão 

distintas; a superior, onde ocorre a remoção da umidade; a intermediária onde 

ocorre a combustão propriamente dita e a terceira onde ocorre o resfriamento. 

Nestes fornos, o lodo seco, com um teor de umidade inferior a 70%, é introduzido no 

nível superior e vai sendo empurrado por dispositivos mecânicos para os estágios 

inferiores. O ar pré-aquecido é introduzido junto ao estágio inferior, e flui de baixo 

para cima. Nos estágios superiores se processa a vaporização da umidade e o 

esfriamento dos gases. Os compostos voláteis do lodo entram em combustão nos 

estágios intermediários, enquanto nos estágios inferiores se processa a queima 

lenta dos compostos de difícil combustão, e o arrefecimento das cinzas. As cinzas 

são removidas do incinerador por uma abertura na parte inferior do mesmo, após um 

período de resfriamento das mesmas. A incineração por este processo é bastante 

complexa e necessita de operadores especializados, sendo utilizado somente em 

instalações de grande porte (BETTIOL e CAMARGO, 2000). 

II - Incinerador de leito fluidizado: Este incinerador consiste de vaso cilíndrico de 

câmara única de paredes refratárias. O leito fluidizado de areia, em contato com o 

lodo desaguado, retém as partículas orgânicas até a completa combustão da 

mesma. A areia é pré-aquecida até cerca de 800ºC. A combustão do material volátil 

do lodo, e se necessário do combustível utilizado, provoca um fluxo ascendente do 

ar, introduzido na parte inferior do recipiente, gases oriundos da combustão que 

mantém o conteúdo homogêneo, sem a necessidade de equipamento de mistura. 

Em função do menor custo operacional e ainda devido à qualidade do ar liberado 

através da chaminé, o incinerador de leito fluidizado é o mais utilizado.  

Com a sofisticação do processo e o alto custo de implantação e operação, o uso de 

incineradores ainda está restrito a grandes centros urbanos, com elevada 

concentração industrial. A emissão de poluentes atmosféricos, neste processo, 

também deve ser monitorada e controlada. O controle é obtido através da 

otimização do processo de combustão e da utilização de filtros antes da liberação 
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dos poluentes para a atmosfera. Os poluentes podem ser encontrados na forma 

gasosa ou sólida. (ANDREOLI; et. al., 2001). 

A concentração de metais nos sólidos deve-se à qualidade da composição do lodo 

incinerado. Os padrões suecos, estabelecidos em 1986, passaram a ser referência 

mundial para emissões de gases de processos de incineração. A partir de 1986, em 

outros países, também foram estabelecidos padrões de emissão, os quais vieram a 

confirmar os limites estabelecidos no padrão sueco e acrescentar alguns outros itens 

a ser considerados. Estes padrões são apresentados nas Tabelas 3.4 e 3.5, a 

combustão eficiente assegura a completa destruição da matéria orgânica do lodo, 

restando na cinza material inerte inorgânico com concentração de metais pesados. 

Tabela 3.4 - Valores da composição típica da cinza 

Padrões limites de emissão para incineração de resíduos 
Tipo de Poluente(mg/mm³) Alemanha 1989 CEE 1989 França 1990 Suécia 1986 
CO 100 100 100 100 
Poeira 30 30 50 20 
SO2 100 300 - - 
NOX 500 - - - 
HCl 50 50 100 100 
 NOX 2 2 - - 
C/Cx Hy 20 20 10 - 
Cd, Hg 0,2 0,2 0,3 0,1 
As, Co, Se,Ni 1,0 1,0 1,0 - 
Pb, Cr, Cu, Zn 5,0 5,0 5,0 - 
Dioxinas(mg/mm3) 0,1 - - 0,1 
Média Amostral Diária Mensal  Mensal 
Fonte: (NILSSON, 1990) 

 

Tabela 3.5 - Composição típica da cinza 

Componente Componente (em peso seco) 
SiO2 55% 
Al2O3 18,4% 
P2O5 6,9% 
Fe2O3 5,8% 
CaO 5,4% 
Cu 650mg/Kg 
Zn 450mg/Kg 
Ni 100mg/Kg 
Cd 11mg/Kg 

Fonte: (ANDREOLI et. al., 2001) 

Os riscos de disposição inadequada da cinza estão associados à possível lixiviação 

dos metais pesados e posterior absorção destes elementos pelas plantas. 

Aconselha-se a disposição final da cinza em aterros sanitários, evitando-se o contato 
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com o solo. Atualmente, existem estudos e experimentos no Japão e na Europa 

sobre a mistura da cinza com o cimento, de forma a assegurar a retenção definitiva 

dos metais pesados. No Brasil, também alguns experimentos já foram feitos 

(GEYER, 2001; FONTES, 2003). 

A busca de soluções economicamente e ambientalmente vantajosas para o 

tratamento e disposição final do lodo advindo das Estações de Tratamento de 

Esgotos continua sendo um desafio, principalmente para países em 

desenvolvimento, que vivem em severas restrições econômicas e onde os 

problemas sanitários exigem soluções emergenciais (HOPPEN et al., 2005a). 

3.3.5 Efluentes industriais: descrição do processo de tratamento na 

Bem Brasil Alimentos S/A Araxá (MG) 

O efluente proveniente das instalações industriais é enviado ao sistema de 

tratamento de efluentes. Os principais resíduos sólidos produzidos na indústria de 

batatas pré-fritas são: a pele da batata que é constituída basicamente por amido e 

água tendo 13% de sólidos em sua composição conforme indicações do fabricante 

da linha de produção e os restos de batatas que por ventura forem separados 

durante a classificação. O sistema adotado é composto de um tratamento primário 

seguido do tratamento biológico é fundamental para remoção da carga orgânica 

dissolvida no efluente. O tratamento primário tem por finalidade adequar o efluente 

para ser tratado através do sistema biológico. 

O efluente proveniente das instalações industriais é enviado diretamente ao 

tratamento de efluentes. O efluente passa por uma peneira estática, seguindo ao 

decantador primário. Na peneira estática são removidos os sólidos com diâmetro 

superior a 0,75mm.  Os sólidos suspensos presentes no efluente são removidos no 

decantador primário. Os sólidos separados (Lodo) são enviados a um tanque de 

acúmulo e a seguir retirados da unidade, nesta etapa ocorre uma produção diária de 

8 a 10 toneladas de lodo decantado. O efluente sobrenadante na saída do 

decantador é conectado ao efluente sanitário e segue ao tratamento biológico 

(Figura 3. 5). 
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Figura 3. 5  - Tanque de acúmulo Bem Brasil 

Fonte: Bem Brasil, 2010. 

Na lagoa anaeróbica (Figura 3.6) é removida parte da carga orgânica dissolvida no 

efluente. Seguindo as lagoas aeradas, é removida a carga orgânica remanescente 

no efluente. O fornecimento do oxigênio necessário a respiração das bactérias é 

fornecido por soprador de ar, sendo distribuído no tanque por difusores de 

membrana. 

 

Figura 3.6 - Lagoa anaeróbica 

Fonte: Bem Brasil, 2010. 
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Após as lagoas aeradas o efluente passa pela lagoa de polimento, onde possíveis 

sólidos suspensos são removidos, garantindo a qualidade do efluente tratado. Na 

saída da lagoa de polimento encontra-se instalada uma calha a Parshall para 

medição da vazão final do efluente. 

A instalação do decantador primário tem como objetivo remover os sólidos 

suspensos presentes no efluente após a sua passagem do mesmo na peneira 

estática. Para direcionar o lodo decantado para a tubulação central de coleta, foi 

instalado um removedor de lodo do tipo ponte radial girando em torno de mancal de 

apoio, com acionamento periférico, em conjunto de rodas múltiplas, acionado por um 

moto-redutor de rosca sem fim. (Figura 3.7 e Figura 3.8). 

 

Figura 3.7 - Decantador primário (Vista A) 

Fonte: Bem Brasil, 2010. 
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Figura 3.8 - Decantador primário (Vista B) 

Fonte: Bem Brasil, 2010. 

No sistema de raspagem do lodo é feita a raspagem do fundo que é executada por 

lâminas, com borda de borracha, com ângulo de ataque para dirigir o lodo em 

direção á tubulação central de coleta.  

A remoção superficial de escuma é feita através de raspagem da escuma executada 

pelos raspadores superficiais fixo e basculante. O fixo dirige a escuma do centro a 

periferia do tanque, onde o basculante dirigi-la-á para a caixa de coleta.  

Para a retirada do lodo decantado foi instalada moto bomba do tipo deslocamento 

positivo. Para garantir a homogeneização do lodo decantado foi instalado um 

misturador e em seguida o lodo decantado segue para a caçamba de acúmulo com 

capacidade de até 15 toneladas e a mesma é substituída diariamente. O efluente 

sobrenadante segue para o tratamento biológico (BEM BRASIL, 2010). 

3.4 Compósito cimentício 

Certamente o material mais largamente usado em construção civil é o concreto, 

normalmente feito com a mistura de cimento Portland, água, agregados miúdos 

(areias) e graúdos (britas e pedras). Em 1963 nos Estados Unidos, 63 milhões de 
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toneladas de cimento Portland foram convertidas em 500 milhões de toneladas de 

concreto, cinco vezes o consumo de aço, em massa. Em muitos países, o consumo 

de concreto é 10 vezes maior que o do aço. O consumo mundial total de concreto, 

no ano de 1993, foi estimado em três bilhões de toneladas, ou seja, um tonelada por 

ser humano vivo. O homem não consome nenhum outro material em tal quantidade, 

a não ser a água (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

Hoje, a proporção em que o concreto é usado é diferente do que era há 30 anos. 

Estima-se que o atual consumo mundial de concreto é da ordem de 5,5 bilhões de 

toneladas por ano (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

Uma das primeiras aplicações conhecidas do concreto consistiu em aquedutos e 

muros de contenção de água, construídos pelos romanos. Pela sua alta resistência à 

água, faz dele um material ideal para estruturas destinadas a controlar, estocar e 

transportar água. O uso do concreto em barragens, canais, canalizações para 

conduzir água em tanques para estocagem ocorre em quase todo o mundo. A 

segunda razão para o uso tão difundido do concreto é a facilidade com que 

elementos estruturais de concreto podem ser executados, numa variedade de 

formas e tamanhos. 

A terceira razão é que normalmente é barato e facilmente disponível no canteiro. Os 

principais ingredientes para execução do concreto são relativamente baratos e 

comumente disponíveis na maior parte do mundo. Apesar de em certas áreas 

geográficas o custo do concreto chega a 80 dólares/toneladas, em outras cai para 

20 dólares/toneladas, o que corresponde somente a dois centavos de dólar/Kg. 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

3.4.1 Componentes do concreto 

O concreto é um material composto que consiste essencialmente de um meio 

contínuo aglomerante, dentro do qual estão mergulhadas partículas ou fragmentos 

de agregados. No concreto de cimento hidráulico, o meio aglomerante é formado por 

uma mistura de cimento hidráulico e água. Segundo Metha e Monteiro (1994), o 

agregado é o material granular, tal como a areia, o pedregulho, a pedra britada ou 
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escória de alto forno. O termo agregado graúdo se refere às partículas de agregados 

maiores do que 4,8 mm (peneira n° 4) e o termo agregado miúdo se refere a 

partículas de agregado menores que 4,8mm, porém maiores que 75µm (peneira n° 

200). Pedregulho é o agregado graúdo resultante da desintegração natural e 

abrasão da rocha ou do processamento mecânico (britagem) de conglomerados 

fracamente cimentados. O termo areia é, normalmente, usado para o agregado 

miúdo resultante da desintegração natural e da abrasão de rochas ou 

processamento de rochas arenosas fiáveis. Pedra britada é o produto resultante da 

britagem industrial de rochas, seixos rolados ou pedras arredondadas graúdas. 

