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RESUMO
Os resíduos sólidos podem gerar impactos imensuráveis ao meio ambiente, sendo necessário
tomar medidas para o monitoramento e controle, visando a diminuição. A necessidade de
redução dos resíduos, contribui para a diminuição da poluição e ajuda no aumento da vida útil
dos locais utilizados como destinação final tipo aterros sanitários, e evita que novas áreas
sejam utilizadas como células de aterros. Essa prática de redução pode ser motivada através
de um planejamento efetivo, que como parte do trabalho, contemple o reaproveitamento
desses resíduos como material agregado em concreto. O presente estudo teve como objetivo
geral realizar avaliação química, física e mecânica dos resíduos de serviços de saúde
incinerados para verificar o seu reaproveitamento, de forma que, quando adicionado como
parte constituinte do concreto, sua utilização gere impactos positivos no produto aplicado e no
meio ambiente. Para tanto, foram realizadas análises de granulometria, termogravimétrica,
absorção de água, análise por Difratometria (DRX) e Espectrometria de Fluorescência de
Raios X (FRX) a fim de caracterizar o material estudado e determinar seu percentual de
utilização no produto final. Após moldagem base e com inserção de 5% a 20% de resíduos de
serviços de saúde incinerados foram realizados ensaios de resistência a compressão dos
moldes formulados. A caracterização realizada ilustrou a possibilidade de aplicação dos
resíduos incinerados no setor da construção civil, sendo uma matéria-prima para incorporação
parcial na produção de concreto. A utilização dos resíduos incinerados em substituição parcial
do material agregado na produção de concreto, pode não prejudicar o meio ambiente e trazer
benefícios quanto a redução da extração de minerais que são utilizado como matéria-prima, e
conforme os resultados adquiridos no estudo, a resistência à compressão da moldagem com
resíduos no concreto final existe a possibilidade de utilizar os resíduos incinerados na
moldagem com baixas proporções de resíduos.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Incineração; Reuso; Construção Civil.
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ABSTRACT
Solid waste can generate immeasurable impacts on the environment, being necessary to take
measures for its monitoring and control, aiming at its reduction. The need to reduce these
residues, besides contributing to the reduction of pollution, contributes to increase the useful
life of the landfill sites, and prevents new areas from being used for this purpose. This
reduction practice can be motivated through effective planning, which, as part of the work,
includes the reuse of these wastes as concrete aggregate material. This study aims to conduct
a chemical, physical and mechanical evaluation to verify the reuse of incinerated waste slag,
so that when added as an integral part of concrete, its use generates positive impacts on the
applied product and the environment. For this purpose were done granulometry analysis,
thermogravimetric analysis, water absorption, Diffractometry analysis (DXR) and
Spectrometry Fluorescence X-ray (FRX) in order to characterize the material studied and
determine its percentage of use in the final product, after its modeling has been performed
according to the resistance to resistance of various formulated molds. The characterization
carried out illustrated the possibility of applying incinerated waste in the construction sector,
being a matter for partial incorporation in concrete production. The use of incinerated waste in
partial substitution of aggregate material in the production of concrete, without harming the
environment, brings benefits in reducing mineral extraction, and as compared to the
compression strength results of the mold base with a final mix or concrete mixture, there is
the possibility of using incinerated waste in the molding with low waste proportions.
Key words: Solid waste; Incineration; Reuse; Construction.
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1. INTRODUÇÃO
Os problemas com crescimento de resíduos sólidos atualmente são parte do desafio da
sociedade para a sustentabilidade do meio ambiente. A produção de Resíduos Sólidos
classificados como classe II de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT - NBR – 10.004/2004 apresenta-se como uma importante questão, pois nos últimos
anos, o volume de produção destes resíduos tem crescido de forma descontrolada em todo o
mundo, tanto por causa do crescimento populacional quanto pelo aumento da geração de
resíduos per capita, segundo Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana ABRELPE.
De acordo com dados da ABRELPE em 2017 mais de 78,4 milhões de toneladas de
resíduos sólidos foram coletados no Brasil, sendo encaminhados 59,1% para destinação
adequada utilizando o aterro sanitário, porém esta forma de tratamento tem vida útil limitada e
após o terreno ser utilizado, perde boa parte de sua diversidade ou riqueza ambiental, e 40,9%
foram despejados em locais inadequados.
Como passo importante para o início da resolução destes problemas, em 2010 foi
promulgada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS – Lei nº12.305; BRASIL,
2010), a qual se baseou na sustentabilidade, estabelecendo seus pilares nos seguintes
princípios: 1) Não geração; 2) Redução; 3) Reutilização; e 4) Reciclagem. Na lei, são
consideradas as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde
pública, bem como a busca do desenvolvimento sustentável e da ecoeficiência.
Países desenvolvidos, com destaque para Espanha e Alemanha, têm utilizado a
incineração para diminuir a massa e o volume dos resíduos sólidos, reduzindo em 70% e 90 %
respectivamente, segundo dados de Valle – Zermeño 2014. As sobras dos resíduos são
encaminhadas para aterro sanitários ou encaminhados para pesquisa em universidades para
análises de viabilidade como matéria-prima.
De acordo com RENOSAM (2006), o processo de incineração reduz o volume dos
resíduos de 95- 98% do volume inicial, dependendo da composição e do grau de recuperação
de materiais, como metais. Logo, reduz significativamente o volume a ser disposto nos
aterros, aumentando em muito a vida útil dos mesmos.
Na Alemanha já são utilizadas as cinzas classe II geradas pela incineração dos
resíduos sólidos em camadas de pavimento, dando a estes resíduos um destino mais
sustentável do que sua disposição em aterros sanitários. Entretanto, o uso destas cinzas requer
13

previamente uma análise de caracterização e avaliação de seu comportamento quando
utilizada no meio ambiente, pois sua composição pode conter metais pesados que sejam
prejudiciais ao lençol freático.
Esta pesquisa consiste na moldagem de concreto utilizando as cinzas provenientes de
um incinerador de resíduos de Alagoas, de forma parcial em substituição do material
agregado na formulação de um corpo de prova cilindro determinado pela NBR (5738/2015),
de modo que mantenham suas características físicas, químicas e mecânicas e que seus
resultados tenham aplicabilidade de acordo com as normas do seu modo de uso.
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2. JUSTIFICATIVA
A destinação final de resíduos sólidos em aterros necessita de grandes extensões de
terra, controle de emissão de gases metanos (CH4), dióxidos de carbono (CO2), gás sulfídrico
(H2S) e líquidos altamente poluentes que causam chuva ácida e danos a saúde humana, além
de possuir vida útil e gerar desvalorização no bairro local. Quando se trata de resíduos sólidos
perigosos chamados de Classe I pela NBR 10.004/2004, estes apresentam periculosidade
física e químicas ao meio ambiente, em Alagoas existe apenas um único aterro que pode
receber essa classe de resíduos. O desafio do estudo é encontrar uma utilidade para os
resíduos de serviços de saúde incinerado, reutilizando como matéria-prima para criação de um
novo produto, neste caso aplicando no concreto. De primeiro modo é utilizado o processo
térmico para retirar a periculosidade dos resíduos classificados como Classe I e diminuir o seu
volume gerado, partindo desse princípio o uso de materiais incinerados é tido como objeto de
estudo e visto como insumo para o surgimento de novos produtos, contribuindo para a
evolução ambiental. Trata-se de uma solução sustentável analisar os materiais descartados em
aterros sanitários tendo em vista seu reaproveitamento. Desta forma, novas descobertas de
materiais recicláveis que podem ser utilizados como insumo ou matéria-prima são realizadas,
promovendo e ampliando o conceito de sustentabilidade. Para essa evolução, faz-se
necessário investigar as características químicas, físicas e mecânicas do novo material, para
que ainda em fase de estudo, o mesmo esteja em conformidade com as Normas Brasileiras
(NBR 12655) e parâmetros das resoluções exigíveis, garantindo sua segurança ambiental.
A avaliação das características químicas, físicas e mecânica dos resíduos e sua
incorporação é um desafio inovador para garantir a não poluição do novo produto e
confiabilidade da resistência do material, é a base para o estudo em questão.
A pesquisa com o uso de materiais incinerados, busca melhorar as características do
produto final desenvolvido, diminuindo o uso de material agregado, que é de suma
importância para o meio ambiente, e diminuir o uso de aterros sanitários. Sendo assim,
justifica-se a necessidade de desenvolvimento de estudos que possam contribuir para futuras
opções de reciclagem, visando uma atividade sustentável no meio ambiente.
Nesse contexto, este trabalho busca ou fornecer uma contribuição acerca da destinação
final de cinzas classe I que após incineradas e analisada em solubilidades são classificadas
como classe II, através de análises laboratoriais químicas, físicas e mecânicas, onde após a
caracterização, as cinzas sejam incorporadas em cilindros de concretos pra realização de
ensaios, atendendo os padrões e normas vigentes.
15

3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1

Definição de resíduos sólidos
Sob a ótica econômica, o resíduo é definido como matéria sem valor. Seus valores de

uso e de troca são nulos ou negativos para seu detentor ou proprietário. Ou seja, uma matéria
constitui um resíduo quando seu detentor precisa pagar para se desfazer dela (BIDONE;
POVINELLI, 2010).
A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) nº 10004 de 2004 na página 1
conceitua Resíduos Sólidos (RS) como:
(...) resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam da atividade de origem
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso
soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia
disponível.

