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RESUMO 

 

 

A poluição do ambiente tem despertado cada vez mais interesse científico e 

tecnológico, principalmente no que diz respeito à poluição de rios como 

consequência dos processos industriais. A cadeia produtiva da construção civil 

engloba setores que vão desde a extração da matéria prima até a execução da 

construção em si, sendo o setor que mais se destaca pela geração de empregos no 

Brasil. Neste contexto, com o crescimento da atividade de construção civil no Brasil, 

intensificou-se a produção de matéria-prima no setor e, consequentemente, a 

geração de efluentes líquidos industriais. Muitos efluentes são despejados nos rios 

sem o devido tratamento em consequência da ineficiência dos órgãos fiscalizadores 

do país. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é qualificar e quantificar os 

efluentes líquidos industriais gerados por duas centrais de argamassa industrial 

situadas na região norte do Paraná, Brasil e verificar se obedecem às legislações 

vigentes no país. Para isso, foram realizadas análises de amostras de efluentes 

líquidos nas diferentes fases do processo industrial das centrais de argamassa 

industrializada, sendo avaliados os seguintes parâmetros: pH, condutividade, 

espectroscopia de impedância e espectrometria de absorção atômica. O despejo 

sem tratamento desses efluentes na rede coletora de esgoto doméstico ou nos 

corpos hídricos pode alterar suas propriedades devido ao seu pH elevado e a 

presença de elementos químicos poluentes, como metais pesados (chumbo, 

cádmio, cobre, entre outros). Foi possível constatar que o efluente gerado por 

ambas centrais não estão de acordo com as legislações nacionais. A primeira 

empresa analisada, além de possuir pH extremamente alcalino, ainda mostrou a 

presença, mesmo que em baixa quantidade, de elementos químicos como Cádmio, 

Cobre, Níquel, Chumbo e Cálcio, sendo que alguns deles se encontram muito 

próximo do limite superior estabelecido pela legislação vigente. Porém, no caso da 

primeira indústria estudada, o efluente gerado é totalmente reaproveitado ou 

reciclado dentro da própria empresa e portanto não existe poluição dos rios, 

cumprindo assim as normas ambientais vigentes desde que a empresa não mude 

sua política ambiental. Entretanto, os resultados obtidos mostram que, caso uma 

indústria igual a esta não tenha um processo eficaz de reciclagem e reutilização da 



 

 

 

água, pode contribuir consideravelmente com a poluição de corpos hídricos. Já a 

segunda central de argamassa, apesar de não apresentar elementos químicos em 

quantidade significativa de acordo com a legislação nacional, apresentou um pH 

muito elevado, estando portanto acima dos limites máximo estabelecido pela 

legislação. Uma vez que o efluente proveniente do processo industrial da segunda 

central, é despejado nos corpos hídricos, é necessária uma revisão no processo de 

tratamento atual utilizado afim de se adequar às normas nacionais. 

 

Palavras-chave: Efluente industrial. Central de Argamassa. Espectroscopia de 

impedância. Espectrometria de absorção atômica.  
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ABSTRACT 

 

 

The environmental pollution has attracted more and more scientific and 

technological interest, especially when pollution of rivers is concerned as a 

result of industrial processes. The civil construction production chain 

encompasses sectors ranging from the extraction of raw materials to the 

execution of the construction itself, being the sector that stands out for creating 

jobs in Brazil. In this context, the growth of civil construction activities in Brazil, 

has intensified the production of raw materials in the industry and hence, the 

generation of industrial wastewater. Many effluents are discharged into rivers 

without proper treatment due to the absence or inefficiency of the regulatory 

agencies in the country. Thus, the objective of this research is to qualify and 

quantify the industrial wastewater generated by two grout industries located at 

the north of Paraná state, Brazil and verify if it obeys the laws prevailing in the 

country. For this, it was analyzed wastewater samples at different stages of 

processing of a grout industry. The following parameters were analyzed:  PH, 

conductivity, impedance spectroscopy and atomic absorption spectrometry. The 

untreated effluents dumping in these sewage collection system or in water 

bodies can change their properties due to its high pH and the presence of 

chemical pollutants elements such as heavy metals (lead, cadmium, copper, 

etc.). It was found that the effluent generated by both plants are not according 

to national laws. The first company analyzed, in addition to having extremely 

alkaline pH also showed the presence, even in small amounts of chemical 

elements such as Cadmium, Copper, Nickel, Lead and Calcium, some of which 

are very close to the upper limit set by law. However, in the case of the first 

industry studied, the effluent is completely reused or recycled within the plant 

and so there is no pollution of rivers, thus complying with existing environmental 

standards since the company does not change its environmental policy. 