Escória de alto forno, um subproduto da indústria do aço, é o material obtido pela 

britagem da escória que solidificou sob condições atmosféricas.  

Argamassa é uma mistura de areia, cimento e água. É essencialmente um concreto 

sem agregado graúdo. Cimento é um material finamente pulverizado, que sozinho 

não é aglomerante, mas desenvolve propriedades ligantes, como resultado da 

hidratação (isto é, de reações químicas entre os minerais do cimento e água). Um 

cimento é chamado hidráulico quando os subprodutos de hidratação são estáveis 

em meio aquoso. O cimento hidráulico mais utilizado para fazer concreto é o cimento 

Portland, que consiste essencialmente de silicatos de cálcio desidratados. Os 

silicatos de cálcio hidratados, formados pela hidratação do cimento Portland, são os 

principais responsáveis por sua característica adesiva e são estáveis em meios 

aquosos (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

3.4.2 Tipos de concreto 

Baseado na massa específica, o concreto pode ser classificado em três grandes 

categorias. O concreto contendo areia natural e seixo rolado ou pedra britada, 

geralmente pesando 2.400kg/m³ é chamado concreto de peso normal ou concreto 

corrente e é mais usado geralmente para peças estruturais. Para aplicações em que 

se deseja uma alta relação resistência/peso, é possível reduzir a massa específica 

do concreto, usando-se certos agregados naturais ou processados termicamente 

que possuem baixa densidade. 
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O termo concreto leve é usado para concreto cuja massa específica é menor que 

1.800kg/m³. Por outro lado, concretos pesados, usados em blindagem de radiações, 

é o concreto produzido a partir de agregados de alta densidade e que geralmente 

pesa mais do que 3.200kg/m³. 

A classificação do concreto quanto à resistência, predominante na Europa e em 

muitos outros países, não é usada nos Estados Unidos. Entretanto, é útil dividir o 

concreto em três categorias gerais baseadas na resistência à compressão aos 28 

dias: 

I - Concreto de baixa resistência: resistência à compressão menor que 20MPa; 

II - Concreto de resistência moderada: resistência à compressão de 20 a 40MPa; 

III - Concreto de alta resistência: resistência à compressão superior a 40MPa. 

O concreto de resistência moderada é o concreto normal ordinário ou corrente, 

usado na maioria das estruturas. O concreto de alta resistência é usado para 

aplicações especiais como a construção de estruturas de concreto armado de 

edifícios com mais de 30 andares.  

A título de exemplo, destaca-se que na prática americana, a não ser que 

especificado o contrário, a resistência do concreto é medida pelo rompimento à 

compressão de corpos de prova cilíndricos de 15 x 30 cm depois de 28 dias de cura 

normal. (27±1ºC, 100% de umidade relativa). 

Quanto à composição química, sabe-se que os constituintes C3S - alita (3CaO.SiO2 - 

silicato tri-cálcio) e a C2S - belita (2CaO.SiO2 - silicato di-cálcio) são os mais 

diretamente responsáveis pelo crescimento da resistência. 

3.4.3 Principais adições no concreto 

As adições minerais podem ser divididas em três grupos: materiais cimentantes, 

pozolânicos e materiais não-reativos (DAL MOLIN, 2005),. 
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Os materiais cimentantes são aqueles que não necessitam de hidróxido de cálcio 

presente no cimento Portland para formar produtos cimentantes como o C-S-H. 

Os materiais pozolânicos são aqueles que necessitam de hidróxido de cálcio para 

formar compostos que possuem propriedades cimentícias. 

Os fíler são aqueles não reativos que não possuem atividade química, atuando no 

preenchimento de poros e na reatividade da pasta cimentícia fresca. 

Entre as adições comumente utilizadas estão: a escória de alto forno, a sílica ativa, 

cinzas volantes, cinzas de casca de arroz e cinzas de bagaço de cana-de-açúcar. 

3.4.3.1 Escória de alto forno  

O Brasil é hoje o décimo maior produtor mundial de aço e, em 2007, foi registrado 

como sendo o sexto ano consecutivo de forte crescimento da produção e demanda 

no mercado mundial. A demanda de aço bruto superou a marca de 34 milhões de 

toneladas, com uma expansão de 6,8%. Existe uma previsão de investimentos no 

setor de US$ 58,7 bilhões até o ano de 2015, com projeção de alcançar a 

capacidade instalada de 66,7 milhões de toneladas ao final desse período. Com o 

aumento da produção de aço aumenta a produção de resíduos ou escória de alto 

forno. Segundo o Instituto Brasileiro de Siderurgia em 2006, a indústria do aço 

produziu, aproximadamente, 13,5 milhões de toneladas de resíduos, uma média de 

435 kg/t de aço produzido. As escórias de alto forno e de aciaria representaram 80% 

desse total, com 10,8 milhões de toneladas. O restante foi formado por material 

particulado dos sistemas de despoeiramento (11%) e lamas coletadas nas estações 

de tratamento de efluentes (9%). O gerenciamento inadequado destes resíduos 

pode contribuir para o agravamento dos problemas ambientais. Visando minimizar 

este problema se faz necessário viabilizar o seu emprego em novos materiais. Uma 

das opções é utilizá-los como aglomerante alternativo ao cimento. Além de 

representar vantagens ao meio ambiente por ser um resíduo, a escória melhora o 

desempenho final do produto devido às suas propriedades, das quais se destacam a 

elevada resistência mecânica, a boa durabilidade em meios agressivos e o seu 

baixo calor de hidratação (ROSSA JUNIOR, 2009). 
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Massucato (2005) avaliou as propriedades oriundas da adição de escória de alto-

forno a carvão vegetal, do concreto no estado fresco e endurecido, produzido com 

cimentos que já utilizam em sua composição a escória de alto-forno. Com a 

determinação da quantidade de escória de alto-forno pelo método de dissolução 

seletiva, foi possível adicionar escória de alto-forno no concreto até os limites 

estabelecidos na especificação do cimento de alto-forno (CPIII) pela NBR 5735 

(ABNT, 1991) e conhecer o efeito na resistência mecânica, módulo de elasticidade, 

abatimento, incorporação de ar, tempo de pega e exsudação, em traços de concreto 

sem adição e com adição de escória de alto-forno a carvão vegetal e a coque. As 

indústrias de cimento utilizam, em sua maioria, escórias provenientes dos altos-

fornos a coque. Entretanto, o tratamento adequado nas escórias de alto-forno a 

carvão vegetal pode ampliar o consumo deste produto como adição mineral 

diretamente nas centrais de concreto, com a vantagem de ser uma fonte renovável 

de energia e eliminar este resíduo que se acumula nas usinas siderúrgicas. O 

estudo comprovou que, a utilização da escória de alto-forno á carvão vegetal como 

adição, não provoca alterações nas propriedades do concreto no estado fresco, em 

comparação com a escória de alto-forno á coque. A resistência à compressão com 

adição da escória de alto-forno á carvão vegetal aumentou em até 5% em idades 

superiores há 60 dias em comparação com o concreto sem adição de escória. 

3.4.3.2 Sílica ativa 

A sílica ativa, ou microssílica, é um resíduo oriundo das indústrias de ferros-liga e 

silício metálico. Pelas suas propriedades químicas (teor de SiO2 > 85%) e físicas 

(superfície específica média de 20m²/g) este material é considerado uma excelente 

pozolana que, quando usado no concreto, além de atuar quimicamente também atua 

de forma física, através do efeito microfíler. Desta forma, a sílica ativa é proposta 

como um material alternativo para melhorar as características de concretos e 

argamassas de revestimento superficial. O emprego deste material melhora as 

condições de porosidade, melhora a aderência pasta/agregado e a reação com os 

produtos de hidratação do cimento resulta em compostos mais resistentes, 

diminuindo a lixiviação e aumentando a resistência à abrasão (DAL MOLIN; 

KULAKOWSKI, 2008). 
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Bardella et. al.(2005), avaliaram a resistência à compressão dos concretos nas 

idades de 1, 3, 7, 28, 90 e 180 dias, e absorção capilar nas idades de 28, 90 e 180 

dias. Para essas avaliações, foram empregados concretos produzidos com cimento 

Portland de Alto-Forno – CP III sem e com sílica ativa (10% de substituição em 

massa) para cada um dos diferentes tipos de cura utilizados. Os resultados obtidos 

permitiram observar que o tipo de cura adotado influenciou na durabilidade dos 

concretos em idades avançadas e que a utilização de sílica ativa em substituição ao 

cimento melhorou o desempenho dos concretos, tanto para a resistência à 

compressão quanto em relação à durabilidade, independente do tipo de cura 

empregado. Tanto o tipo de cura utilizado quanto a utilização de sílica ativa a afetam 

a estrutura porosa dos concretos. 

A utilização de pozolanas como microssílica nos concretos de cimento Portland têm 

apresentado inúmeros benefícios às propriedades do concreto, tanto em relação à 

sua reologia no estado fresco e, principalmente ao comportamento mecânico e de 

durabilidade no estado endurecido. A incorporação de microssílica promove uma 

diminuição da porosidade e torna a microestrutura do concreto mais densa e 

compacta, resultando em um material com desempenho superior ao concreto 

convencional; capaz de proteger o concreto contra os agentes agressivos. A 

microssílica é uma pozolana oriunda da produção de ligas de ferro-silício e de silício 

metálico em fornos elétricos de redução, onde ocorre a formação de  pequenas 

partículas de sílica amorfa, contendo, na maioria das vezes, um teor de SiO2 maior 

do que 80%. No Brasil, no ano de 1995, a captação potencial estimada deste 

resíduo foi aproximadamente 140.000 t/ano. A realização de estudos para 

desenvolver e aprimorar os materiais empregados em estruturas de concreto 

armado é de grande importância, melhorando a qualidade dos materiais 

constituintes, principalmente sob o ponto de vista da durabilidade, prolongando a 

vida útil das estruturas (VIEIRA et. al., 2008).  

3.4.3.3 Cinzas volantes 

Do ponto de vista ecológico, além da preservação das jazidas de calcário, o ponto 

forte é o aproveitamento de resíduos poluidores, como é o caso da escória 

granulada de alto-forno, um subproduto da fabricação do ferro-gusa, que possui 
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atividade hidráulica e gera na hidratação os mesmos produtos que o cimento. As 

cinzas volantes promovem a diluição do aluminato tricálcico (C3A), componente do 

clínquer que é a fase que reage mais rápido quando em contato com a água, é o 

principal responsável pelo calor de hidratação, e combinar com a cal gerada pela 

hidratação do cimento, diminuindo a permeabilidade do concreto e o aumentando 

sua resistência aos ataques químicos. 

A utilização de cinza volante na composição de material cimentício o torna mais 

sustentável, além de conferir à matriz hidratada características peculiares que 

melhoram o desempenho frente à ação de diferentes agentes deletérios. A principal 

desvantagem da utilização de pozolana no sistema cimentício é a maior 

susceptibilidade à carbonatação. A maior taxa de neutralização da solução aquosa 

dos poros é devida ao teor remanescente menor de portlandita (Ca(OH)2) na matriz. 

O conhecimento das características da cinza volante que influenciam a interação 

com a cal, é necessário para subsidiar medidas preventivas com relação ao 

consumo de portlandita.  