É importante distinguir os termos “resíduo” e “rejeito”. Este último é definido como:
resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação
por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresenta outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).
O inciso XVI do artigo 3º da Lei Federal nº 12.305/2010 define resíduos sólidos como:
(...) material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas
em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica
ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (Brasil,
2010, p.01)

Resíduos sólidos são materiais heterogêneos (inertes, minerais e orgânicos) resultantes das
atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente utilizados, gerando entre
outros aspectos, proteção à saúde pública e a economia de recursos naturais. (BRASIL), 2013.
Esses materiais heterogêneos de acordo com a ABRELPE (2017) a legislação
aplicável estabelece que determinadas classes de resíduos de serviços de saúde demandam o
tratamento prévio antes da sua disposição final e de acordo com os levantamentos de dados,
ainda cerca de 27,5% dos municípios brasileiros destinaram seus Resíduos de Serviços de
Saúde - RSS sem declarar o tratamento prévio dado aos mesmos, o que contraria as normas
vigentes e apresenta riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente. A
16

situação dos RSS em Alagoas de acordo com os dados ABRELPE/IBGE (2017) estão
conforme mostra as tabelas 01 e 02:
De acordo com a tabela 01 a geração de resíduos de serviços de saúde no estado de
Alagoas em 2016 foi de 1.139/0,339 tonelada/ano por kg/hab/ano, tendo um aumento para o
ano de 2017.
Tabela 1 – Geração e coleta de Resíduos Serviço de Saúde (RSS) no Estado de Alagoas

UF

2016
(t/ano)/(kg/hab/ano)
Alagoas 1.139/0,339

2017
(t/ano)/(kg/hab/ano)
1.155/0,342

Fonte: ABRELPE.

Na tabela 02 é possível verificar a capacidade de tratamento instalada no ano de 2017. Logo
vale ressaltar que de acordo com a empresa alagoana de tratamento térmico, Alagoas atende
toda a demanda estadual e ainda possui capacidade ociosa, tendo todo material após tratamento
sendo encaminhado para aterro licenciado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas.
Tabela 2 - Capacidade instalada de tratamento de RSS em Alagoas (t/ano)

UF
Autoclave
Alagoas
-

Incineração
913t/ano

Total
913t/ano

Fonte: ABRELPE.

De acordo com as informações da Associação dos Municípios de Alagoas (AMA),
Alagoas partir da data de 25/05/2018 não destina mais seus Resíduos Sólidos Urbanos - RSU
para lixões, sendo encaminhados todos para aterros sanitários licenciados.
O Instituto do Meio Ambiente (IMA) do Estado de Alagoas estabeleceu no dia 09 de
abril de 2018 que os locais de destinação correta licenciados são os Centros de Tratamento de
Resíduos (CTRs) que ficam localizados nas cidades de: Maceió, Craíbas, Pilar, do Consórcio
Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos (Cigres), além de um aterro licenciado
localizado no Estado de Pernambuco na cidade de Formosa, conforme mostra a figura 01.
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Figura 1 - Locais aterros Licenciados Alagoas

Fonte: IMA adaptado por ArcGIS.

3.2

Classificação de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos podem ser classificados segundo origem e periculosidade,

conforme exposto a seguir (BARROS, 2012):
•

Resíduos domiciliares: provenientes das residências urbanas, constituem-se numa
grande diversidade de itens (sobras de alimentos, embalagens em geral, fraldas
descartáveis), sendo a maioria não perigosa, mas pode conter uma parcela de materiais
tóxicos, muitas vezes descartados inadequadamente como lâmpadas, pilhas, baterias,
dentre outros;

•

Resíduos de limpeza urbana: provenientes da varrição, limpeza de praias, feiras livres,
capinação e roçagem, limpeza de bocas de lobo, e demais serviços de limpeza urbana;

•

Resíduos sólidos urbanos (RSU): constituem-se no somatório dos resíduos
domiciliares e os resíduos de limpeza urbana, tendo sua origem de residenciais,
estabelecimentos comerciais (lojas, hotéis, supermercados, restaurantes e outros
estabelecimentos comerciais), resíduos oriundos das coletas municipais (de varrição,
de feiras livres de capinação, poda, praias, limpezas de galerias);
18

•

Resíduos de estabelecimentos industriais e prestadores de serviços: oriundos de
atividades comerciais como restaurantes, hotéis, supermercados, lojas, dentre outros;

•

Resíduos de serviços públicos de saneamento: são provenientes das estações de
tratamento de águas de abastecimento (ETAs) e estações de tratamento de esgotos
(ETEs), as quais produzem lodos que devem ser desidratados e tratados;

•

Resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e industriais. Neste caso, é
importante a classificação quanto à periculosidade, conforme a norma da ABNT, NBR
10.004 (ABNT, 2004a), além do conhecimento do processo industrial que deu origem
ao resíduo, com vistas ao correto manejo;

•

Resíduos de serviços de saúde (RSS): oriundos de prestadores de serviços de
assistência à saúde humana e animal, tais como hospitais, clínicas em geral, clínicas
veterinárias, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios, serviços odontológicos,
etc. Parte desses resíduos é considerada resíduos comuns, e parte deles possui
patogenicidade, daí a importância da segregação na fonte de produção. O RSS é
manuseado conforme as diretrizes da ANVISA (Resolução – RDC nº

, de

vinte e oito de março de 2018 - 28/03/2018) e Regulamento Técnico para o
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e Resolução CONAMA 358/2005
que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos RSS. De acordo com NBR 9191
o acondicionamento dos resíduos infectantes deve ser realizado em sacos de cor
branca com o símbolo de substâncias infectantes;
A Resolução - RDC nº 222/2018 classifica os Resíduos de Serviços de Saúde em
5(cinco) grupos, denominados de A, B, C, D e E, onde consta em seu artigo 3º, inciso
LIV ao LVIII, conforme as ilustrações a seguir:
“LIV. resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de
agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção;”
“LV. resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos químicos
que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;”
“LVI. resíduos de serviços de saúde do Grupo C: rejeitos radioativos, estão elencados
no Anexo I da RDC nº 222/2018;”
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Anexo I da RDC nº 222/2018, Grupo C: Qualquer material que contenha
radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma
da CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista;
- Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa
e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e
radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção Radiológica aprovado
para a instalação radiativa;
“LVII. resíduos de serviços de saúde do Grupo D: resíduos que não apresentam risco
biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser
equiparados aos resíduos domiciliares;”
“LVIII. resíduos de serviços de saúde do Grupo E: resíduos perfurocortantes ou
escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro,
brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas
inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares,
micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados
no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri).”
•

Resíduos da construção civil: constituem-se nos resíduos gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de construção civil, incluídos os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis;

•

Resíduos agrossilvopastoris: são oriundos de atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados aos insumos utilizados nessas atividades como embalagens
com restos de agrotóxicos e fertilizantes, por exemplo;

•

Resíduos de serviços de transportes: originados dos portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteiras. Representam riscos
de transmissão de doenças e disseminação de pragas na agricultura, por exemplo.
O critério de classificação dos resíduos sólidos, segundo NBR 10.004/2004 (ABNT,

2004a), refere-se aos riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Os critérios de
periculosidade são: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
Assim, os resíduos sólidos são classificados em:
•

Resíduos Classe I – Perigosos: apresentam pelo menos uma das características de
periculosidade, trazendo riscos potenciais à saúde pública e/ou ao meio ambiente.
20

•

Resíduos Classe II – Não Perigosos: não apresentam nenhuma das características de
periculosidade, e podem ser divididos em:
•

Resíduos Classe II A: Não perigosos, não-inertes. Podem ter propriedades
como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

•

Resíduos Classe II B: Não perigosos, inertes. Seus constituintes solubilizados,
conforme ensaio de solubilização descrito na NBR 10.006/2004 (ABNT,
2004b), não ultrapassam as concentrações preconizadas pelos padrões de
potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

Os rejeitos radioativos ficam fora dessa classificação, seu gerenciamento é
competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Ministério da Ciência e
Tecnologia e Inovação.
De acordo com Organização Mundial da Saúde (2014) interpresta Resíduo de
Serviços de Saúde, todos rejeitos ou sobras oriundas de um serviço de assistência médica
(veterinária ou humana), sanitária ou locais semelhantes e descendentes de: hospitais ou
unidades de saúde, clínicas veterinárias, consultórios médicos e odontológicos e também
farmácias.
3.3

Incinerações de resíduos sólidos
Entende-se a incineração como uma tecnologia de tratamento térmico de resíduos

sólidos, por meio da combustão, na presença de oxigênio (ar de combustão) e com um
combustível auxiliar, em um sistema fechado, do qual resultam sólidos (cinzas), gases e
líquidos (BARROS, 2012).
Conforme o Art. 3 da Resolução ANVISA nº 222/2018 em seu inciso LIII, que
dispõe as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras
providências, define Resíduo Sólido como:
Material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação se propõe proceder ou se está
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível. (ANVISA, 2018, P.6)