However, the results obtained show that if an industry just like it does not have 

an effective process for recycling and reuse of water, can significantly contribute 

to pollution of water bodies. In the second company analyzed, although did not 



6 

 

 

 

show chemical elements in significant amounts according to national law, 

presented a very high pH and is therefore above the maximum limits set by law. 

Once the effluent from the industrial process of the second industry is dumped 

in water bodies, a review of the current treatment process used in order to fit the 

national standards is required. 

 

Keywords: Industrial effluent. Grout Industries. Impedance spectroscopy. 

Atomic absorption spectrometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo industrial é a atividade que mais contribui para a contaminação do 

ambiente, especialmente das águas de rios, uma vez que a maioria dos processos 

produtivos englobam grande quantidade de águas tendo como consequência a 

produção de dejetos líquidos contaminados (FREIRE et al., 2000). 

A cadeia produtiva da construção civil engloba setores que vão desde a extração 

da matéria-prima até a execução da construção em si, sendo este o setor que mais 

se destaca pela geração de empregos. Entretanto, esse complexo sofre as 

consequências por ser um dos maiores geradores de resíduos e, estima-se que a 

construção civil, já no início dos anos 2000, era responsável por 40 a 50% de todos 

os resíduos de toda a economia (JOHN, 2001). 

Tanto os efluentes de processos industriais de matéria-prima para construção 

civil quanto os efluentes resultantes de construções influenciam de forma negativa 

na qualidade das águas dos córregos, devendo estes efluentes serem canalizados e 

tratados, em especial, quando serão despejados em áreas onde há vida aquática 

(MUKHLISIN et al., 2012). Os corpos d’água recebem cada vez mais metais 

pesados contidos nos efluentes industriais neles despejados. Estes metais, quando 

combinados, podem se tornar ainda mais tóxicos aumentando consideravelmente os 

impactos causados (MISHRA; MALIK, 2012). 

Won (2012) afirma que, sem dúvida, na Coreia, as fábricas de cimento é uma 

das maiores fontes antropogênicas de emissão de mercúrio, sendo responsável por 

cerca de 1,71 toneladas de mercúrio (Hg) lançados na atmosfera anualmente sem 

tratamento ou controle. Além do mais, uma grande quantidade de gás carbônico 

(CO2) é despejada na atmosfera na produção de cimento do tipo Portland, sendo 

que alguns autores estimavam, já no início dos anos 2000, que cerca de 5% das 

emissões de gases estufa são produzidos na fabricação do cimento (MAHASENAN 

et al., 2002). 

Contudo, poucos autores têm se preocupado com os efluentes líquidos gerados 

na produção do cimento e argamassas. Neste contexto, diante da grande 

quantidade de indústrias de argamassa consequente da demanda por matéria-prima 

para construção civil e a falta de quantidade e qualidade nas fiscalizações no país, 

acredita-se que muitos efluentes são despejados nos rios sem o devido tratamento.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a classificação dos resíduos sólidos pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) NBR (Norma Brasileira Regulamentadora) 10.004:2004 

(ABNT - NBR 10004, 2004), os resíduos sólidos podem ser classificados como: 

A) Resíduos classe I: Perigosos. 

B) Resíduos classe II: Não perigosos; Resíduos classe II A – Não inertes; 

Resíduos classe II B – Inertes. 

Geralmente, segundo Cabral e Moreira (2011), os resíduos da construção civil 

estão enquadrados no grupo II B, que, de acordo com a definição, é composto pelos 

resíduos que,  

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 
desionizada, à temperatura ambiente [...], não tiverem nenhum de 
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 
turbidez, dureza e sabor (ABNT- NBR 10004, 2004, p. 5). 

Entretanto, os resíduos da construção civil possuem concentrações elevadas de 

ferro, zinco, cobre, arsênio e cádmio que, caso não recebam destinação adequada, 

podem chegar a redes coletoras de esgotos e rios, com concentrações muito acima 

do limite permitido para água potável, trazendo danos não só ao homem, mas 

também à vida aquática (SHINTANI, 2011). Deve-se ressaltar ainda que os resíduos 

da construção civil não contêm apenas restos de tijolos, blocos, telhas e cerâmicas. 