Hoppe Filho (2008) verificou a eficiência da adição de cal hidratada em concreto 

executado com cimento pozolânico como forma de reduzir a susceptibilidade à 

carbonatação. As etapas realizadas para cumprir o objetivo abrangem: a 

caracterização da cinza volante, com ênfase na determinação do teor de fase vítrea; 

a cinética de reação em sistema de cinza volante e hidróxido de cálcio; a evolução 

da hidratação, e a decorrente variação micro estrutural. Nos sistemas cimentícios de 

concretos cujas composições são 100% de cimento ou 50% de cimento e 50% cinza 

volante, com e sem a adição de 20% de cal hidratada, foi caracterizado a 

microestrutura da camada de cobrimento e o seu desempenho frente à ação do 

anidrido carbônico, em ensaio acelerado. Na cinza volante estudada, o teor de fase 

vítrea foi de 57%, e o consumo máximo por atividade pozolânica, função da área 

específica BET, foi de 0,69 gramas de Ca(OH)2/grama de fase vítrea de cinza 

volante. No cimento portland pozolânico, este consumo é menor devido à estrutura 

formada pela hidratação do cimento. A adição de cal hidratada à pasta de cimento e 

cinza volante, além de aumentar o consumo de cal por atividade pozolânica, 

restabeleceu, parcialmente, o teor remanescente de portlandita na matriz. A 

interação da cinza volante com a cal hidratada não interfere no volume total de 



59 

vazios da matriz hidratada, porém, refina a microestrutura, aumentando o volume de 

mesoporos. A carbonatação, em concretos com mesma resistência à compressão de 

55MPa, atingiu maior profundidade quando executado com cimento pozolânico. A 

adição de cal hidratada não foi eficiente em reduzir a susceptibilidade à 

carbonatação acelerada. 

Martello et. al. (2002) estudaram a cinza dos dejetos de suínos como material 

pozolânico e o potencial de sua utilização como substituto parcial do cimento. Os 

trabalhos foram divididos em duas fases. A primeira foi composta pela obtenção e 

caracterização das cinzas e a segunda pela análise da argamassa resultante, por 

meio da sua resistência à compressão, absorção de água, densidade e porosidade 

aparente, realizados após 28 dias de cura imersa. Foram moldados 12 corpos de 

prova cilíndricos, com 0, 10, 20 e 30% de cinzas em substituição ao cimento com 

três repetições para cada nível. A resistência à compressão apresentou um efeito 

quadrático (p<0,01) em função dos níveis de cinzas, com redução a partir de 20% de 

substituição. Também foi observado um efeito quadrático entre níveis de cinza e 

absorção de água, densidade e porosidade aparente. A absorção de água e 

porosidade aparente aumentaram à medida que se elevou o nível de adição de 

cinzas, enquanto a densidade aparente reduziu a partir de 10% de substituição. Os 

resultados indicam que a cinza de dejetos de suínos não possui pozolanicidade, mas 

sugerem seu uso como material inerte (“filer”). 

3.4.3.4 Cinzas de cascas de arroz 

A falta de durabilidade de concretos frente a ambientes agressivos é um assunto 

que tem motivado muitos estudos na busca de materiais alternativos que 

incrementem as propriedades do concreto, tornando-o menos suscetível à ação de 

agentes deletérios. O emprego de adições minerais tem influência benéfica na 

durabilidade dos concretos, pois causam alterações significativas na sua 

microestrutura, diminuindo a sua permeabilidade e tornando-o menos vulnerável a 

ação de agentes agressivos, principalmente os de origem química. Entre as diversas 

adições existentes tem se destacado a cinza da casca de arroz. 
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A partir de um programa experimental que incluiu ensaios de resistência à 

compressão simples, ensaios de resistência à tração na flexão, e microscopia 

eletrônica de varredura, concretos e argamassas com adição de cinza de casca de 

arroz tiveram as suas resistências à ação de agentes deletérios do tipo sulfatos 

investigadas. As variáveis investigadas foram a relação água/aglomerante e o teor 

de adição (0%, 5% e 10%). Os resultados mostraram que o comportamento dos 

concretos e das argamassas investigadas, frente a ação agressiva, foi influenciado 

por ambas as variáveis investigadas. No entanto, para os teores de adição 

estudados a resistência à agressão causada por sulfatos foi basicamente 

comandada pela relação água/aglomerante. Utilizando-se do ensaio de resistência 

potencial de adições minerais em mícro-prismas de argamassa, um modelo de 

comportamento é proposto para a determinação da resistência ao ataque de sulfatos 

para cimentos com adição de cinza de casca de arroz e sílíca ativa (SILVEIRA, 

2009). 

Tashima (2006), apresenta um método de obtenção de cinzas de casca de arroz 

altamente reativa e de coloração clara, bem como o seu comportamento em 

matrizes de cimento Portland, com intuito de avaliar a atividade pozolânica das 

cinzas de casca de arroz. O forno utilizado para a produção da cinza de casca de 

arroz não apresenta controle de temperatura e como, o tempo de queima é bastante 

longo, aproximadamente 36 horas. Neste método obteve-se cerca de 1,5Kg de cinza 

por processo de queima. A cinza obtida apresentou uma coloração clara e o seu 

caráter amorfo foi determinado através de diferentes métodos, difração de raio X, 

determinação do teor de sílica amorfa, análise termogravimétrica, Microscopia 

Eletrônica de Varredura e ensaios mecânicos em argamassas de cimento Portland. 

Os resultados obtidos forma comparados com a sílica ativa, pois se trata do material 

que mais se assemelha a cinza de casca de arroz, tanto no que se refere à 

composição química como em sua atividade pozolânica. Verificou-se que a cinza de 

casca de arroz produzida sob essas condições também pode ser utilizada como 

fonte alternativa da sílica ativa já que os resultados mostram que cinza de casca de 

arroz apresentou características  adequadas para a utilização como material 

pozolânico  em matrizes de cimento Portland. 
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3.4.3.5 Cinzas de bagaço de cana 

A agroindústria de cana-de-açúcar no Brasil tem como objetivo a produção de 

açúcar para os mercados interno e externo e de álcool combustível para atender a 

demanda nacional de combustíveis. A implementação do projeto PROALCOOL no 

Brasil. impulsionou a indústria sucro-alcooleira, com a conseqüente geração de 

resíduos. A cultura da cana no país foi introduzida sem a devida preocupação com o 

aproveitamento comercial dos subprodutos. Os principais subprodutos das usinas de 

açúcar e álcool são o vinhoto, a torta de filtro e o bagaço. A otimização dos 

processos para viabilizar a melhor utilização desses subprodutos e o 

desenvolvimento de outros processos que aumentem o seu valor tem sido objeto de 

atenção de indústrias do setor. O bagaço é um resíduo sólido composto de lignina e 

celulose proveniente da extração do caldo da cana-de-açúcar. O bagaço de cana-

de-açúcar “in natura” é composto por 45% de fibras lignocelulósicas, 50% de 

umidade, 2 a 3% de sólidos insolúveis e 2 a 3% de sólidos solúveis em água. 

Quimicamente constitui-se de celulose, hemicelulose e lignina, com 41%, 25% e 

20%, respectivamente, com base na massa seca de bagaço. A queima do bagaço 

excedente da cana-de-açúcar possibilita o seu uso em substituição ao óleo 

combustível e outros energéticos. Porém, a pirólise do bagaço gera uma espécie de 

cinza composta em sua maior parte de materiais inorgânicos e com aspecto 

grosseiro. A incorporação de resíduos sólidos em matriz cimentícia é uma das 

possíveis soluções para viabilizar a utilização desse material (CORTEZ, 1991).  

Zardo et. al. (2004), avaliaram o potencial das cinzas provenientes da pirólise do 

bagaço de cana-de-açúcar como adição mineral em compósitos de matriz 

cimentícia. As cinzas foram submetidas a diferentes tempos de moagem (1,5 e 3h) e 

caracterizadas quanto à distribuição granulométrica das partículas. Foram 

determinadas a composição química da cinza moída e a sua atividade pozolânica. A 

cinza moída foi incorporada em matriz de cimento juntamente com fibras vegetais e 

sintéticas, para produção de placas prensadas de fibrocimento em escala 

laboratorial. Os compósitos foram submetidos a ensaios físicos e mecânicos aos 28 

dias de idade e após 50 ciclos de envelhecimento acelerado por imersão-secagem. 

A composição química da cinza e o ensaio de difração de raios-X indicaram teor de 

SiO2 igual a 77% na forma cristalina. Os compósitos com cinza moída apresentaram 
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resultados de resistência à tração na flexão superiores aos dos compósitos com 

cinza não moída. A resistência mecânica dos tratamentos manteve-se praticamente 

inalterada depois do  50 ciclos de imersão-secagem. Após o ensaio de 

envelhecimento, observou-se queda dos valores de tenacidade e de absorção de 

água do compósito, e aumento dos valores do módulo elástico, o que pode ser 

explicado principalmente pela hidratação continuada da matriz. 

Vários subprodutos industriais e agrícolas apresentam características pozolânicas, 

com destaque para as cinzas volantes provenientes da queima do carvão em usinas 

termoelétricas. Pozolanas são materiais silicosos ou silico-aluminosos, que por si só 

possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante hidráulica, entretanto quando 

preparados adequadamente (moídos), exibem a propriedade de reagirem em meio 

aquoso e a temperatura ambiente com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), 

proporcionando a formação de novos compostos, com propriedades aglomerantes 

(cimentícias) e, portanto insolúveis em água. FERREIRA et al. (1997) enfatizaram a 

utilização da cinza da casca de arroz como substituto parcial do cimento Portland, 

como adição mineral em concretos e na fabricação de outros tipos de material de 

construção. 

Zardo et. al. (2004) avaliou o potencial das cinzas provenientes da pirólise do 

bagaço de cana-de-açúcar como adição mineral em compósitos de matriz 

cimentícea. As cinzas foram submetidas a diferentes tempos de moagem (1,5 e 3h) 

e caracterizadas quanto à distribuição granulométrica das partículas. Foram 

determinadas a composição química da cinza moída e a sua atividade pozolânica. A 

cinza moída foi incorporada em matriz de cimento juntamente com fibras vegetais e 

sintéticas, para produção de placas prensadas de fibrocimento em escala 

laboratorial. Os compósitos foram submetidos a ensaios físicos e mecânicos aos 28 

dias de idade e após 50 ciclos de envelhecimento acelerado por imersão-secagem. 

A composição química da cinza e o ensaio de difração de raios X indicaram teor de 

SiO2 igual a 77% na forma cristalina. Os compósitos com cinza moída apresentaram 

resultados de resistência à tração na flexão superiores aos dos compósitos com 

cinza não moída. A resistência mecânica dos tratamentos manteve-se praticamente 

inalterada depois dos 50 ciclos de imersão-secagem. Após o ensaio de 

envelhecimento, observou-se queda dos valores de tenacidade e de absorção de 
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água do compósito, e aumento dos valores do módulo elástico, o que pode ser 

explicado principalmente pela hidratação continuada da matriz. 

Bilba et al. (2003) observaram que os compósitos com bagaço de cana-de-açúcar 

em sua formulação exibiram temperaturas de hidratação inferiores ao material de 

referência (sem a presença de açúcar). Os açúcares solúveis em água, 

hemicelulose e lignina provocam aumento do tempo de hidratação da pasta de 

cimento acarretando a redução da resistência mecânica inicial dos compósitos. O 

mecanismo de interação química entre o cimento e o açúcar ainda foi pouco 

explorado e aceita-se que o aumento do tempo de hidratação ocorre por meio dos 

seguintes mecanismos:  

a) Adsorção de açúcar na superfície das partículas de cimento que estão 

hidratando; e/ou  

b) Formação de uma barreira temporária que dificulta a hidratação das partículas 

de cimento. 