De acordo com parecer técnico de Licenciamento do Sistema de Meio Ambiente de
Minas Gerais (2017), o equipamento de incineração é dotado de duas câmaras de combustão,
sendo uma câmara primária onde os resíduos são introduzidos de forma manual e onde é
realizada a queima em uma temperatura de aproximadamente 800ºC, exigida pela Resolução
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CONAMA 316/2002. É realizada também a injeção de ar por meio de ventiladores instalados
na parte debaixo da câmara, para realizar a queima de todos os resíduos.
A câmara secundária recebe os gases da câmara primária a uma temperatura de
aproximadamente 1.000ºC, ressaltando que o equipamento tem a capacidade de atingir a
temperatura de até 1.200ºC, mas por medida de segurança, caso o equipamento atinja a
temperatura de 1.100ºC, ocorre o desligamento, o tempo de residência dos gases nessa câmara
é superior a dois segundo. Sistema de Meio Ambiente de Minas Gerais (2017)
Por fim, ocorre a lavagem do gás, através de uma temperatura que varia de 100ºC a
240ºC, onde uma válvula de resfriamento tem a função de gerar a queda na temperatura
através de uma ventilação fria.
O sistema de tratamento de tratamento térmico de acordo com as informações do
Sistema de Meio Ambiente de Minas Gerais segue um fluxo padrão para incineração dos
resíduos, onde é mapeado desde da geração e acondicionamento dos resíduos até sua
finalização em um aterro licenciado, na Figura 02 encontra-se o fluxograma da incineração,
demonstrando todos os tramites para atividade.
Figura 2 - Fluxograma Incineração

Geração, acondicionamento e
caracterização dos resíduos

Recepção dos resíduos

Pesagem
Armazenamento Temporário

Higienização das bombonas
(Efluentes líquidos)

Incineração

Cinzas

Tratamento

Aterro Licenciado

Chaminé

Bombonas disponível para
acondicionamento de resíduos

Fonte: Autor (adaptado a partir do Sistema de Meio Ambiente de Minas Gerais).

O processo de incineração pode reduzir esse volume em até 90% (BARROS, 2012) e
caso o volume resultante seja reaproveitado, é dado um grande passo para a sustentabilidade
do meio ambiente, pois com a diminuição da quantidade de resíduos um menor espaço seria
necessário para destinação final de resíduos.
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Conforme o Art. 43 da Resolução CONAMA nº 316/2002, que dispõe sobre
procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de
resíduos:
Todo material não completamente processado deverá ser considerado resíduos
e ser submetido a tratamento térmico. As cinzas e escórias procedentes do
processo de tratamento térmico devem ser consideradas, para fins de
disposição final, como resíduos Classe I – Perigoso. Entretanto, o órgão
ambiental pode autorizar a disposição das cinzas e escórias como resíduos
Classe II A e Classe II B, se comprovada sua inertização pelo operador.

De acordo com CHIRICO (2013) a incineração foi concebida para reduzir a
quantidade de resíduos onde o volume de 1 m³ de resíduos sólidos urbanos quando submetido
ao forno diminui seu volume para 0,1 m³ de resíduos sólidos e em relação a massa dos
resíduos, onde se tem 1.000 kg de resíduos diminui a massa para 300 kg de resíduos sólidos.
3.4

Material a ser agregado (cinza) analisado por solubilidade química.
A empresa que realiza a incineração disponibilizou uma análise química dos resíduos

após incinerado, onde a amostra se submeteu aos seguintes equipamentos:
Tabela 3 – Equipamentos utilizados na análise química

Equipamentos
Espectrofotômetro de Absorção Atômica Gerador de Hidretos e Vapor
Balança analítica e estufa de 900ºC
Espectrofotômetro de Absorção Molecular UV-Vis
Medidor de pH
Balança Analítica e Estufa de 105ºC
Vidrarias Diversas
Fonte: Parecer Qualitex (2017).

De acordo com o relatório técnico nº 000973/2017 emitido pela empresa alagoana, tem-se
os resultados das análises dos resíduos através de ensaios de solubilidade sendo comparados
com limites aceitáveis, conforme estabelecidos na Norma NBR 10004/2004.
Os resíduos utilizados antes do processo de incineração são classificados como de
serviços de saúde com exceção do grupo C.
Conforme consta no relatório técnico citado acima, os resultados da análise química são
apresentados na Tabela 4, realizado pela empresa Qualitex Engenharia e Serviços.
Tabela 4 – Resultados análise química

Características
Corrosividade
(2,0 < pH 12,5)
Reatividade

Propriedades
Resultado
Apresenta pH 11,57 (à 25,4ºC), resíduos em Resíduo não corrosivo
solução água dentro da faixa de pH aceitável.
em relação ao pH.
Não possui em sua constituição os íons CN ou Resíduo não reativo.
S2- em concentrações que ultrapassam os
limites de 250 mg/Kg de HCN ou 500 mg/Kg
de H2S da Massa Bruta.
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Características
Toxicidade

Patogenicidade

Propriedades
Não reagiu violentamente em contato com a
água.
Não Possui constituintes em concentrações
superiores aos limites especificados pelo anexo
F (Limites máximo no extrato obtido no ensaio
de lixiviado) da NBR 10004/2004.

Resultado

Resíduo não tóxico
em
relação
aos
constituintes
analisados
no
Lixiviado.
Não
apresenta concentração
de C.T Resíduo
não
(Coliformes Termotolerantes) em valor patogênico para o
superior estabelecido na CONAMA 375 para micro-organismo
Lodo Classe A.
analisado.
Fonte: Autor (2019).

Entende-se com os resultados apresentados que o resíduos não apresentam características
de reatividade em relação aos íons CN- e S2-, ou seja, os resultados estão dentro dos limites de
250 mg/Kg de HCN ou 500 mg/Kg de H2S na Massa Bruta e também não apresentam
toxidade para os constituintes analisados, pois as concentrações dos mesmo são inferiores aos
limites máximos especificados no Anexo F da NBR 10004/04;
Por fim o laudo técnico apresentado determina que o resíduo sólido foi classificado como
Classe II A ou Não Inertes, pois não possui características de resíduo perigoso.
Os resultados da análise química por solubilidade apresentam valores que classificam o
material como não perigoso, dando-lhe oportunidades para reaproveitamento, e para novas
pesquisas, pois existem diversos tratamentos a serem utilizados antes de um resíduo ser
incorporado novamente ao meio ambiente.
3.5

Concreto com agregados reciclados
O concreto é o produto final da mistura de areia, cimento, água e brita (pedra), e

dependendo da sua resistência pode ser utilizado de forma estrutural ou não estrutural (piso).
Para formulação do concreto deve ser definido o percentual de cada material a ser utilizado,
onde se defini o traço do concreto. Após a moldagem do concreto, ensaio de resistência a
compressão é realizado de acordo com a NBR 5739/1994 da (ABNT) que tem o título de
“Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos” e foi criada em julho de
1994.
O estudo realizado na indústria Usina Verde, empresa criada em 2001, que oferece
uma alternativa para os resíduos sólidos, foi a primeira empresa no Brasil a desenvolver a
tecnologia de gerar energia através de resíduos sólidos urbanos. A usina gera cinzas de fundo
(bottom ash) e cinzas volantes (fly ash), sendo as primeiras testadas como componentes da
mistura com um solo granular para uso como material de fundação em pavimentos. Os
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resultados mostraram que a adição de cinzas de fundo ao solo, juntamente com pequena
quantidade de cal (3%), constitui um compósito viável para utilização em base de pavimentos
de baixo volume de tráfego (DOURADO, 2013).
Pesquisa realizada no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio verificou a possibilidade de incorporação de lodo de esgoto na produção de massa
cerâmica para telhas cerâmicas. O lodo utilizado na pesquisa foi de esgoto doméstico lamas,
classificadas como resíduos não perigosos e não inertes pela norma brasileira (NBR 10004ABNT, 2004). O resultado mostrou que é possível usar cerca de 4% de lodo (matéria seca) em
massa cerâmica para fabricar telhas, sem interferir nas propriedades do produto final
(INGUNZA, 2015).
Estudo realizado no Departamento de Pesquisa da Água na Universidade de Zagreb
da Faculdade de Engenharia Civil pesquisou sobre uso de cinza de lodo de esgoto em
materiais cimentícios, a investigação inicial das quantidades das propriedades químicas do
resíduos mostrou que conteúdo de SiO2 variou de (17,27 - 50,60%) e Al2 O3 (6,32 - 19,09%),
indicando que este material pode ser pozolânico com potencial para ser usado como material
cimentício suplementar. O resultado do uso dos resíduos da pesquisa mostrou que o material
estudado consiste em partículas irregulares, com alta área superficial específica, e isso resulta
em alta demanda de água, diminuindo trabalhabilidade e propriedades mecânicas inferiores
quando usadas em argamassa e concreto. No entanto, adições das cinzas do lodo incinerado
até 20% podem ser usado sem efeitos prejudiciais no produto final (VOUK, 2017).
3.6

Cimento
De acordo com a Norma Brasileira de número 16697/2018 da ABNT a definição para

cimento Portland é “Ligante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland ao qual se
adiciona, durante a operação, a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de
cálcio e adições minerais nos teores estabelecidos”, onde os componentes para fabricação do
cimento são Clínquer (calcário, magnetita, quartzito, filito) + aditivo (gesso, fíler, pozolana e
escoria).
O clínquer é submetido a uma temperatura de 1450 ºC no qual há mudanças nas
propriedades do material inicial e surgimento de um material final com melhor resistência.
Esse tipo de cimento é destinado para uso em argamassa de assentamento e
revestimento, concreto armado, concreto para pavimentos e passeios.