Materiais como plástico, tubos, fios elétricos, gesso, tintas, solventes, óleos e outros 

derivados, também estão presentes nesses resíduos. Isto faz com que a 

classificação dos mesmos, considerando o que foi descrito acima, mude para I ou II 

A (CABRAL; MOREIRA, 2011).  

Portanto, quando se leva em consideração a nocividade dos resíduos gerados 

pela construção civil, somado ao atual incremento que o setor passa e a falta de 

fiscalização de um setor que cresce gradativamente influenciado pelas condições 

econômicas de um país em desenvolvimento, pode-se inferir que, de todas as 

pedreiras, fábricas de matéria-prima, grandes e pequenas construções e reformas, 

grande parte dos resíduos liberados estejam sendo despejados sem tratamento em 

corpos d'água, sendo um risco não apenas ecológico, mas também sanitário. 
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Desta forma, justifica-se um trabalho com caráter investigativo científico para 

estudar a composição de resíduos liberados pelos efluentes de centrais de 

argamassa. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral do trabalho consiste em analisar amostras de efluentes de 

centrais de argamassa obtidas “in loco” e determinar sua influência no meio urbano. 

Mais especialmente: 

 caracterizar as amostras coletadas através de análises de pH, condutividade 

elétrica, espectroscopia de impedância e espectrometria de absorção 

atômica; 

 analisar a legislação atual vigente através de busca nos órgãos públicos; 

 verificar a influência dos efluentes de centrais de argamassa no meio urbano. 

 

1.3 ESTRUTURA 

 

Quanto a estrutura, o trabalho encontra-se divido em capítulos que explicam e 

abordam as diferentes etapas do processo de realização da pesquisa. O capítulo 2 

foca nos conceitos de argamassa, enfatizando seu histórico, utilização, 

características e processo produtivo. 

O capítulo 3 traz uma revisão das leis, normas e resoluções pertinentes ao 

despejo de efluentes em corpos hídricos em especial na região norte do Paraná; e 

da contaminação do meio urbano por efluentes e seus impactos, bem como os 

ensaios realizados em efluentes.  

No capítulo 4, por sua vez, é possível conhecer a metodologia utilizada, 

procedimentos e experimentos realizados e suas etapas para a realização da coleta 

e execução das medidas. 

Por fim, o capítulo 5 abrange a caracterização das centrais de argamassa 

estudas, bem como os resultados encontrados com a pesquisa e a relevância 

acerca dos resultados encontrados, sendo finalizado no capítulo 6 com as 

conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 CENTRAL DE ARGAMASSA 

 

Segundo a norma ABNT NBR 13529:2013, argamassa consiste em uma mistura 

homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânicos e água, contendo 

ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e endurecimento. 

De maneira geral, o agregado miúdo mais comum é a areia natural. Os 

aglomerantes podem ser cimento, cal ou gesso, sendo esses por sua vez 

responsáveis pela hidratação e carbonatação. Já os aditivos são produtos químicos 

que podem, opcionalmente, ser adicionados à argamassa industrializada com a 

finalidade de melhorar alguma propriedade específica desta baseada na sua 

utilização (GOMES; NEVES, 2002; CANOVA, 2002) 

O aglomerante mais utilizado na produção de argamassas é o cimento tipo 

Portland, sendo seus principais constituintes os silicatos de cálcio: C3S (silicato 

tricálcico-3CaO.SiO2) e C2S (silicato dicálcico-2CaO.SiO2); os aluminatos de cálcio: 

C3A (aluminato tricálcico-3CaO.Al2O3) e o C4AF (ferroaluminato de cálcio-

4CaO.Al2O3.Fe2O3) (MEHTA; MONTEIRO, 1994; MONTEIRO, 1985). 

A proporção (em volume ou massa) dos componentes da argamassa (cimento, 

cal e areia) é chamada de traço. O traço varia de acordo com a finalidade e as 

características almejadas para argamassa (CANOVA, 2002). Além disso, a razão 

água/cimento é um dos parâmetros mais relevantes no processo de preparo de 

argamassas, uma vez que a relação das reações de hidratação com o tempo e suas 

propriedades finais estão intimamente ligadas a essa razão (ERDOGDU; 

KURBETCI, 2005; BOUMIZ et al., 1996). 