3.4.3.6 Lodo in natura e incinerado 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), adições minerais são materiais silicosos 

finamente moídos, no estado natural ou como subprodutos, podendo ter reações 

pozolânicas e/ou cimentantes. Dentre os diversos processos para obtenção de 

materiais com atividade pozolânica para serem adicionados ao concreto está o de 

submeter os materiais a processos como a calcinação ou incineração, como é o 

caso de algumas argilas, folhelhos e argilas xistosas (MEHTA, 1984). A incineração 

a temperaturas na ordem de 600 a 900°C tem possibilitado a transformação de 

materiais argilosos em finos com atividade pozolânica. 

Uma das linhas de pesquisas que se iniciou na década de 80 foi referente à 

possibilidade do aproveitamento dos lodos como adição na produção de concreto e 

argamassas (BHATTY e REID, 1989). 

Paiva (2007) estudou o aproveitamento do lodo de ETE de indústria de papel na 

produção de compósitos cimentícios para o uso na construção civil. Foi estudada a 

influência de diferentes teores da adição do lodo de ETE (5%, 10%, 20% e 30% em 
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massa) em argamassa de cimento e areia, com relação água cimento de 0,65. 

Determinou-se para o resíduo: teor de umidade; massa unitária; massa específica; 

pH; sazonalidade de geração e teor de sólidos fixos e para o compósito: massa 

específica aparente; absorção de água por imersão; absorção de água por 

capilaridade; retratibilidade; isolamento acústico; resistência à compressão e análise 

da microestrutura. Sua incorporação na argamassa aumentou a absorção de água 

por capilaridade em 12,76% e por imersão em 18,93% no traço com 30% de 

resíduo. Houve a diminuição da resistência à compressão de 2,5MPA, exigência 

para blocos sem função estrutural. A incorporação de resíduo apresentou 

decréscimo na massa específica do compósito de 14% para traços de 30% do 

resíduo. Os resultados permitiram concluir que este compósito é adequado para uso 

em materiais de construção sem função estrutural. 

Sales et al. (2001 apud HOPPEN et al., 2005b) estudaram a reciclagem de lodo 

seco em matriz de concreto. Através da avaliação da resistência mecânica à 

compressão e do teor de absorção de água, concluíram que os traços com até 5% 

de lodo podem ser aplicados em situações que vão desde a fabricação de artefatos 

e blocos até a construção de pavimento. 

Entretanto, ao se pensar em materiais semelhantes aos citados e que ainda 

ofereçam riscos ambientais, e que por esta razão necessitam de algum tratamento 

para que se tornem estáveis, como é o caso do lodo, a hipótese de incineração além 

de tornar-se parte do processo de estabilização, permite a utilização do resíduo - 

Cinza de Lodo de Esgoto (CLE). 

Musse (2007) aborda o aproveitamento do lodo de esgoto doméstico gerado na 

Estação de Tratamento de Esgoto como insumo na produção de argamassa de 

concreto, em substituição parcial ao Cimento Portland como adição mineral. O 

estudo estabeleceu a coleta de lodo de esgoto “in natura” da ETE Goiânia que foi 

incinerado a uma temperatura de 550ºC ��50ºC. Caracterizou-se o lodo “in natura” 

e a Cinza de Lodo de Esgoto – CLE - física, química e microbiologicamente. 

Ambientalmente, a CLE foi classificada como resíduo não inerte, Classe II-A. 

Realizou-se três tipos de dosagens de argamassas onde se variou a Relação 

água/cimento quais sejam: 0,40, 0,60 e 0,80 e os percentuais de adição de CLE em 
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substituição ao cimento: 5%, 10%,15% e 20%. Foram moldados 135 corpos de 

provas, onde se avaliou a resistência à compressão, a profundidade de 

carbonatação e absorção por imersão e fervura. 

Lessa (2005) analisou a possibilidade de utilização de lodos gerados na estação de 

tratamento de esgoto misto em Osório/RS, após desaguamento em leitos de 

secagem e processo de incineração, tendo a cinza produzida e utilizada como 

adição em argamassa de construção civil. A evolução estrutural e química resultante 

do tratamento térmico (calcinação em diferentes temperaturas) identificou a ideal 

temperatura para os ensaios em argamassa. A calcinação proporcionou a 

diminuição do volume do material, eliminou o conteúdo de matéria orgânica, reduziu 

a cinza dos materiais combustíveis (tornando-o inerte), eliminou patogênicos e 

transformou o lodo de esgoto em material amorfo-critério essencial para torná-lo 

reativo ao cimento- avaliado através de ensaios específicos da amostra. A 

caracterização morfológica e mineralógica das cinzas em ensaios revelou que estas 

cinzas podem ser tratadas através de processo de conformação específica e 

contribuiu para revelar o bom comportamento físico e químico do material que 

apresentou características pozolânicas e cimentantes. 

Pan et al. (2003) verificaram a influência da finura da cinza através da moagem, na 

produção de argamassas de concreto. Percebeu-se que para um teor de cinza de 

20% em substituição parcial ao cimento, à medida que a finura aumentava, a 

trabalhabilidade também aumentava. Contudo, os seus valores foram inferiores ao 

da argamassa de controle. Segundo os autores, o aumento foi ocasionado pela 

mudança da morfologia das partículas devido à moagem da cinza,  proporcionando 

um efeito lubrificante. A resistência à compressão aumentou com o aumento da 

finura. Concluiu-se que a cinza de lodo possuía atividade pozolânica. 

Geyer et al. (2000) demonstraram que a utilização da cinza da queima de lodo 

altamente poluente proveniente de esgoto urbano, pode ser uma alternativa segura 

e econômica, em substituição parcial de até 20% do cimento.  

Bhatty e Reid (1989) incineraram lodos e utilizaram as cinzas como adição a 

argamassas de cimento e areia. Os autores concluíram que as cinzas podem 
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apresentar alguma atividade pozolânica e com isto beneficiarem as argamassas ou 

concretos com elas executados. Todavia, a maior vantagem constatada foi a 

atuação das cinzas como finos, que adicionado às argamassas podem aumentar o 

desempenho mecânico destas. Os pesquisadores salientaram o grande potencial de 

consumo deste tipo de cinza, pois são significativas as quantidades de argamassas 

utilizadas na engenharia civil e a adição de cinzas não exige nenhuma operação 

especial. 

Fontes (2003) trabalhou dosagens para argamassas variando-se os teores de 

adição de Cinza de Lodo de Esgoto (CLE) de 10% a 30%. Para a resistência à 

compressão os resultados indicaram que a substituição de Cimento Portland por 

CLE em até 30%, aos 28 dias, promoveu uma redução de apenas 10% em relação à 

mistura de referência. É importante ressaltar que o efeito físico (efeito fíler) foi 

preponderante em relação ao efeito químico (baixa atividade pozolânica). Na Tabela 

3.6 são encontrados os resultados das resistências médias encontradas aos 7 dias e 

aos 28 dias das argamassas segundo a variação do teor de adição de CLE. A CLE 

de Fontes (2003) apresentou 226mg/g de CaO. Este resultado indicou, segundo o 

pesquisador, que a CLE possuía uma capacidade de consumo de hidróxido de 

cálcio, caracterizando uma atividade pozolânica. Para uma pozolana altamente 

reativa e comumente utilizada como a sílica ativa, este valor é de 516mgCaO/g. 

Diante disso, pôde-se afirmar que a CLE possuía baixa atividade pozolânica. 

Tabela 3.6 - Resultados da resistências médias 7 e 28 dias 

Teor de CLE(%) 
Resistência á compressão(MPa) 
7 dias 28 dias 

0 20,66 40,92 
10 36,01 39,00 
15 35,89 40,55 
20 30,93 39,50 
30 26,50 37,12 

Fonte: adaptado de Fontes, 2003 

A ausência de locais adequados para a disposição da CLE e a falta de dados sobre 

a utilização deste resíduo em misturas asfálticas e em regiões áridas, impulsionaram 

AL SAYED et al. (1994) a pesquisarem a possibilidade de uso da cinza de lodo de 

esgoto como fíler mineral na preparação de concreto asfáltico. Segundo os autores 

todas as especificações foram atendidas e também a exposição destas misturas a 

temperaturas entre 70ºC e 80ºC foram consideradas satisfatórias. Assim concluiu-se 
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que o resíduo poderia ser utilizado como fíler mineral na produção de misturas de 

concreto asfáltico. 

Tay (1987b) afirma que como a geração de lodos de esgotos sanitários é inevitável e 

a incineração destes tem se mostrado um meio bastante viável para o tratamento 

deste resíduo, o aproveitamento na produção de concreto pode ser uma das 

alternativas para uso destas cinzas.  

Tay (1987b) utilizou este resíduo, depois de incinerado a 550ºC, em substituição 

parcial do cimento na produção de concretos. O teor de substituição variou entre 5% 

e 20%. Os resultados mostraram que ao aumentar-se o teor de cinza de lodo no 

concreto, a resistência à compressão reduziu chegando a 32% em relação à mistura 

de referência para a amostra com 20% de cinza. 

A adição de cinza de lodo reduziu a consistência para teores de adição de 5% e 

10% e aumentou para 15% e 20% em relação ao concreto sem adição. Quanto aos 

tempos de pega, não foram significativas as diferenças entre o concreto sem adição 

e os com adições. 

Em todas as idades ensaiadas a adição de cinza promoveu quedas na resistência à 

compressão. Aos 28 dias, teores de adição de até 10% provocaram quedas 

próximas a 11% na resistência, o que pode ser considerado como aceitável para 

argamassas de concreto produzidas com adição de CLE. Porém, em teores de 

adições superiores, as quedas de resistências foram muito maiores, atingindo 33% . 

Geyer et al. (1998), baseando-se nas pesquisas realizadas por TAY (1987b), 

realizaram ensaios de resistência à compressão simples e de Abatimento de Tronco 

Cone (Slump Test) em concretos com adições de cinzas de Lodos sanitários 

geradas na cidade de Porto Alegre. As amostras de Lodo foram incineradas à 

temperatura de 550°C. Os pesquisadores ensaiaram dois concretos, dosados em 

massa, com relações água/aglomerante de 0,50 e 0,30, variando-se o teor de adição 

entre 0% e 20%.  
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As mesmas tendências encontradas nos experimento de TAY (1987b), quanto à 

relação entre as consistências e o aumento do teor de adições, foram constatadas 

nos concretos ensaiados por Geyer et al. (1998). 

Geyer (2001) analisou diversos percentuais de adições de Cinza de Lodo de Esgoto 

da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) IAPI, Porto Alegre, substituindo-se, em 

massa, 5%, 10%, 15% e 20% do cimento em concretos com diferentes relações 

água/aglomerante: 0,50; 0,65; 0,80; 0,95 e 1,10. As amostras de Lodo foram 

incineradas à temperatura de 800°C. Segundo o autor, acredita-se que esta variação 

se deveu ao fato de que nos concretos com menor relação água/aglomerante, que 

possuem um maior consumo de cimento, a substituição de um percentual deste por 

um material fino, de baixa atividade pozolânica, tenha sido decisiva na queda das 

resistências. Cabe ressaltar ainda que em concretos com menor relação 

água/aglomerante a substituição do cimento por um material que apresenta parte de 

suas partículas com granulometria muito superior a do cimento, tem sua atuação no 

fechamento dos poros do concreto menos eficaz. 