25

De acordo com Votorantim Cimentos S/A (2019) em sua Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos-FISPQNBR14725, os materiais constituintes do Cimento
Portland são apresentados na Figura 3.
Figura 3 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos-FISPQ-NBR 14.725 Composição do
Cimento Portland.

Fonte: Votorantim Cimentos AS (2019).

O cimento Portland, ainda que exista diversos moldes para sua composição, é composto
basicamente de materiais carbonáticos (CaCO3) e materiais argilosos à base de sílica (SiO2),
alumina (Al2O3) e hematita (Fe2O3) (MOURA, 2018).
Os silicatos são compostos químicos que estão inseridos na composição das matériasprimas do concreto e argamassa e são responsáveis pela resistência do concreto. A sílica é o
óxido de silício (SiO2) usado na fabricação do cimento Portland (CASTRANOVA, 2004).
De acordo BARACHO (2015) através da técnica de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) pode apresentar às estruturas morfológicas de materiais híbridos exceto a
sílica, que é amorfa, os demais materiais cristalinos e que apresentam cristais, possuem
dimensões e contornos típicos de cada um.
O silicato tricálcio (3CaO•SiO2) e o silicato dicálcio (2CaO•SiO2) são os componentes
mais importantes, pois eles são responsáveis pela resistência mecânica da pasta (MOURA,
2018).
A Cinza do Bagaço da Cana tem como propriedade básica a sílica (SiO2), permitindo
seu uso em moldagens com o cimento para a formulação de concreto (SINGH, 2000).
A sílica por aumentar a resistência do concreto, pode ser utilizada em substituição
parcial do cimento caso o resíduo utilizado tenha alto teor desse composto químico.
3.7

Agregados para construção civil
O material agregado é um dos compostos para a modelagem do concreto e são materiais

minerais sólidos e inertes, tendo variação de espessura e origem, e seus percentuais utilizados
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na incorporação do concreto é definido de acordo com a norma específica para cada
modelagem, desta forma o material agregado pode ser miúdo, graúdo, artificial e natural.
3.7.1

Material agregado miúdo

De acordo com a definição da NBR 7211/2005 os materiais agregados miúdos são
materiais cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos
na peneira com abertura de malha de 150 m, em ensaio realizado de acordo com a ABNT
NBR NM 248, com peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1.
Na composição do concreto o material agregado miúdo utilizado é a areia, que contem a
granulometria estabelecida pela norma e sua composição química é basicamente por rochas e
minerais tipo quartzos.
3.7.2

Material agregado graúdo

Conforme consta a NBR 7211/2005 os materiais agregados graúdos são materiais cujos
grãos passam pela peneira com abertura de malha de 75 mm e ficam retidos na peneira com
abertura de malha de 4,75 mm, em ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248,
com peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1.
Na moldagem do concreto o material agregado graúdo utilizado é brita, que contem a
granulometria estabelecida pela norma sua composição química é basicamente fragmentos de
rochas duras e maiores, como granito e gnaisse.
3.7.3

Material agregado artificial e natural

De acordo com SERNA (2009) agregados para Construção Civil são materiais
granulares, sem forma e volume definidos, de dimensões e propriedades estabelecidas para
uso em obras de engenharia civil, tais como, a pedra britada, o cascalho e as areias naturais ou
obtidas por moagem de rocha, além das argilas e dos substitutivos como resíduos inertes
reciclados, escórias de aciaria, produtos industriais, entre outros.
De acordo com DNPM (2000) o uso de brita em sua maior parte é na moldagem de
concreto e posteriormente em pavimentação asfáltica.
SERNA (2009) complementa que os agregados podem ser naturais ou artificiais. Os
naturais são os que se encontram de forma particulada na natureza (areia, cascalho ou
pedregulho) e os artificiais são aqueles produzidos por algum processo industrial, como as
pedras britadas, areias artificiais, escórias de alto-forno e argilas expandidas, entre outros. Na
modulagem do concreto deste trabalho foram utilizadas escórias de alto forno com uma
granulometria inferior a 2,40mm.
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De acordo com a classificação de SERNA (2009) as cinzas de resíduos de serviços de
saúde se enquadram como como agregados artificiais, pois são produzidos por processo
industrial, como escórias de alto-forno.
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4. OBJETIVOS
4.1

Objeto geral
Avaliar o potencial de reuso das cinzas provenientes da incineração dos resíduos de

serviços de saúde para fabricação de concreto.
4.2

Objetivos específicos
•

Caracterizar os resíduos de serviços de saúdes incinerados através de ensaios
específicos;

•

Estudar e avaliar as propriedades físicas, químicas e mecânicas das cinzas volantes;

•

Produzir corpos de prova utilizando percentuais de materiais agregados diferentes;

•

Avaliar o comportamento mecânico dos corpos-de-prova obtidos das moldagens;

•

Submeter os corpos-de-prova produzidos os ensaios de absorção de água e resistência
à compressão.
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5. METODOLOGIA
A presente seção apresenta os métodos para a realização deste estudo e todo o método
experimental utilizado para atender aos objetivos propostos. O procedimento experimental
(Figura 4) foi dividido em 3 partes.
Figura 4 - Esquema do procedimento experimental.

Fonte: Autor (2019).
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Inicialmente são apresentados os materiais e a metodologia adotada para a
determinação das matérias-primas utilizadas para o estudo, onde são descritas as técnicas de
caracterização utilizadas para identificação destes materiais.
Na segunda parte, descrevem-se os materiais e os métodos utilizados para as
formulações dos traços a partir da primeira parte do trabalho, onde busca a utilização de maior
percentual de resíduos incinerados e a otimização da melhor quantidade utilizada de acordo
com os ensaios realizados. Na terceira, e última parte do trabalho, é mostrado o procedimento
adotado na elaboração do concreto resíduo-cimento e suas caracterizações com relação as
propriedades tecnológicas.
O material agregado que substitui o percentual da areia na produção do concreto na
pesquisa são as cinzas que foram concedidas por uma empresa de Alagoas, que recolhe
resíduos de todas as unidades de saúde humana e animal, desde consultórios médicos ou
odontológicos até hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, hemocentros e centros de
pesquisa. Foram cedidos pela empresa a quantidade de 10kg de resíduos incinerados e foram
utilizados na pesquisa 6,7kg de resíduos incinerados, que eram úteis para moldagem dos
corpos de prova e para as demais análises, pois para a utilização dos resíduos como material
agregado miúdo, é necessário que tenha uma granulometria inferior a 2,4 mm.
De acordo com os dados atualizados da indústria, é desenvolvido serviços de
autoclavagem e incineração e os resíduos após tratamento térmico tem destinação final em
aterros Classe I e Classe II de acordo material a ser tratado. Utilizando dois fornos à
temperaturas de 800ºC e 1000ºC, os materiais à base de carbono são reduzidos a gases e
materiais inertes (cinzas e escórias de metal) com geração de calor, os resíduos submetidos a
tratamentos térmicos eliminam os patógenos devido à alta temperatura. Os equipamentos
utilizados no serviço de tratamento térmico podem ser visualizados na Figura 5. Estima-se
que a frequência da geração de resíduos que entram no incinerador, é de 2,5 toneladas/dia.
Conforme o cita CHIRICO (2013) a incineração foi concebida para reduzir a quantidade de
resíduos, onde o volume deve ser diminuído de acordo com o autor para um montante de 0,25
toneladas/dia.
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Figura 5 - Fornos utilizados na combustão dos resíduos.

Fonte: Autor (2019).

5.1

Análise granulométrica
A análise granulométrica foi realizada conforme a NBR 7217/1987, com objetivo de

determinar a variação granulométrica do agregado e demonstrá-la por meio da curva
granulométrica. O processo iniciou-se com o peneiramento sequencial de 1000g de cinzas,
onde foram utilizadas peneiras de diâmetros correspondentes em mm à: 32; 25; 19; 9,50; 4,80;
2,40; 1,20; 0,60; 0,30 e 0,15mm.
O conjunto de peneiras foi colocado em um agitador mecânico durante um período de 15
minutos. Após esse período o peneiramento também foi realizado manualmente. A massa de
cada fração da amostra retida pelas peneiras foram pesadas em uma balança KN WAAGEN
5000/1 com precisão máxima de 5.000 gramas (g) e precisão mínima de 5g, com classe de
exatidão II, onde se tem valor de divisão (d) = 0,1g e o valor de verificação (e) = 1g.
5.2

Análise Fluorescência de Raios X
As cinzas foram caracterizadas por análise de fluorescência de raios X no Laboratório de

Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos – UFRN. A fluorescência de raios X (FRX ou
XRF, do inglês X-Ray Fluorescence) é um procedimento não destrutivo com base na medição
da intensidade dos raios X emitidos pelos elementos químicos constituintes da amostra. Por
meio desse experimento pode ser feita uma análise qualitativa e também quantitativa sobre a
constituição da matéria, permitindo especificar a composição química após sua excitação por
uma fonte de radiação gama, por um feixe de raios X (ASFORA, 2010).
Cada Raios X característico possui energias únicas, características de cada elemento que
a emitiu. Na técnica de FRX, a análise qualitativa permite identificar os átomos de cada
elemento presente na amostra associando a linha característica observada com seus
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respectivos átomos, enquanto a análise quantitativa envolve determinar a quantidade de cada
átomo presente na amostra, a partir da intensidade das linhas características (LUIZ, 2019).
A estruturação química dos resíduos incinerados foi obtida através da ferramenta de
espectrometria de fluorescência de raios X. A investigação proporcionada pelo espectrômetro
possui a finalidade de identificar, qualitativamente e quantitativamente, as partes existentes
dos resíduos incinerados, sem que ocorra um acabamento dos trechos da sua estrutura, ou
seja, analisa os componentes individuais dos resíduos sem necessidade de desmanchar sua
estrutura cristalina ou química.
5.3

Difratometria de Raios X
O material agregado que foi utilizado para substituir a areia parcialmente na composição

de moldagem do concreto foi caracterizado através de uma análise de difratometria de raios X
no Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos – UFRN. A difração é o
resultado de radiação espalhada por um conjunto regular de centros de difusão cujo
espaçamento é da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação, e pode ser
usada para determinar a estrutura de um novo material, ou a estrutura conhecida de um
material comum pode ser usada como fonte de identificação química (SHACKELFORD
2008).
Os resultados da Difração por Raios X foram processados pelo software X'Pert
HighScore Plus, onde através do programa pode se isolar os compostos químicos presentes na
amostra e verificar os picos de aparições desses materiais no resíduo incinerado desta
pesquisa.
5.4

Análise Termogravimétrica
De acordo com Henriques (2018) a análise termogravimétrica é um procedimento de

estudo em que se acentua a temperatura. Baseia-se na finalidade da mudança de massa de uma
determinada amostra sob o aumento da temperatura ou do tempo de permanência do material
estudado no sistema de temperatura controlado.
A análise termogravimétrica mostra a diminuição ou aumento de massa da amostra em
função do aumento da temperatura e a análise térmica diferencial indica através de picos
endotérmicos e exotérmicos onde não ocorre perda de massa (CANEVALORO, 2004).
A metodologia utilizada para obtenção da TGA foi um analisador termogravimétrico
(TG-50. Shimadzu), localizado no Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais
Cerâmicos – UFRN.
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O TG-50 é um equipamento que contém forno, balança, programador de temperatura e
gera o gráfico no computador da variação da massa da amostra durante o aumento da
temperatura, no caso desse estudo a variação foi de 26,09ºC até 801,76ºC.
5.4.1

Análise Térmica Diferencial
Segundo DENARI (2012) a análise térmica diferencial (DTA) é um procedimento que

a mudança de temperatura entre o resíduo incinerado analisado e o material de referência é
mensurado em função da temperatura, enquanto ambos são submetidos a uma programação
controlada de temperatura, analisando as reações nas mudanças de fase.
De acordo com a norma DIN 51 007, a Análise Térmica Diferencial (DTA) é
adequada para a determinação de temperaturas características dos materiais.
O aparelho utilizado foi o mesmo da análise TGA um analisador termogravimétrico
(TG-50. Shimadzu), localizado no Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais
Cerâmicos – UFRN.
5.5

Especificação do Cimento.
Nesse estudo foi utilizado o cimento CP II-Z-32 por ser composto com pozolana

permite uma consistência da ligação dos materiais, uma boa secagem e moldagem adequada
ao corpo de prova moldado. O cimento citado acima leva em sua composição, de 6 a 14%
de pozolana e até 10% de material carbonático e é regulamentado pela NRB 11578/1991 da
ABNT que define este material como:
“Aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer
Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade
necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a
moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais pozolânicos,
escórias granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos”.
O cimento utilizado no estudo em questão foi o CP II 32Z que possui as seguintes
especificações, indicada na Tabela 5.
Tabela 5 – Especificações cimento CP II 32Z.

Matéria-prima
Clínquer + Gesso
Fíler Calcário
Pozolana

CP II Z 32
71 a 94%
0 a 15%
6 a 14%

Fonte: Cimento Itambé.
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De acordo com a norma regulamentadora o cimento Portland CP-II-Z em sua
composição 76 à 94% é de clínquer mais sulfatos de cálcio e de 0 à 10% de material
carbonático.
A NBR 11578/1991 da ABNT define os seguintes padrões para exigências químicas,
físicas e mecânicas para o cimento Portland CP-II-Z, de acordo com as informações das
tabelas 06 e 07, onde na tabela 06 tem-se os limites de resíduos insolúvel, perda ao fogo,
trióxido de enxofre e anidrido carbônico.
Tabela 6 - Exigências químicas.

Determinação químicas
Resíduos insolúvel (RI)
Perda ao fogo (PF)
Trióxido de enxofre (SO3)
Anidrido carbônico (CO2)

Limites (% da massa)
CP -II-Z
16,0
6,5
4,0
5,0

Fonte: NBR 11578 da ABNT (1991).

De acordo com as informações da tabela 07, tem as características de finura, tempo
de pega, expansibilidade e resistência à compressão para cimentos Portland com bases na
NBR 11578/1991 da ABNT.
Tabela 7 - Exigências físicas e mecânicas

Características e propriedades

Unidade

Finura

Resíduos na peneira 75µm
Área específica
Tempo de início de pega
Expansibilidade a quente
Resistência à
3 dias de idade
7 dias de idade
compressão
28 dias de idade

%
m2/kg
h
mm
MPa
MPa
MPa

Limites de classe
32
12,0
260
1
5
10,0
20,0
32,0

Fonte: NBR 11578 da ABNT (1991).

5.6

Cálculo de Dosagem do Concreto
As dosagens foram calculadas pelo método da Associação Brasileira de Cimento

Portland – ABCP para um concreto com resistência de 25 MPa esperada.
O concreto do presente estudo foi moldado de acordo com a NBR (5738/2015, p.05)
onde no seu tópico 4.1.1.1 diz: “Devem ter altura igual ao dobro do diâmetro. O diâmetro
deve ser de 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm ou 45 cm. As medidas diametrais têm
tolerância de 1 % e a altura, 2 %. Os planos das bordas circulares extremas do molde devem
ser perpendiculares ao eixo longitudinal do molde”. O Diâmetro usado para essa pesquisa foi
o de 10cm.
35

Na confecção do traço, foi utilizado agregado miúdo de origem natural quartzosa com
dimensões máximas características de 2,4 mm segundo previsto na NBR 7211/2009 e o
resíduos sólidos de origem de incineração com dimensões máxima característica de 2,4 mm e
por fim agregado graúdo de origem basáltica, sendo empregada a brita 0 (cuja dimensão
máxima característica do agregado é 9,5 mm).
O ensaio de resistência à compressão foi realizado segundo a NBR 5739/1994, sendo
moldados 20 corpos de prova cilíndricos (10x20cm) sendo 5 composições e 4 corpos para
cada composição, sendo rompidos aos 14 e 28 dias de cura. A Tabela 8 mostram as dosagens
utilizadas.
Tabela 8 – Materiais utilizados para ensaio de corpo de prova.

Material

Especificação

Cimento
Areia
Brita

CPII 32Z
MF =2,4
Dmáx = 9,5mm

Massa
específica real
3.100kg/m³
1.500 kg/m³
2.700kg/m³

Massa unitária
1.450kg/m³
1.500kg/m³

Fonte: ABCP.

A determinação do consumo de agregado graúdo foi realizada de acordo com a Tabela 9
– Vb (volume do agregado graúdo).
Tabela 9 – Volume do agregado graúdo.

MF
1,8
2,0
2,2
2,4

9,5
0,645
0,625
0,605
0,585

Dimensão máxima (mm)
19,0
25,0
32,0
0,770
0,795
0,820
0,750
0,775
0,800
0,730
0,755
0,780
0,710
0,735
0,760

38,0
0,845
0,825
0,805
0,785

Fonte: ABCP.

Onde se determina através da formula P= (massa unitária) x Volume, logo P=1.450 x 0,585
resultando em 848,25kg.
A seguir para determinação da relação água/cimento (a/c) em função das resistências do
concreto e do cimento aos 28 dias de idade de acordo com a Curva de Abrams, como mostra a
figura 06.
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Figura 6 – Resistência à compressão do concreto em função da relação água/cimento.

Fonte: ABCP.

Em seguida para determinar o volume do agregado em metros cúbicos de concreto (m³),
utilizou-se a expressão a seguir
(1)
Onde:
C
Cp
Cag
c, p,

ag

é o consumo de cimento por metro cúbico de concreto (kg/m³);
é o consumo de agregado graúdo por metro cúbico de concreto (kg/m³);
é o consumo de água por metro cúbico de concreto (l/m³);
é a massa especifica do cimento, material agregado e de água respectivamente

m³
Para determinar a massa de material agregado utilizou-se a fórmula
(2)
onde
!

"#
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Por fim para definir o traço a ser utilizado na modelagem do corpo de prova, utilizou-se a
fórmula:
$

$

(3)

%

$

$
$

$

Sendo adotado o traço final como: 1:2:2:0,55.
5.6.1

Volume do corpo de prova
O corpo de prova utilizado tem o formato cilíndrico, e seu volume se calcula pela

fórmula 4, salientado que foi utilizado nessa pesquisa um cilindro de R=10cm e h =20cm,
conforme estabelecidos pela NBR 5738/2015.
& '( )

(4)

(

* +
Determinando a quantidade de cimento no cilindro, através da seguinte equação
,

-

.