Fontes (2003) desenvolveu dosagens de concreto convencional, visando uma 

resistência à compressão aos 28 dias de 25MPa. Foram feitas três misturas, sendo a 

primeira de referência (0% de CLE) e as demais com 5% e 10% de teor de adição 

de CLE em substituição ao cimento. Segundo o autor, a análise de resultados 

concluiu que praticamente não houve diferença na resistência à compressão dos 

concretos com 5% e 10% de CLE em relação à mistura de referência, sendo que a 

variação foi inferior a 3%. 
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4 MATERIAIS É MÉTODOS 

4.1 Preparação do lodo 

O lodo utilizado na pesquisa foi coletado na estação de tratamento de esgoto na 

empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A. Esta estação recebe somente efluentes do 

processo industrial.  

O resíduo passou por um processo de desidratação, onde todo o material foi 

exposto ao sol para que fosse eliminada uma parcela da umidade. Na Figura 4.1 

pode ser visto o lodo durante secagem ao sol. 

  

Figura 4.1 - Aspecto do lodo in natura durante a secagem ao sol 

Antes da exposição do lodo ao sol foram coletadas 3 amostras para a determinação 

do teor de umidade do material. As amostras foram mantidas em estufa a 

temperatura entre 60 e 65ºC até a obtenção da constância de massa. A umidade foi 

calculada através da equação 1. 

100(%) x
m
m

h
s

a=        (1) 
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onde: h é o teor de umidade; Ma é a massa de água; Ms é a massa seca 

A balança utilizada para a realização das medidas possui precisão de 0,01g e carga 

máxima de 2020g. 

Os valores de umidade obtidos são apresentados na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Resultados do ensaio de umidade. 

Após a exposição ao sol, o material foi colocado em estufas com temperatura entre 

60 e 65°C, está temperatura foi escolhida com objetivo de não eliminar a matéria 

orgânica, caso estivesse presente no lodo. O lodo foi mantido na estufa até a 

obtenção da constância de massa.O material resultante da secagem em estufa por 

36 horas é apresentado na Figura 4.2. 

  

Figura 4.2 - Material resultante da secagem em estufa 

Em seguida o material foi triturado em um britador de mandíbulas, no laboratório de 

Mineração do CEFET/MG - Campus Araxá, para redução da granulometria e 

 
Amostra 01 

(g) 
Amostra 02 

(g) 
Amostra 03 

(g) 
Cápsula (M1) 29,83 30,35 28,40 

Massa úmida + cápsula (M2) 87,81 90,02 97,09 
Massa seca + cápsula (M3) 37,93 38,49 37,80 
Massa da água (Ma) (M2-M3) 49,88 51,53 59,29 
Massa seca (Ms) (M3-M1) 8,10 8,14 9,40 

Umidade (h) 615,80 633,05 630,74 
Umidade Média -  h (%) 626,53 



71 

uniformização. Na figura 4.3. podem ser vistos o britador de mandíbulas utilizado e o 

lodo após a britagem. 

.   

Figura 4.3 - Britador de mandíbulas utilizado e lodo após a britagem. 

Após todo o processo de britagem o resíduo foi levado a um moinho industrial para 

maior redução das partículas, por um período de uma hora. O equipamento utilizado 

foi um moinho de barras da Usina piloto do Bunge Fertilizantes S/A mostrado na 

Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Moinho de barras da Usina Piloto Bunge Fertilizantes S/A 

Foi realizada a granulometria do material e após os ensaios de granulometria optou-

se utilizar o material passante na peneira com abertura de 0,150mm. Foi então 
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realizado o peneiramento inicial do todo material na peneira com abertura de 

0,150mm (Malha 100) e o material retido foi novamente levado ao moinho para 

redução da granulometria, garantindo assim que todo o resíduo moído ficasse com 

granulometria passante na peneira com abertura de 0,150mm. Como objetivo de 

facilitar o processo de peneiramento foram colocadas as peneiras com abertura 

0,500mm, 0,354mm, 0,297mm e 0,210mm antes da peneira com abertura 0,150mm. 

Na Figura 4.5 podem ser vistos o agitador de peneiras com o conjunto de peneiras 

utilizadas e o lodo moído passante na peneira com abertura de 0,150mm. 

   

Figura 4.5 - Agitador de peneiras e o lodo moído 

4.2 Caracterização do lodo 

A análise do resíduo coletado na ETE da empresa Bem Brasil foi realizada visando 

verificar a granulometria, a massa especifica, a morfologia, a composição química e 

as fases presentes nas mesmas após o processamento do mesmo.  

4.2.1 Granulometria 

A classificação granulométrica, ou seja, a determinação da distribuição do tamanho 

das partículas é de grande importância para caracterização de materiais 

particulados. Em especial, a granulometria das adições é de suma importância para 

o comportamento das adições em concretos, sejam elas cimentantes, pozolânicas 
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ou filer. No material pesquisado em questão foram empregadas duas técnicas, a de 

peneiramento a seco e análise a laser.  

A analise granulométrica por peneiramento a seco foi realizada no campus IV – 

Araxá do CEFET-MG e a análise granulométrica via laser foi realizada na 

Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM) em Araxá.  

A classificação por peneiramento foi executada de acordo com a NM 248 (2001) 

com variação apenas do conjunto de peneiras utilizadas. Foram realizadas análises 

granulométricas dois momentos, a primeira foi realizada com o lodo tal qual saiu do 

moinho de barras, sem o peneiramento pela peneira com abertura de 0,150mm. A 

segunda foi realizada após o peneiramento na peneira com abertura de 0,150mm, 

isto é com o material com dimensões menores que 0,150mm e que foi utilizado na 

pesquisa. As peneiras utilizadas inicialmente no peneiramento foram as com 

abertura 1,180; 0,710; 0,500; 0,420; 0,297; 0,210; 0,150; 0,125; 0,105; 0,088 e 

0,075mm e no segundo momento foram utilizadas 0,125; 0,105; 0,088; 0,075; 0,062; 

0,053; 0,045 e 0,038mm. Em ambos os casos o conjunto de peneiras foi acoplado a 

agitador mecânico durante 15 minutos. Para o peneiramento, as amostras foram 

previamente secas em estufa com temperatura entre 60ºC e 65ºC, por 24 horas. 

A granulometria a laser foi utilizada para determinação das dimensões das partículas 

e serviu como validação da granulometria por peneiramento. 

4.2.2 Massa específica 

A determinação da massa específica do cimento Portland e do lodo moído se fez 

necessária para a realização do ensaio de determinação do índice de atividade 

pozolanica, uma vez que neste ensaio a substituição do cimento pelo material a ser 

ensaiado é realizada em volume. Para isso, foi realizado um ensaio com amostras 

de cimento CP V ARI e de lodo moído passante em peneira com abertura de 

0,150mm. Durante a realização do ensaio adicionou-se 250ml de água nos frasco de 

Le Chatelier, de forma que o líquido ficasse na marca de 0 ml visível na graduação 

do tubo. Em seguida secou-se o colo dos frascos com papel absorvente, e feitas as 

devidas leituras de volume novamente. Foram pesadas 80g de cimento e 35g de 
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lodo. As amostras de cimento e de lodo foram colocadas dentro dos frascos, com 

auxílio de um funil. Logo, foram feitas novas leituras de volume nos frascos e 

calculada a variação de volume da água contida no recipiente após 15 minutos. 

Depois de anotados os dados o ensaio foi repetido mais duas vezes e desprezado 

aquele que mais se afastou da média.  A massa específica é a massa da unidade de 

volume do material, sendo assim, obtém-se o resultado dividindo-se a massa do 

material introduzida pela diferença de volume do recipiente utilizado, conforme 

equação 2. 

if VV
m
−

=γ        (2) 

 

onde: γ = massa específica em g/cm³; m = massa em g; Vi = volume inicial em 

cm³;  Vf = volume final em cm³ 

Na Figura 4.6 é possível observar o cimento e o lodo pesados ao lado dos frascos 

de Le chatelier. 

 

Figura 4.6 - Determinação da massa específica 



75 

4.2.3 Análise de arranjo atômico 

A difração de raios X (DRX) foi utilizada para a caracterização de fases, pois o perfil 

de difração obtido é característico para cada fase cristalina e a possibilidade de 

análise de materiais compostos por uma mistura de fases e uma análise semi-

quantitativa destas fases. 

Ao incidir um feixe de raios X em um cristal, o mesmo interage com os átomos 

presentes, originando o fenômeno de difração. A identificação das fases e do grau 

de cristalinidade da amostra é realizada mediante técnica de difratometria de raios X 

(DRX). A identificação das fases presentes é baseada na comparação de um perfil 

desconhecido com o conjunto de difração padrão coletado e mantido pelo JCPDS 

(Joint Committee on Powder Diffraction Standards). A análise via Difração de raio-X 

foi feita utilizando um tubo de cobalto acoplado ao equipamento Miniflex da marca 

Rigaku. Este equipamento foi utilizado no Centro de Tecnologia  da Companhia 

Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM), localizada no município de Araxá - 

MG. 

4.2.4 Análise microscópica e de composição química 

Foram utilizadas as técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A 

análise via MEV foi realizada utilizando equipamento Stereoscam-200 da 

Cambridge. As amostras de resíduo antes (tal qual) e após a moagem (pulverizado) 

foram espalhadas sobre uma fita de Carbono previamente colada a um porta 

amostra. Em seguida, foi realizada a metalização da amostra, que consistiu na 

precipitação de uma película de material condutor (carbono) sobre a superfície da 

mesma, possibilitando a condução de corrente elétrica. Foram realizadas análises 

de composição química semiquantitativas em diferentes regiões da amostra com 

Espectrômetro de raios-X dispersivo em energia. Este equipamento foi utilizado no 

Centro de Tecnologia  da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia(CBMM), 

localizada no município de Araxá - MG. 
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4.2.5 Análise térmica 

Análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica de análise térmica que mede a 

variação de peso em um material como uma função da temperatura e do tempo, em 

um ambiente controlado. É uma técnica utilizada na caracterização do perfil de 

degradação de materiais, para investigar a estabilidade térmica de um material, ou 

para investigar o seu comportamento em ambientes diferentes (por exemplo, inerte 

ou oxidante). A exposição à temperatura elevada pode, algumas vezes, alterar a 

estrutura química e, por conseqüência, as propriedades físicas dos materiais. Em 

uma curva de TGA observa-se a inflexão devido ao processo de degradação térmica 

do material, o qual depende da natureza química, ou seja, da estrutura e da 

extensão das forças de interação.  

A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica calorimétrica, que registra a 

temperatura e o fluxo de calor associado com as transições térmicas em um 

material. A ocorrência de eventos endotérmicos e exotérmicos permite a 

determinação das transições de fase como por exemplo: ponto de fusão, 

temperatura de transição vítrea, cristalização, etc. 

Em um sistema de termo análise, a amostra é colocada em um ambiente no qual é 

possível observar, direta ou indiretamente, uma modificação em função da 

temperatura e do tempo. As mudanças ocorridas na amostra são monitoradas por 

um transdutor apropriado, que produz um sinal elétrico análogo à mudança física ou 

química. Este sinal é amplificado de modo eletrônico e aplicado ao dispositivo de 

leitura em um registrador, fornecendo os possíveis eventos térmicos que ocorrem 

nestas condições é importante devido, principalmente, ao controle do processo 

visando obter produtos aceitáveis e reutilizáveis na geração de energia. Este 

equipamento foi utilizado no Departamento de Química do CEFET/MG - Campus I 

localizada no município de Belo Horizonte – MG 
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4.2.6 Perda ao fogo 

A perda ao fogo (%PF) foi obtida de acordo com os procedimentos prescritos na 

NBR 5743/1989 (ABNT, 1989). Na execução do ensaio optou-se pelo método A, 

“Determinação direta - método de referência”, que consiste em colocar a amostra de 

1,000g (+/- 0,001g) em um cadinho de porcelana tarado e calcinar em forno mufla à 

temperatura de 950 ºC (+/-50ºC), por 20 min. 