.

/

.0

/

/

1

(5)

Sendo
C
V

é o cimento em gramas (g)
é o volume corpo de prova em
centímetros cúbicos (cm³)
Tc é o traço cimento
Ta é o traço areia
A
é a água em mililitros (ml)
Me é a massa especifica (kg/m³)
Tb traço brita
,

-

2
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,

E de acordo com o traço temos:

(

(

( 45

!!

#

789:
789:

,

;8:<
;8:<

,

=#>
=#>

!!

!

1

(6

#

?

#
@A
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Foram confeccionados corpos de prova conforme o traço acima e corpo de prova
substituindo porcentagens do material agregado (areia), por resíduos incinerados, nas
seguintes proporções 5%, 10%, 15% e 20%, onde se utilizou de resíduos as seguintes massas
para a moldagem de um único corpo de prova para cada traço: 5% = 66,29g; 10% = 132,58g;
15% = 198,87g e 20% 265,16g.
Na pesquisa foram montados corpos de prova com cinco traços diferentes, variando de
forma crescente a inserção dos resíduos incinerados no produto final. De acordo com a Tabela
10, pode-se visualizar na coluna 1 onde o percentual do material agregado variou de 0% a
20%, ou seja, a areia utilizada no concreto foi substituída parcialmente pelos resíduos
incinerados que estão sendo base do estudo em questão. A tabela 10 contém a quantidade de
materiais utilizado para moldagem de quatro corpos de provas para cada traço como é
solicitado pela NBR vigente para moldagem de corpos de prova cilíndricos, que foram
necessários para ser avaliados em 14 dias de cura e 28 dias de cura.
Tabela 10 – Composição para moldagem dos corpos de prova.

Percentual do
Resíduo no
Material
Agregado

Material agregado

Cimento

Brita

Água

0%
5%
10%
15%
20%

2.651,6 g
2.651,6 g
2.651,6 g
2.651,6 g
2.651,6 g

5.303,2g
5.303,2g
5.303,2g
5.303,2g
5.303,2g

1.458,38ml
1.458,38ml
1.458,38ml
1.458,38ml
1.458,38ml

Areia

Resíduos Incinerados

5.303,2g
5.038,04g
4.772,88g
4.507,72g
4.242,56g

265,16g
530,32g
795,48g
1.060,64g

Fonte: Autor (2019).

Os dados apresentados na Tabela 11 são das dosagens dos corpos de prova que foram
moldados no estudo em questão, sendo o traço 1 para o corpo de prova base, e os traços de 2 a
5 para os corpos de prova com inserção de resíduos sólidos incinerados.
Tabela 11 - Dosagens dos corpos de prova.

Percentual do Resíduo no
Corpo de prova (%)

Água
(ml)

Traço

Cimento (%)

Areia (%)

Brita (%)

1

20

40,00

40,00

0

1.458,38

2

20

38,00

40,00

2

1.458,38

3

20

36,00

40,00

4

1.458,38

4

20

34,00

40,00

6

1.458,38

5

20

32,00

40,00

8

1.458,38

Fonte: Autor (2019).
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Nas Figuras 07 a 12 são mostrados os materiais utilizados e como os mesmos foram
moldados antes de serem submetidos ao ensaio de resistência à compressão. A figura 07 tem
os materiais agregados miúdo e graúdo após peneiramento nas peneiras 2,4 mm e 9,5mm
respectivamente.
Figura 7 - Areia e brita após peneiramento.

Fonte: Autor (2019).

Na figura 08 tem o local onde foi feito a moldagem manual, onde os conteúdos que
estão na imagem são cimento, água, material miúdo, graúdo e o resíduos incinerado misturado
e sendo homogeneizado antes de ser inserido no cilindro.
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Figura 8 - Cimento junto dos materiais para moldagem

Fonte: Autor (2019).

Conforme mostra a Figura 09 o material graúdo que foi pesado na balança específica
da marca KNWAAGEN, onde a brita da imagem ilustrada foi fornecida pelo Instituto Federal
de Alagoas Campus Palmeira dos Índios, para determinar os percentuais de todos os materiais
utilizados na moldagem, foi utilizada a mesma balança para medir a quantidade de todos os
componentes.
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Figura 9 - Brita sendo pesada.

Fonte: Autor (2019).

A figura 10 em seu lado direto tem o material incinerados com granulometria inferior
a 2,4mm e ao lado esquerdo da imagem tem o material retido na peneira, o peneiramento para
moldagem dos corpos de prova foi realizado manualmente, já o peneiramento para análise
granulométrica foi realizado por um agitado de peneiras eletromagnético.
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Figura 10 - Resíduos Incinerados após peneiramento.

Fonte: Autor (2019).

Os corpos de prova moldados tiveram o mesmo processo de modelagem, na figura 11
pode ser visualizar um corpo de prova do traço 15% após se retirado do cilindro que foi
submetido câmara úmida por um tempo de 24 horas para poder ser retirado do molde.
Figura 11 - Corpos de prova em modelagem.

Fonte: Autor (2019).
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Por fim na figura 12 tem o corpo de prova submetido ao teste de resistência mecânica
realizado no Instituto Federal de Alagoas Campus Palmeira dos Índios.
Figura 12 - Corpo de Prova em teste de resistência mecânica.

Fonte: Autor (2019).
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5.7

Ensaio de resistência mecânica
A determinação da resistência à compressão foi realizada segundo NBR 5738 (ABNT,

2015), com a utilização de corpos de prova cilíndricos de 10 x 20 cm, ensaiados aos 14 e 28
dias de idade. A carga foi aplicada continuamente, sem choque, com crescimento constante da
tensão, até a ruptura do corpo de prova.
Os ensaios de resistência mecânica foram realizados no Laboratório de Materiais de
Construção do Instituto Federal de Alagoas localizado no município de Palmeira dos Índios e
o equipamento utilizado foi uma prensa para teste de compressão hidráulica EMIC DL30000F
para métodos de ensaios de Compressão CP 10x20.
5.8

Determinação da absorção de água
De acordo com a NBR NM 30/2001 a definição de absorção é:
“O processo pelo qual um líquido é conduzido e tende a
ocupar os poros permeáveis de um corpo sólido poroso. Para os
efeitos desta Norma, é também o incremento de massa de um
corpo sólido poroso devido à penetração de um líquido (água) em
seus poros permeáveis, em relação a sua massa em estado seco.”

Tomando como base a NBR 9778 (ABNT 2009) para os procedimentos de
determinação de absorção de água, foram produzidos 5(cinco) corpos de prova, sendo um
corpo de prova para cada traço. Os cilindros, após o período de cura, foram colocados em
estufa até ser eliminada toda a umidade presente em sua composição e, após 24, 48 e 72
horas, foram feitas as pesagens para obtenção do peso seco. Para a realização dos cálculos de
absorção de água, segue a equação 01 descrita abaixo:
CC

DEFDG
DG

H GII

(6)

Onde:
M1= massa do tijolo seco em estufa;
M2= massa do tijolo saturado;
AA= absorção de água, em porcentagem.
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5.9

Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV
O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) tem o objetivo de capturas de imagens

ampliadas de uma amostra por meio de um feixe de elétrons que incide no material estudado,
que permite uma percepção de detalhes milimétricos que não podem ser visualizados a olho
nu. Este feixe de elétrons interage com os materiais e como resultado uma imagem é formada.
No MEV a imagem pode ser visualizada de diversos zooms. Para aumentar o zoom são
varridas várias vezes a superfície de um material por um feixe de elétrons. Esses feixes de
elétrons são energéticos e focalizados, e através da interação do feixe de elétrons com a
amostra analisada, o detector capta o sinal produzido (RESENDE, 2011).
A amostra analisada compunha-se de resíduos incinerados de granulometria menor
que 2,4mm, o que pode se obter de uma análise de grande variação no direcionamento e
comprimento do material estudado, pois o MEV tem capacidade de ampliar um objeto em
7.000 vezes de tamanho.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES
6.1

Análise granulométrica
A análise granulométrica foi realizada utilizando-se 10 peneiras com os diâmetros de

acordo com a Tabela 12, onde mostra o peso retido e passante da amostra por diâmetro dos
grãos.
Tabela 12 – Tabela de distribuição granulométrica da amostra de cinza de RSS.

Distribuição Granulométrica da amostra de cinzas de RSS
Peneiras
Peso retido (g) Acumulado (g) Retido (%) Retido Acumulado (%) Passante (%)
Nº (mm)
1
32
0
0,00
0,00
0,00
100,00
2
25
0
0,00
0,00
0,00
100,00
3
19
0
0,00
0,00
0,00
100,00
4 9,50
0,1
0,10
0,01
0,01
99,99
5 4,80
14,20
14,30
1,42
1,43
98,57
6 2,40
267,40
281,70
26,74
28,17
71,83
7 1,20
183,90
465,60
18,39
46,56
53,44
8 0,60
251,80
717,40
25,18
71,74
28,26
9 0,30
225,00
942,40
22,50
94,24
5,76
10 0,15
53,40
995,80
5,34
99,58
0,42
Fundo
4,00
999,80
0,40
99,98
0,02
Fonte: Autor (2019).

A Figura 13 refere-se à curva granulométrica das cinzas, que de acordo com resultado
obtido é possível observar que além da distribuição uniforme, maior parte da amostra se
encontra distribuída entre a faixa de diâmetro variando de 2,4 mm a 0,30 mm. O que
demonstra um bom resultado, pois de acordo com a norma de agregados miúdos estabelecida
pela NBR 7211/2009, o resíduo analisado em sua maior parte está dentro do diâmetro
considerado para areia média.
Segundo Andrade (1991) a finura é importante porque às menores partículas
correspondem as superfícies maiores, que conduzem a maiores pontos de contato entre os
diversos elementos reativos.
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Figura 13 – Curva de distribuição granulométrica.

Fonte: Autor (2019).

A análise granulométrica teve como resultado de aproximadamente 70% de toda amostra
um diâmetro menor que 2,40 mm, ou seja, maior parte do resíduo incinerado pode ser
utilizado para moldagem com material agregado para corpos de prova cilíndrico de concreto
estando de acordo com a norma vigente.
6.2

Análise de Fluorescência de Raios X
O resultado dos elementos químicos contidos nas cinzas analisadas é descrito na Tabela

13, que foram obtidos pela análise de fluorescência de Raios X.
Tabela 13 – Resultado da espectrometria de flurescência de Raios X das cinzas.

Mineral
Ca
Fe
Si
Al
Ag
P
Ti
Zn
K
Mg
S
Sr
Pb
Zr

Percentual
53.232%
19.658%
5.408%
4.875%
3.110%
2.639%
2.606%
2.088%
1.808%
1.190%
0.767%
0.749%
0.631%
0.584%
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Mineral
Mn
Br
Cr

Percentual
0.391%
0.142%
0.125%

Fonte: Autor (2019).

De acordo com o resultado da Tabela 13, entende-se que as porcentagens de cálcio
representam mais da metade dos componentes da amostra. O segundo componente com maior
percentual foi o Ferro, representando aproximadamente 1/5 dos componentes químicos da
amostra. Isso se deve a composição dos materiais recolhidos e do tratamento térmico
realizado, fazendo com que muitos dos materiais se decomponham de sua forma inicial. Boa
parte dos elementos encontrados no resultado da FRX estão presentes no cimento Portland
que é basicamente o produto da calcinação de uma mistura de calcário, composto
predominantemente por CaCO3, e materiais argilosos à base de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, onde
também estão presentes outros constituintes secundários, como: óxido de magnésio, fosfatos e
álcalis (Na2O e K2O), (ALVES, 1993).
Conforme o resultado apresentado na Tabela 13 o componente químico sílica representa
5,4% da amostra, esse composto químico geralmente aparece na argila, feldspato, granito,
quartzo e areia, normalmente na forma de dióxido de silício (também conhecido como sílica)
e silicatos (compostos contendo silício, oxigênio e metais). A sílica é o principal componente
do vidro, cimento, cerâmica, da maioria dos componentes semicondutores e dos silicones, que
são substâncias plásticas muitas vezes confundidas com o silício (SCHLEIER, 2014).
Os valores para o titânio apresentado na tabela 13 para os componentes do resíduos de
serviços de saúde incinerados são inferiores aos da sílica, acredita-se que esse esteja
relacionado com os materiais metálicos incinerados, como os resíduos (grupo E) segundo
classificação do RSS RDC 306/ANVISA substituída pela 222/2018, os perfuro cortantes, pois
GRUN (2007) afirma que eles são responsáveis pela coloração esbranquiçadas ou amarelada
das argilas, ou ainda, por intensificar a cor proveniente da presença de outros elementos como
o ferro, e o ferro é encontrado com uma quantidade muito superior ao do Titânio.
De acordo com o resultado apresentado na fluorescência de Raios X o resíduo analisado
se aproxima nas características do material agregado miúdo (areia) por sua semelhança tanto
na granulometria como na composição dos elementos químicos, e por não ser rico em sílica
como o cimento que possui uma quantidade de aproximadamente 17% à 25% da sua
composição, sendo assim definido qual material foi parcialmente substituído.
Conforme o resultado de fluorescência com raios X, que informa os componentes
químicos do material estudado, consta que o Cálcio foi o elemento químico em maior
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percentual e o Silício foi o terceiro elemento químico mais abundante no material e com uma
proporção bem menor que o Cálcio. Desta forma ficou determinado que seria mais viável
substituir parcialmente a areia pelo material analisado, em modelagens para concreto, tendo
em vista que os resíduos se assemelhavam mais a areia do que a outro componente
introduzido para montagem do concreto.
6.3

Análise Difração por Raios X
Os resultados da Difração por Raios X apresentam os picos dos minerais presentes na

amostra, de acordo com a figura 14:
Figura 14 – Resultado Difração de raios X.

Fonte: Autor (2019).

De acordo com o gráfico processado pelo software citado acima os maiores picos foram
de Calcita (CaCO3). Percebe-se também a presença de Silício em pico gerados pelo X'Pert
HighScore Plus onde se tem os números 2 e 3, e por fim é possível observar que contém
material que faz parte da composição da Dolomita(4). Os resultados apresentados na difração
por Raios confirmam os resultados apresentados na fluorescência de Raios X onde se tem
53,232% de Ca, 5,408% de Si e 1,190% de Mg.
Conforme FILHO (2013) a análise de DRX pode-se determinar a estrutura do materiais,
apresentando os componentes químicos em sua forma cristalina e com suas ligações químicas,
o software pode isolar as estruturas químicas e verificar onde se teve seus picos máximo na
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análise, onde se verificam os picos que correspondem aos planos cristalinos de uma
determinada amostra.
Analisando os resíduos estudados, por meio de DRX e FRX, os resultados mostraram que
não têm propriedades pozolânicas, ou seja, não são ricos em Sílica, portanto o RSS
incinerados podem ser utilizados parcialmente no lugar do agregado miúdo, em concretos
urbanos como calçadas e pavimentos. Foi verificado pelo ensaio de DRX que o material
analisado possui característica cristalina, apresentada pelos picos que foram identificados na
estruturação química, estabelecida pelo resultado da análise de FRX.
6.4

Análise Termogravimétrica
Os resultados apresentados na Tabela 14 de análise termogravimétrica – TGA e DTA,

mostra que a temperatura teve um aumento de aproximadamente 30 vezes da temperatura
inicial e a massa dos resíduos em análise sem manteve em 76% do que foi inserido
inicialmente.
De acordo com os resultados, observa-se que o TGA tem um decréscimo da massa em
relação ao aumento de temperatura e em relação à análise térmica diferencial (DTADifferencial termal analysis) existe uma variação negativa e positiva mesmo com o aumento
contínuo da temperatura, isso pode ocorrer em função de uma reação química ligada a
presença da sílica nos resíduos, como mostra o resultado da difração por Raios X.
Tabela 14 – Resultado análise termogravimétrica – TGA.

Temperatura (ºC)
26
31.77
38.12
43.57
48.21
52.92
57.86
63.00
67.08
100.02
104.77
200.07
400.06
501.91
555.72
600.14
648.62
648.79
700.14

uV
-0.66
-1.35
-1.80
-2.02
-2.11
-2.08
-1.95
-1.80
-1.98
-0.19
0.00
3.60
6.20
3.60
0.00
-3.07
-6.19
-6.21
-11.04

Massa (mg)
6.25
6.24
6.23
6.22
6.21
6.20
6.19
6.18
6.17
6.11
6.10
6.00
5.74
5.55
5.49
5.45
5.38
5.38
4.98
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Temperatura (ºC)
719.07
801.76

uV
-6.19
-9.62

Massa (mg)
4.83
4.75

Fonte: Autor (2019).

A princípio as cinzas passaram por um processo de alta temperatura com um curto
período tempo de queima, fazendo com que tenham perda de massa por calor, porém o
processo de incineração, apesar de ocorrer uma diminuição do volume, ainda pode manter
uma quantidade líquida, que pode ser eliminada durante a análise de TGA que tem um maior
tempo de exposição da amostra ao calor, fazendo com que elimine componentes líquidos
ligados a outro material, ou seja, líquidos não isolado, o que justifica a pequena perda de
massa da amostra no ensaio em questão. Outro fato que pode ser levado em consideração é a
presença de resíduos orgânicos que podem ter diminuído na primeira incineração, mas não
chegou ao seu limite de redução total; e, por fim, a oscilação dos silicatos em altas
temperaturas onde sua presença foi confirmada na fluorescência por Raios X.
A perda de água adsorvida pode ocorrer até 150ºC; na região entre 230-260ºC pode
ocorrer a decomposição de bipolímeros. À medida que a temperatura é elevada
posteriormente, ocorre a liberação de produtos mais pesados (RIEGEL 2008).
A ilustração dos resultados obtidos da análise termogravimétrica, gerada pelo TG-50
Shimadzu pode ser visualizado na figura 15, que mostra a variação na análise de DTA e o
decréscimo na análise de TGA.
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Figura 15 – Resultado da análise termogravimétrica.

Fonte: Autor (2019).

O resultado da análise TGA constatou que ocorreu pouca perda da massa dos resíduos
depois de elevadas temperaturas, o que agrega uma característica positiva ao material
estudado e que possivelmente possa ter uma resistência maior a incêndios sendo necessárias
novas pesquisas para analisar a resistência do produto final a altas temperaturas.
6.5

Ensaio de Resistência à Compressão
A resistência à compressão dos corpos de prova é mostrada nos resultados da tabela 15.