Espera-se esfriar e é pesada a massa do cadinho mais amostra, após a calcinação 

em gramas. O valor de perda ao fogo foi obtido pela média aritmética de quatro 

determinações dadas pela Equação 3. 

100% 21 ×






 −
=

m
mm

PF       (3) 

onde: 
 
m1= tara do cadinho mais massa de amostra ensaiada, em gramas (g) 

m2= massa do cadinho mais amostra, após calcinação, em gramas (g) 

m = massa da amostra utilizada no ensaio, em gramas (g) 

4.3 Confecção e avaliação dos compósitos cimentícios 

4.3.1 Moldagem dos corpos de prova 

Para avaliação da utilização do lodo como adição em concretos foram 

confeccionados 6 corpos de prova para cada compósito cimentício com substituição 

parcial do cimento pelo lodo moído e peneirado, passante na peneira com abertura 

de 0,150mm, nos percentuais e quantidades apresentadas na Tabela 4.2. Para cada 

compósito foram moldados 6 corpos de prova, totalizando 30 corpos de prova à 

serem ensaiados. 
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Tabela 4.2 - Proporção de materiais utilizados para confecção dos compósitos cimentícios 

Quantidade utilizada em gramas (g) 

Materiais 
 

Compósito 
1 

Compósito 
2 

Compósito 
3 

Compósito 
4 

Compósito 
5 

0% lodo 3% lodo 5% lodo 7% lodo 10% lodo 
Cimento 624,00 605,28 592,80 580,32 561,60 
Lodo 0,00 7,48 12,46 17,45 24,93 
Água 436,80 436,80 436,80 436,80 436,80 

Areia normal      
fração grossa 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 
fração média 

grossa 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 

fração média fina 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 
fração fina 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 

Apesar de a demanda de água, para a trabalhabilidade requerida pela norma NBR 

5752 (ABNT, 1992) ser obtida pelo o espalhamento de 225 +/- 5mm, optou-se por 

fixar a relação água cimento em 0,7, tomando como base a quantidade de cimento 

inicial do traço de referência (0% de lodo). A quantidade de lodo para substituição do 

cimento foi calculada em volume dividindo-se a massa específica do lodo 

(1,522g/cm3) e pela massa específica do cimento Portland (3,810g/cm3) e 

multiplicada pela massa do cimento retirada referente ao percentual de substituição. 

A quantidade de cimento e de areia utilizada na composição do traço com 0% de 

lodo (referência) foi obtida na NBR 7215 (ABNT, 1996) para a determinação da 

resistência à compressão do cimento portland. Foram utilizadas areias normalizadas 

produzidas e comercializadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da 

Universidade de São Paulo (USP) de acordo com a NBR 7214 (ABNT, 1982). 

A argamassa foi preparada por meio de um misturador mecânico e compactada 

manualmente em um molde, por um procedimento normalizado. A moldagem dos 

corpos-de-prova foi feita imediatamente após o amassamento e com a maior rapidez 

possível. Para tanto, foi necessário que o a cuba de amassamento tivesse junto aos 

moldes durante o adensamento. A colocação da argamassa na forma é feita com o 

auxílio da espátula, em quatro camadas de alturas aproximadamente iguais, 

recebendo cada camada 30 golpes uniformes com o soquete normal, 

homogeneamente distribuídos. Esta operação foi terminada com a rasadura do topo 

dos corpos-de-prova, por meio da espátula que foi deslizada sobre as bordas, 

dando-lhe também um ligeiro movimento de vaivém na sua direção 
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Os corpos-de-prova foram desmoldados no dia seguinte e submetidos à cura em 

água saturada de cal até a data de ruptura. 

A avaliação do comportamento dos compósitos cimentícios confeccionados para 

análise da influência da variação dos teores de lodo de ETE de Indústria de Batatas 

em substituição ao cimento Portland (0%, 3%, 5%, 7% e 10%) foi realizada aos 28 

dias por meio de ensaios de determinação da resistência à compressão e 

determinação do módulo de elasticidade dinâmico.  

4.3.2 Determinação das propriedades mecânicas dos compósitos 

cimentícios 

Os corpos-de-prova foram retirados da cura aos 28 dias e foram ensaiados para a 

determinação por freqüência ressonante. Para este ensaio foi utilizado o 

equipamento Erudite MKII, que realiza um sistema de teste de freqüência 

ressonante, no modo longitudinal. Foram pesados 3 corpos-de-prova de cada traço 

e submetidos a variação de freqüência forçada de 15KHz a 25KHz, sendo que para 

cada corpo-de-prova foram realizadas 5 leituras da freqüência ressonante e foram 

totalizadas 15 leitura para cada traço. Na figura 4.7 é possível ver o equipamento em 

questão realizando o ensaio. 

    

Figura 4.7 - Ensaio de freqüência ressonante forçada 

Para a determinação do campo de freqüência a ser utilizado foi adotado como valor 

de 20KHz de freqüência ressonante longitudinal aproximada para corpo-de-prova 
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cilíndricos de 50mm de diâmetro e 100mm de altura em concreto extraído da Figura 

4.8. 

 

A = Acetal B = Acrílico C = Latão  D = Ouro e Concreto E = Cristal de chumbo, Ferro fundido e 

Tungstênio F = Aço  G = Ligas de alumínio H = Vidro  I = Carboneto de tungstênio 

Figura 4.8 - Freqüência ressonante longitudinal aproximada (CNS, 1995) 

Com base na freqüência ressonante longitudinal aproximada, foram definidos 

valores de freqüências para os extremos do campo de variação da freqüência, 

freqüência de início (Fs) e freqüência de término (Fe). 

Segundo o manual de operação do equipamento ERUDITE MKII (CNS, 1995), o 

módulo de elasticidade dinâmico (ED) para modo longitudinal em MN/m² é dado pela 

Equação 4. 

1210²²4 −×= ρlnED      (4) 
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onde: l =  comprimento do corpo-de-prova em mm; n = freqüência do modo 

fundamental da vibração longitudinal em Hz; ρ = densidade em Kg/m³. 

Após o ensaio de freqüência ressonante forçada para a determinação do módulo de 

elasticidade dinâmico, os corpos-de-prova foram capeados com enxofre e rompidos 

para determinação da resistência à compressão. Foram ensaiados a compressão 6 

corpos-de-prova para cada traço. Na Figura 4.9 é possível ver o equipamento que 

realizou o rompimento dos corpos-de-prova. 

 

Figura 4.9 - Equipamento de ensaios de compressão 

Os ensaios para determinação do módulo de elasticidade por freqüência ressonante 

foi realizado no Laboratório de ensaios especiais do Departamento de Engenharia 

de Materiais e Construção (DEMC) da Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMG), neste laboratório são desenvolvidas as pesquisas do Grupo Novos Olhares 

sobre a Construção (NOC) e o ensaio de resistência à compressão foi realizado no 

Departamento de Engenharia Civil do Campus II do CEFET-MG. 
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4.3.3 Confecção de corpos de prova para avaliação do índice de 

atividade pozolânica 

De acordo com a ABNT (1992), o índice de atividade pozolânica com cimento 

Portland é calculado pela relação entre à resistência a compressão da argamassa A 

e da Argamassa B descrita pela equação 5. 

100% x
f

f
IAP

cc

cp=        (5) 

onde: 

fcp - resistência à compressão média, aos 28 dias, de três corpos-de-prova (CPs) 

moldados com cimento Portland e material pozolânico – argamassa A; 

fcc - resistência à compressão média, aos 28 dias, de três corpos-de-prova moldados 

somente com cimento Portland como material cimentício – argamassa B. 

A argamassa A deve ter substituição de 35% do volume de cimento por material 

pozolânico, no traço 1:3 (cimento + pozolana : areia normal), em massa. A 

argamassa B deve conter somente cimento Portland, no traço 1:3 (cimento: areia 

normal), em massa. 

A quantidade de lodo foi calculada segundo a norma NBR 5752, pela massa 

específica do lodo (1,522g/cm3) e pela massa específica do cimento Portland 

(3,810g/cm3). De acordo com a NBR 5752 as argamassas A deve ter parte (35%) do 

seu volume absoluto de cimento substituído por material pozolânico.  

A mistura dos materiais e a moldagem dos corpos-de-prova foram realizadas 

seguindo a ABNT (1996). Para cada argamassa foram moldados 6 corpos-de-prova, 

denominados de argamassa A1, argamassa A2 e argamassa B, respectivamente, 

tendo com base as normas NBR 7215 (ABNT, 1996) e 5752 (ABNT, 1992). 

Para a moldagem dos corpos de prova as argamassas A e B foram utilizadas as 

quantidades de materiais constantes na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Quantidade de materiais utilizados nas argamassas 

Quantidades utilizadas em gramas (g) 
Materiais  Argamassa A1 Argamassa A2 Argamassa B 

Cimento 405,60 405,60 624 
Lodo 87,24 87,24 0 
Água 300,00 629,00 300 

Areia normal    

fração grossa 468,00 468,00 468 
fração média grossa 468,00 468,00 468 
fração média fina 468,00 468,00 468 
fração fina 468,00 468,00 468 

 

Nas primeiras 24 horas de cura, os corpos-de-prova foram mantidos nas formas, 

sendo desmoldados após este período e colocados em recipientes hermeticamente 

fechados e estanques à temperatura ambiente, durante 27 dias. Aos 28 dias de 

idade os corpos-de-prova seriam capeados com enxofre para o ensaio de 

resistência à compressão, mas devido a problemas experimentais os ensaios não 

foram realizados e as causas serão abordadas na apresentação de resultados. 

Na Figura 4.10 é mostrado os materiais utilizados na determinação do índice de 

pozolanicidade do lodo. 

 

Figura 4.10 - Materiais utilizados no ensaio de indice de pozolanidade 
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Na argamassa A1 utilizou-se a relação água - cimento de 0,48 e adicionado o lodo 

de ETE de indústria de batatas moído e peneirado com uso de areia normal.  

Na argamassa A2 foi adicionado o lodo de ETE de indústria de batatas moído e 

peneirado, sendo utilizado apenas o material passante e o teor de água foi 

determinado pelo índice de consistência entre 220 e 230mm, segundo norma NBR 

5752 (ABNT, 1992). A Figura 4.11 mostra as etapas de determinação da relação 

água cimento para o índice de consistência igual a 225mm. 

  

  

Figura 4.11 - Determinação da relação água cimento para o indice de consistência de 
225mm 

Na Figura 4.12 são apresentados os resultados do ensaio de consistência da 

argamassa com adição de 35% de lodo em substituição do cimento. No eixo das 

abscissas (eixo x) são apresentados os espalhamentos para argamassa referente ao 

consumo de água apresentados no eixo das ordenadas (eixo y). 
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Figura 4.12 - Dados de consumo de água e respectivo espalhamento do compósito 
cimenticio 

Na Figura 4.13 é mostrado o gráfico consumo de água – espalhamento apresentado 

na Figura 4.12 para melhor determinação do consumo de água da argamassa para 

espalhamento igual a 225mm. 

314

314,2

314,4

314,6

314,8

315

315,2

315,4

315,6

224,4 224,6 224,8 225 225,2 225,4 225,6

Espalhamento (mm)

C
on

su
m
o 
de

 á
gu

a 
(m

L)

 

Figura 4.13 - Ampliação do gráfico consumo de água – espalhamento 
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4.3.4 Determinação do início e fim de pega 

Início de pega é o termo utilizado para descrever o intervalo de tempo decorrido 

entre o momento em que o cimento entrou em contato com á água, transformando-

se em pasta de característica plástica e o momento em que a agulha de Vicat, 

penetrando suavemente na pasta estaciona a 1mm do fundo da forma (instante que 

a mesma começa a perder plasticidade). 