Verificou-se que ocorre uma pequena oscilação decrescente de resistência à compressão dos
corpos de prova quando a inserção dos resíduos incinerados no concreto, os resultados
mostram que mesmo com essa variação a resistência mecânica para um corpo de prova com
traço de 5% de utilização de resíduos incinerados em substituição ao material agregado (areia)
em relação ao corpo de prova de traço puro (sem inserção do resíduos), tiveram resistências
próximas, e consequentemente em comparação entre traço e outro como exemplo do corpo de
prova 5% para 10% e 10% para 15% , o corpo de prova com inserção de 20% teve uma
resistência bem menor que os demais resultados anteriores.
Isso demonstra que as cinzas têm uma menor consistência que areia, pois de acordo com
NBR 12653/1992 as pozolanas geralmente contém 65% da sua composição de SiO2. E
53

segundo Cordeiro (2006) condições de queima como: temperatura, taxa de aquecimento,
patamar e ambiente de queima interferem diretamente na atividade pozolânica de cinzas.
Tabela 15 – Resultado do Ensaio de Resistência à compressão.

Resistência fcm (Mpa)
Traço

% de resíduo

I
II
III
IV
V

0
5%
10%
15%
20%

14 dias
1
2
16,83 15,37
14,51 14,62
12,20 12,19
11,09 9,67
6,21 4,36

28 dias
Média
16,10
14,56
12,29
10,38
5,28

1
18,09
15,81
14,45
11,80
8,81

2
15,69
15,34
13,47
13,45
5,68

Média
16,89
15,55
13,96
12,62
7,24

Fonte: Autor (2019).

Na figura 16 são mostradas as resistências a compressão por traço de corpos de provas
após 14 e 28 dias de cura, percebe-se que tanto para os resultados para 14 dias de cura quanto
para 28 dias de cura, ocorreu um decrescimento da resistência do concreto com o aumento da
inserção do resíduos de serviço de saúde incinerado, onde um traço se aproxima da resistência
do traço anterior.
Figura 16 - Resistência à compressão aos 14 e 28 dias.

Fonte: Autor (2019).

Os resultados teóricos para o traço base são de 25 Mpa, e os resultados na pratica do
traço base máximo foi de 18,09 Mpa, o que estima-se um desvio do resultado base que pode
ser considerado nos resultados dos traços com resíduos incinerados, outro fato que pode ser
levado em consideração, é que na pesquisa não se utilizou aditivos para aumentar a resistência
a compressão do moldes em estudo. No entanto os resultados obtidos ainda sim tem
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aplicabilidade na construção civil, de acordo com NBR 15270-1/2005 para o uso de blocos de
cerâmicos é preciso uma resistência mecânica
resistência mecânica

1,5 Mpa com furos na horizontal e uma

3,0 Mpa com furos na vertical, esses valores permite utilizar todos os

traços encontrados na pesquisa, pois a menor resistência obtida foi de 5,68 Mpa para 28 dias
de cura do concreto.
A substituição do material agregado (areia) pelos resíduos incinerados em pequenas
proporções não interfere em grande escala na resistência do produto final, o que nos assegura
uma ampla viabilidade técnica para o reuso deste material em camadas que necessitem de
concretos com resistências acima de 15,34 Mpa. O uso de aditivos pode aumentar a
resistência a compressão dos corpos de prova, dando-lhe mais opções de uso para todos os
traços. Seria interessante para pesquisa futuras fazer uma análise de um corpo de prova com
resíduos de serviço de saúde incinerados com a adição de outro resíduos rico em pozolona,
para analisar a propriedades de um corpo de prova com maior inserção de resíduos de
diferentes origem, otimizando o produto economicamente, e aumentando a resistência do
produto dando-lhe uma maior qualidade mecânica. Contudo sabendo que se trata de um corpo
de prova que utiliza resíduos incinerados, seria interessante comparar a resistência a altas
temperaturas de um corpo de prova com utilização parcial de materiais agregados de resíduos
incinerados com um concreto padrão.
6.6

Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV
O resultado da Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV mostrou a morfologia dos

resíduos através de imagens em escala de tamanho que varia de 2µm a 500µm. É um
instrumento para a observação e análise de características microestruturais de objetos sólidos.
A Figura 20 ilustra o resultado do MEV em uma escala de ampliação de 7000 vezes, onde
se pode visualizar as ligações existentes na amostra estudada, o que se assemelha com a
imagem da Si comparado a outros estudo realizados com MEV como de BARACHO (2015)
onde determina a estrutura da sílica como amorfa, ou seja, não possuem estrutura atômica
definida, também é possível ter a confirmação da Si no resultado da Fluorescência de Raios
X.
De acordo com a imagem da Figura 17 pode-se visualizar que os grãos existentes nos
resíduos em análise são grãos de diâmetros pequenos, o que é confirmado quando confrontado
com o resultado da análise granulométrica, onde o maior percentual do material foi de grão
menor que 2,40mm.
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O zoom vai aumentando nas Figuras 18 e 19 em relação a Figura 17 com x1000 e x400
respectivamente, mostrando a composição visual, ou seja, a morfologia da amostra composta
por maior parte de cálcio, ferro e sílica, como citado no resultado da Fluorescência de Raios
X.
Figura 17 – Análise no MEV na ampliação de 38x.

Figura 18 - Análise no MEV na ampliação de 400x.

Fonte: Autor (2019).

Fonte: Autor (2019).

Figura 19 - Análise no MEV na ampliação de 1000x.

Figura 20 - Análise no MEV na ampliação de 7000x.

Fonte: Autor (2019).

Fonte: Autor (2019).
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Conforme foi visualizado nas imagens do MEV pode-se confirmar a morfologia do
resíduo estudado em comparação com outros estudos, e com os resultados de fluorescência de
Raios X onde foi constatado a existência de cálcio, ferro e sílica na composição química do
material e por fim com os resultados da granulométrica.
6.7

Ensaio de Absorção de Água
De acordo com os resultados da Tabela 16, o ensaio de absorção de água mostrou que

quanto maior a inserção dos resíduos no concreto maior foi a capacidade de absorção de água
do cilindro, o que confirma uma maior porosidade na moldagem dos corpos de prova. O traço
2 que contém 5% de inserção de cinzas na moldagem do concreto foi o que mais se
aproximou do traço 1 que é o traço base, onde na absorção de 24 horas divergiu em 2,74%,
em 48horas 1,93% e por fim 2,04% na absorção de 72 horas.
Segundo Eldriges (1976) a maioria dos materiais de construção porosos aumentam o
volume com absorção de água, e no momento da secagem podem ocorrer fissuras devidas à
retração.
Tabela 16 - Resultado absorção de água

Absorção de Água
Massa

Massa

Massa

úmida

seca (g)

seca (g) seca (g)

(g)

(24h)

(48h)

Massa Absorção Absorção Absorção
(72h)

(%)

(%)

(%)

(24h)

(48h)

(72h)

média da
absorção (%)

Traço 1
Traço 2
Traço 3

10,30%

Traço 4

10,33%

Traço 5

14,44%
Fonte: Autor (2019).

A figura 21 mostra no gráfico que ocorreu um crescimento na absorção d’água com
aumento do traço, e que na relação da secagem e pesagem também ocorreu uma variação do
índice de vazios, onde a variação foi menor entre as 48horas até as 72horas.
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Figura 21 – Resultado análise de absorção d’água.

Fonte: Autor (2019)

A análise de absorção de água dos corpos de prova mostrou que quanto maior o uso do
resíduo no concreto, maior foi a porosidade do molde final, em novas pesquisas uma
moldagem com traços diferentes e compactações diferentes, pode melhor adensamento do
produto final.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo trata-se de uma melhor destinação dos resíduos resultante do processo de
incineração, buscando maneiras ambientalmente sustentáveis.
Neste trabalho foram desenvolvidos corpos de provas com base na NBR 12655/2006,
com diversos traços, com variação da inserção de resíduos incineradores de origem de
serviços de saúde. Foram analisadas as propriedades físicas e químicas dos resíduos de
serviço de saúde incinerado e as propriedades mecânicas do corpo de prova.
Os resultados apresentados nas análises físicas e químicas do resíduo estudado,
mostraram que o resíduo da pesquisa tem suas propriedades mais próximas ao material
agregado miúdo (areia) para moldes de concreto. Nas análises mecânicas foi possível verificar
que a inserção do uso do resíduo incinerado pode ter aplicabilidades, podendo dar destinações
de reuso para esse material.
A reutilização dos resíduos incinerados é uma opção para administrar as destinações
finais de forma ambientalmente sustentáveis. A grandes volumes em aterros sanitários e
industriais, a reutilização de resíduos incinerados diminuiria o volume de resíduos e
consequentemente aumentaria o tempo de uso de aterros e diminuía os custos com novas
áreas após o fim dos ciclos das células de armazenamento de resíduos. O aumento de uso de
resíduos como matéria-prima no lugar do material agregado, traz o benefício ambiental para
diminuir a extração mineral, que tem uma grande degradação ambiental e está em exploração
por vários anos.
Através das analises realizadas, observa-se que mais traços podem ser montados com
diversos tipos de resíduos incinerados. Desta maneira, o modelo utilizado nesta pesquisa pode
ser utilizado como uma alternativa a outros resíduos incinerados mais direcionados a proposta
para construção civil.
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