Fim de pega é o momento em que a Agulha de Vicat, penetrando suavemente na 

pasta, não deixa vestígios apreciáveis sobre ela, ou seja: não mais penetra(instante 

em que a mesma já perdeu totalmente sua plasticidade). 

As normas brasileiras estabelecem um tempo mínimo de 1 hora para o inicio de 

pega (todos os cimentos), máximo de 10 horas para final de pega dos cimentos CPI, 

CPII e CPV, máximo de 12 horas para final de pega dos cimentos CPIII e CPIV. 

Geralmente os cimentos CPI, CPII e CPV apresentam tempo de início de pega 

superiores a 3 horas. 

O conhecimento do início de pega permite o dimensionamento dos trabalhos 

concretagem de modo a produzir, transportar, lançar e adensar o concreto e 

argamassas dentro do tempo correto. Não se permite, sob nenhum pretexto, o uso 

do concreto após o início de pega. 

Foram realizados ensaios de inicio e fim de pega para os compósitos 1, 2, 3, 4 e 5. 

O aparelho de Vicat  foi aferido antes de iniciar o ensaio. A aferição consistiu em 

descer a agulha de Vicat até encostar na placa de vidro apoiada sobre a base do 

aparelho,  ajustando o indicador no zero de escala graduada. 

Com as mesmas quantidades de cimento e água, utilizadas na confecção dos 

compósito, preparou-se nova pasta para o ensaio de tempo de pega, seguindo os 

mesmos procedimentos de mistura. Registrou-se o exato momento em que se 

lançou a água de amassamento. 

Ao término da mistura a pasta é imediatamente transferida para o molde tronco-

cônico, assentado sobre a placa de vidro utilizada na aferição do aparelho. Depois 
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de cheio a superfície da pasta deve ser regularizada com o auxílio da espátula. 

Periodicamente, após o enchimento do molde, desceu-se a Agulha de Vicat sobre a 

pasta, suavemente e sem choque até a parada total. A Agulha de Vicat foi 

sustentada com os dedos e a leitura de sua penetração ocorreu 30 segundos após o 

início da penetração na pasta. 

Após cada determinação foi modificada a posição do molde de modo que nenhuma 

leitura seja efetuada a menos de 9mm do contorno interno do molde e nem a menos 

de 6 mm uma das outras. No momento em que a agulha estacionou a 1mm do fundo 

foi determinado o início de pega. 

Após a determinação do tempo de início de pega efetua-se novas leituras, a cada 20 

minutos para definição do tempo de fim de pega. A primeira entre três leituras 

sucessivas e iguais, superiores a 38mm, constitui a indicação do tempo de fim de 

pega. 

Na Figura 4.14 é possível ver a realização do ensaio no Campus IV do CEFET-MG. 

 

Figura 4.14 - Ensaio de inicio e fim de pega dos compósitos 

Na Figura 4.15 podem ser vistos os compósitos cimentícios com 0, 3, 5, 7 e 10% de 

lodo em substituição ao cimento após o ensaio de inicio e fim de pega.   
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Figura 4.15 - Corpos de prova moldados para o ensaio de inío e fim de pega 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Granulometria 

A amostra do resíduo de lodo de ETE contêm partículas de diferentes tamanhos em 

proporções das mais variadas. A determinação do tamanho das partículas e suas 

respectivas porcentagens de ocorrência permitem obter a função distribuição de 

partículas da amostra de lodo de ETE e que é denominada distribuição 

granulométrica.  

A distribuição granulométrica da amostra, foi obtida através do processo de 

peneiramento de uma amostra seca em estufa. Na Tabela 5.1 é apresentado o 

resultado da granulometria do resíduo após a moagem no moinho de barras. 

Tabela 5.1 - Granulometria do resíduo após moagem no moinho de barras 

Peneira Abertura da 
peneira (mm) 

Peso retido 
(g) 

Amostra retida 
(%) 

Acumulado 
retido (%) 

Acumulado 
passante (%) 

16 1,180 0,43 0,4 0,4 99,6 

20 0,710 21,14 21,1 21,6 78,4 

32 0,500 22,89 22,9 44,5 55,5 

40 0,420 4,83 4,8 49,3 50,7 

50 0,300 16,65 16,7 65,9 34,1 

70 0,210 7,88 7,9 73,8 26,2 

100 0,150 9,07 9,1 82,9 17,1 

120 0,125 2,35 2,4 85,2 14,8 

140 0,105 3,42 3,4 88,7 11,3 

170 0,088 1,18 1,2 89,8 10,2 

200 0,075 3,01 3,0 92,9 7,2 

Fundo 7,15 7,2 100,0 0,0 

 

As partículas da amostra de lodo de ETE, não são esféricas, mas se usará sempre a 

expressão diâmetro equivalente da partícula ou apenas diâmetro equivalente, 

quando se faz referência ao seu tamanho. A colocação de pontos, representativos 
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dos pares de valores diâmetro equivalente - porcentagem de ocorrência, em papel 

semilogaritmo permite traçar a curva de distribuição granulométrica, conforme 

mostrada nas Figuras 5.1 e 5.2, onde em abscissas estão representados os 

diâmetros equivalentes e em ordenadas as porcentagens acumuladas retidas, à 

esquerda e as porcentagens que passam, à direita. 

Na Figura 5.1 é apresentada a curva granulométrica do resíduo após a moagem no 

moinho de barras. 

 

Figura 5.1 - Curva granulométrica do resíduo após a moagem no moinho de barras 

 

Na Tabela 5.42 são apresentados os diâmetros equivalentes das partículas do lodo 

após o a moagem no moinho de barras através da granulometria por peneiramento a 

seco. 
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Tabela 5.2 - Diâmetros equivalentes através peneiramento das partículas do lodo o a 
moagem no moinho de barras 

Diâmetro a 10% (d10) 87,00µm 
Diâmetro a 50% (d50) 460,00µm 
Diâmetro a 90% (d90) 870,00µm 
Diâmetro médio 379,69µm 

 

Após a moagem em moinho de barras, definiu-se padronizar o material a ser 

utilizado na pesquisa através de peneiramento mecânico.  Decidiu-se utilizar o  

passante na peneira de malha 100 (abertura de 0,150mm), para que as partículas da 

amostra de  resíduo de lodo de ETE tivessem um diâmetro equivalente próximo do 

diâmetro das partículas do cimento. Na Tabela 5.3 é apresentado o resultado da 

granulometria do resíduo após o peneiramento na peneira com abertura de 

0,150mm (malha 100).  

Tabela 5.3 - Granulometria do resíduo utilizado. 

Peneira Abertura da 
peneira (mm) Peso retido (g) Amostra retida 

(%) 
Acumulado 
retido (%) 

Acumulado 
passante (%) 

100 0,15 0 0 0 100,0 
120 0,125 13,90 13,9 13,9 86,1 
140 0,105 12,82 12,8 26,7 73,3 
170 0,088 12,57 12,6 39,3 60,7 
200 0,075 8,33 8,3 47,6 52,4 
230 0,062 4,42 4,4 52,0 48,0 
270 0,053 17,33 17,3 69,4 30,6 
325 0,045 20,10 20,1 89,4 10,6 
400 0,038 6,70 6,7 96,1 3,9 

Fundo 3,91 3,9 100,0 0,0 

   

Na Figura 5.2 é apresentada a curva granulométrica do resíduo passante na peneira 

com abertura de 0,150mm (malha 100), utilizado para as análises químicas, térmicas 

e confecção dos corpos de prova.   
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Figura 5.2 - Curva granulométrica do resíduo após o peneiramento na peneira com abertura 
de 0,150mm (malha 100) 

Na Tabela 5.4 são apresentados os diâmetros equivalentes partículas do lodo após 

o peneiramento na peneira com abertura de 0,150mm (malha 100) através da 

granulometria por peneiramento a seco. 

Tabela 5.4 - Diâmetros equivalentes através peneiramento das partículas do lodo utilizado 

Diâmetro a 10% (d10) 44,00µm 
Diâmetro a 50% (d50) 63,00µm 
Diâmetro a 90% (d90) 104,00µm 
Diâmetro médio 72,00µm 

 

A amostra passante na peneira com abertura de 0,150mm (malha 100) foi utilizada 

para determinação da distribuição do tamanho de partículas, através da 

granulometria a laser (Figura 5.3).  
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Figura 5.3 - Distribuição do tamanho de partículas do material passante na peneira de 
abertura 0,150 mm. 

 

Na Tabela 5.5 são apresentados os diâmetros equivalentes partículas da amostra 

passante na peneira com abertura de 0,150mm (malha 100) através do método de 

granulometria a laser. 

Tabela 5.5 - Diâmetros equivalentes através da granulometria a laser das partículas da 
amostra passante na peneira com abertura de 0,150mm. 

Diâmetro a 10% (d10) 4,78µm 
Diâmetro a 50% (d50) 29,80µm 
Diâmetro a 90% (d90) 62,78µm 
Diâmetro médio 32,29µm 

A granulometria a laser indica que o Lodo de Esgoto de ETE utilizado atingiu valores 

muito próximos ao estabelecido pela NBR 12653 (ABNT, 1992), que define um limite 

mínimo de finura para as pozolanas artificiais tipo E, em que o percentual máximo 

retido na peneira 45µm deve ser de 34%. O lodo utilizado, de acordo com a 

granulometria a laser, possui mais de 90% dos seus grãos inferiores a 62,78µm e 

tamanho médio de 32,29µm. 
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Comparando-se os resultados nota-se que o valor médio obtido através da 

granulometria a laser é menor que o obtido no peneiramento á seco. Como as 

partículas da amostra de lodo de ETE, não são esféricas, o uso do granulômetro á 

laser é mais preciso, pois o mesmo analisa a amostra em suspensão para a 

determinação do tamanho das partículas. No peneiramento á seco a passagem das 

partículas se dá por gravidade e agitamento mecânico, como as partículas não são 

esféricas, muitas ficam retidas em furos da peneira do seu próprio diâmetro médio. 

5.2 Análise de arranjo atômico 

A amostra foi submetida à difração de raios-X e o difratograma é apresentado na 

Figura 5.4.  

 

Figura 5.4 - Difratograma representando o sólido amorfo para a amostra de resíduo 
passante na peneira com abertura de 0,150mm.. 

O Difratograma representou um sólido amorfo para a amostra de resíduo 

pulverizado e não detectou a presença de nenhuma fase distinta, podendo o 

material ser considerado como amorfo, ou seja, não têm ordenação espacial a longa 
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distância (em termos atômicos), como os sólidos regulares. Foi feita a calcinação da 

amostra a 300°C por 2 horas na tentativa de obter uma estrutura cristalina da 

mesma, porém o material manteve-se amorfo. 

5.3 Análise microscópica  

A Microscopia eletrônica de varredura foi realizada juntamente com o Espectrômetro 

de raios-X dispersivo em energia (EDS) para determinação da composição química 

semi-quantitativa. Na microscopia eletrônica por varredura foi detectada a presença 

de Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti e Fe, conforme apresentado na Tabela 5.6. Vale 

ressaltar que a metodologia não quantifica Carbono e Oxigênio. 

Tabela 5.6 - Resultados semiquantitativos obtidos via MEV para a amostra de resíduo 
passante na peneira com abertura de 0,150mm.. 

Elemento Teor % (em massa) 
Mg 1,8  ±  0,1 
Al 13,9  ±  0,6 
Si 11,0  ±  0,3 
P 13,1  ±  0,1 
S 12,3  ±  0,4 
Cl 5,5  ±  0,9 
K 18,5  ±  0,5 
Ca 11,4  ±  0,4 
Ti 2,2  ±  0,2 
Fe 10,2  ±  0,7 

Os elementos químicos encontrados, na maioria, são constituintes da batata, ou 

estavam presentes na casca como restos de adubação química. A presença de 

Alumínio e de Cloro é justificada pela adição de floculantes no processo de obtenção 

do lodo antes do tanque de decantação primária na estação de tratamento de 

esgotos da indústria de batatas. 

Na Figura 5.5 pode ser visto a espectrometria de raios-X dispersivo em energia 

(EDS). 
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Figura 5.5 - Espectro semiquantitativo para a amostra de resíduo passante na peneira com 
abertura de 0,150mm. 

Nas Figuras 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9  são apresentadas as micrografias representando as 

partículas da amostra de resíduo in natura seco, amostra 1. 

 

Figura 5.6 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in natura seco 
(20x). 
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Figura 5.7 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in natura seco 
(50x) 

 

Figura 5.8 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in natura seco 
(100x). 
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Figura 5.9 - Micrografia representando as partículas da amostra 1 de resíduo in natura seco 
(250x). 

Nas Figuras 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13  são apresentadas as micrografias 

representando as partículas da amostra de resíduo in natura seco, amostra 2. 

 

Figura 5.10 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in natura 
seco (20x). 
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Figura 5.11 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in natura 
seco (50x) 

 

Figura 5.12 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in natura 
seco (100x). 
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Figura 5.13 - Micrografia representando as partículas da amostra 2 de resíduo in natura 
seco (250x). 

Nas Figuras 5.14, 5.15, 5.16, e 5.17 são apresentadas as micrografias 

representando as partículas da amostra de resíduo passante na peneira com 

abertura de 0,150mm. 

  

Figura 5.14 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo passante na 
peneira com abertura de 0,150mm (20x). 
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Figura 5.15 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo passante na 
peneira com abertura de 0,150mm (50x). 

 

Figura 5.16 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo passante na 
peneira com abertura de 0,150mm (100x). 
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Figura 5.17 - Micrografia representando as partículas da amostra de resíduo passante na 
peneira com abertura de 0,150mm (250x). 

Pela a análise da microscopia eletrônica de varredura percebe-se que a morfologia 

do lodo indica que o material apresenta-se compacto e sem estrutura lamelar o que 

indica uma baixa área superficial específica, diferentemente de outras adições 

utilizadas com sucesso em materiais compósitos cimenticios.  

5.4 Análise térmica 

Na figura 5.18 estão representadas as curvas de DTA e TGA da amostra de lodo 

sob condição de atmosfera inerte (Nitrogênio).  
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Figura 5.18 - Curvas resultante da análise térmica DTA e TGA. 

A análise da curva DTA demonstra os eventos endotérmicos e exotérmicos ocorridos 

com a amostra e curva TGA demonstra as perdas de massa ocorridas durante o 

processo. Por volta de 80°C, ocorre um evento endotérmico, com pequena perda de 

massa que provavelmente está relacionado à decomposição de substâncias 

protéicas e/ou polissacarídeos presentes na amostra, visíveis na curva de TGA.  Já 

entre 170°C e 500°C, a curva de DTA mostra um evento exotérmico de média 

intensidade, acompanhado de grande perda de massa, o qual deve estar 

relacionado com a oxidação do material.  Entre 500°C e 1120°C ocorrem uma série 

de eventos endotérmicos que podem estar relacionados a processos de fusão ou 

transição de fases e reações de decomposição ou dissociação das várias 

substâncias presentes na amostra, as  quais não podemos afirmar com precisão a 

identidade por se tratar de amostra de natureza complexa, podendo apenas afirmar 

que eventos em menores temperaturas provavelmente se relacionam a substâncias 

de natureza orgânica, enquanto eventos em maiores temperaturas, geralmente são 

atribuídos a material de natureza inorgânica. 
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5.5 Perda ao fogo 

Para a determinação da perda ao fogo do lodo foram realizadas calcinação a 950ºC 

em quatro amostras, os resultados são apresentados na Tabela 5.7. O percentual 

médio de perda ao fogo obtido foi de 94,75%. 

Tabela 5.7 - Resultados do ensaio de perda ao fogo 

Massas 
Amostra 1 

(g) 
Amostra 2 

(g) 
Amostra 3 

(g) 
Amostra 4 

(g) 

M1 (tara do cadinho + massa da 
amostra) 

 
105,56 

 
15,99 

 
105,54 

 
40,78 

M2 (massa do cadinho + massa 
da amostra após calcinação) 

 
104,63 

 
15,04 

 
104,59 

 
40,73 

m (massa inicial da amostra) 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 

mf (massa final da amostra) 
 

0,07 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 

(%PF) 93% 95% 95% 95% 

 

 Na Figura 5.19 é possível observar fotos da realização do ensaio de perda ao fogo, 

no laboratório de Edificações do CEFET/MG – Campus IV. 
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Figura 5.19 - Fotos do ensaio de perda ao fogo 

5.6 Ensaios de determinação de propriedades mecânicas dos 

compósitos cimentícios desenvolvidos  

A utilização do lodo de ETE como pozolana tipo E, conforme a NBR 12653, foi 

descartada, pois o resultado do ensaio de perda ao fogo de 94,75% e o previsto na 

norma é de no máximo de 6%. Outro aspecto seria a composição química 

encontrada, pois apresenta pouco silício em massa indicando baixo percentual de 

SiO2, geralmente encontrada em grande percentual em adições comumente 

utilizadas. Por último os corpos de prova moldados para determinação do índice de 

pozolanicidade não apresentaram resistência mecânica satisfatória. 

Para avaliar os compósitos desenvolvidos com substituição parcial do cimento por 

lodo de ETE da indústria de batatas, foram verificadas duas propriedades mecânicas 

dos compósitos cimenticios, são elas, resistência à compressão e módulo de 

elasticidade. Estes ensaios foram executados para o compósito de referência com 
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0% de lodo e para os demais compósitos com substituição parcial do cimento por 

lodo nas seguintes proporções: 3%, 5%, 7% e 10%. 

Para a determinação da resistência à compressão foram ensaiados seis corpos de 

prova de cada compósito. Os resultados de resistência à compressão são 

apresentados na Figura 5.20.   
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Figura 5.20 - Resultados do ensaio de resistência à compressão dos compósitos cimenticios 
desenvolvidos.  

A análise dos resultados da resistência à compressão mostra que as variações 

encontradas estão ligadas ao teor de adição de lodo de ETE em substituição ao 

parcial ao cimento. Em relação ao teor de adição de lodo de ETE, encontrou-se uma 

relação inversamente proporcional, onde quanto maior o consumo de lodo de ETE 

no compósito, menor a resistência relativa encontrada. Em relação ao compósito 1 

ou de referência (0% de lodo) ocorreu a redução da resistência a compressão nas 

seguintes proporções: compósito 2 (3% de lodo) alcançou -32% da resistência à 

compressão; compósito 3 (5% de lodo) -41%; compósito 4 (7% de lodo) -47% e 

compósito 5 (10% de lodo) -59%.  
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Na  figura 5.21 são apresentados os resultados de módulo de elasticidade dinâmico 

obtido pelo ensaio de freqüência ressonante forçada. Foram utilizados 3 corpos de 

prova de cada compósito e efetuada 5 leituras no equipamento ERUDITE MKII 

(CNS, 1995), para cada corpo de prova. 
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Figura 5.21 - Resultados de módulo de elasticidade dos compósitos desenvolvidos 

Verificou-se nos resultados dos ensaios do modo de elasticidade dos corpos de 

prova  que as adições de teores de lodo de ETE de 3%,  5%, 7% e de 10%, 

comparada às argamassas de referências (0% de lodo de ETE), impactaram de 

forma relevante na redução dos valores médios encontrados. O incremento 

percentual médio encontrado foi de -20% para os compósitos com teor de adição de 

3% , -25% para o teor de 5%, de -33% para o teor de adição de 7% e de -42% para 

10%. 

5.7 Início e fim de pega 

Para o compósito de referência (sem adição de lodo), a Figura 5.22 apresenta os 

resultados do ensaio mostra que ocorreu o início de pega com cerca de 2 horas e 

para os compósitos com adição de lodo  o início de pega iniciou com tempos 

superiores a 4 horas. 
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Figura 5.22 - Tempo para inicio de pega dos compósitos desenvolvidos 

A indicação do tempo de fim de pega, mostrado na Figura 5.23, para o compósito de 

referência, sem adição de lodo ocorreu com 6 horas. Para o compósito com adição 

de 3% de lodo ocorreu com 12 horas e 30 minutos. Nos compósitos com adição de 

5% e 7% de lodo o fim de pega ocorreu com tempos entre 20 e 21 horas. Já no 

compósito com adição de 10% de lodo foram necessárias 26 horas para ocorrer o 

fim de pega.  
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Figura 5.23 - Tempo para fim de pega dos compósitos desenvolvidos 
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Na Figura 5.24 são apresentadas as curvas de início de pega (penetração de 1mm) 

e fim de pega (penetração de 38 mm) da moldagem dos compósitos.  

 

Figura 5.24 - Curvas de penetração da agulha Vicat pelo tempo. 
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6 CONCLUSÃO 

O resíduo analisado apresentou inicialmente características físicas e químicas que 

indicavam a possibilidade de utilização em compósitos cimenticios, pois o material 

na difratometria de Raio X apresentou-se amorfo, o que indica maior possibilidade 

de reação pozolânica. A morfologia do lodo indicou um material compacto e sem 

estrutura lamelar, o que determina uma baixa área superficial específica, 

diferentemente de outras adições utilizadas com sucesso em materiais compósitos 

cimenticios.  

A utilização do lodo de ETE como pozolana tipo E, conforme a NBR 12653, foi 

descartada, baseado no resultado do ensaio de perda ao fogo, no baixo percentual 

de Silício e na baixíssima resistência mecânica apresentada  pelos corpos de prova 

que foram moldados. 

Os tempos de início e fim de pega foram alterados de forma significativa e 

proporcional ao aumento do percentual de substituição de lodo por cimento nos 

compósitos avaliados. Nos ensaios mecânicos realizados nota-se que a adição de 

lodo em substituição parcial ao cimento impactou de forma mais relevante na 

resistência á compressão, sendo considerados satisfatórios para os compósitos com 

substituição de 3 e 5% de cimento. 

O presente trabalho conclui que a adição de lodo de estação de tratamento de 

efluentes da indústria de batatas em compósitos cimentícios não melhorou as 

propriedades mecânicas avaliadas. É válido ressaltar que o presente trabalho focou 

as propriedades mecânicas dos compósitos e que para diversas aplicações a 

elevada resistência mecânica não se faz necessária. Para aplicações onde a 

elevada resistência mecânica dos compósitos cimentícios não se fizer necessária, a 

utilização de lodo de ETE in natura em substituição ao cimento é uma alternativa 

para a reutilização de um resíduo sólido gerado pela indústria de batatas 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

Atualmente existem diversas pesquisas sendo desenvolvidas com a utilização de 

cinzas de resíduos orgânicos como adição em concretos. Entre estes resíduos estão 

as cinzas geradas em co-geração, como cinzas de carvão, casca de arroz e bagaço 

de cana-de-açúcar. Como sugestão de pesquisa futura o trabalho propõe a 

avaliação da utilização de lodos de estação de tratamento de efluentes da indústria 

de batatas pré-fritas como biomassa combustível para queima em caldeira na 

própria indústria e o estudo das cinzas geradas após a combustão como adição em 

compósitos cimentícios para construção civil. Acredita-se que as cinzas do lodo 

obterão resultados expressivos em relação ao lodo in natura. 
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