Martinelli (1989) sintetiza as funções básicas das argamassas em: resistir, unir, 

vedar, regularizar e proteger. De maneira geral, as argamassas são utilizadas em 

revestimentos (interno e externo), assentamento de blocos e em contra pisos, sendo 

que sua escolha deve ser baseada no tipo ou características dos elementos a serem 

assentados, de acordo com os esforços a serem suportados pela alvenaria e em 

normas construtivas (FIORITO, 1994). 
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2.1  ARGAMASSA  

 

Desde a pré-história, o homem vem buscando melhorar a sua qualidade de vida 

utilizando-se dos recursos naturais a fim de criar condições favoráveis para proteger-

se. As edificações foram evoluindo à medida que o homem aprimorou seu 

conhecimento sobre os recursos naturais disponíveis, passando então a edificar 

construções mais solidificadas, capazes de resistir a fenômenos naturais e 

predadores. Ainda na pré-história, o homem chegou a construir edificações que 

durassem séculos tanto a partir de pedras talhadas em formatos adequados, 

madeiras empilhadas ou até mesmo a partir da ligação de componentes 

constituintes de alvenarias com uma massa plástica com aglomerante e água, que 

posteriormente foi denominada argamassa (OLIVEIRA, 1959; COUTINHO, 2006). 

Não se têm relatos precisos que descrevam os primeiros empregos da 

argamassa em construções, porém, sabe-se que entre os anos 2980 a 2925 a.C. há 

relatos da utilização de algum tipo de aglomerante rudimentar na construção das 

pirâmides de Gizé e Quéfrem que mostram a existência de argamassa de areia 

natural (RECENA, 2011). 

Há mais de 2.000 anos a argamassa vem sendo empregada na pavimentação 

de edificações e para unir e revestir blocos, formando paredes e muros. No Brasil é 

possível afirmar que o emprego da cal é tão antigo quanto o próprio país. A cal 

produzida no país era destinada especialmente para produção de argamassa e 

pintura. Há registros de instalações de caireias no Brasil desde 1549 (GUIMARÃES, 

1981). 

 

2.1.1 Função da Argamassa 

 

As argamassas, assim como o concreto, em geral encontram-se em um estado 

plástico nas primeiras horas, adquirindo rigidez, resistência e durabilidade, após, 

endurecerem com o tempo. Sua utilização em edificações ocorre de diversas formas, 

sendo utilizada para chapisco, emboço, reboco, revestimento, assentamento, entre 

outros. Se considerarmos a argamassa como um sistema e não somente um 

material da construção, podemos afirmar que suas principais funções, segundo 

Recena (2011) e Senai (2013) são: 
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 impermeabilizar a edificação; 

 assegurar bom acabamento; 

 corrigir imperfeições da base; 

 proteger os elementos de vedação da edificação de agentes agressivos; 

 auxiliar as vedações constituídas por sistemas de impermeabilização, 

isolamento termoacústico, estanqueidade à água ou gás; 

 unir os componentes de uma alvenaria; 

 garantir a adesão ao substrato de elementos de revestimento em pisos ou 

fachadas; 

 regularizar a superfície; 

 trabalhabilidade adequada à função pretendida; 

 durabilidade perante agentes químicos de deterioração, sem alterar suas 

propriedades; 

 resistência mecânica para molhagem e secagem. 

 

2.1.2 Propriedades da argamassa 

 

O desempenho da argamassa na edificação depende primordialmente de suas 

características no estado plástico e no estado endurecido. Existem diversas normas 

técnicas que estabelecem limites e requisitos a fim de controlar a qualidade de cada 

uma dessas propriedades dependendo da sua finalidade, como por exemplo a ABNT 

NBR 13765:2014 e a NBR 13281:2001 (SENAI, 2013). Nos itens 2.1.2.1 a 2.1.2.6 

encontram-se descritas algumas dessas propriedades da argamassa. 

 

2.1.2.1 Trabalhabilidade 

 

A trabalhabilidade de uma argamassa varia de acordo com a função a ser 

desempenhada, sendo a trabalhabilidade um fator de qualidade. De um modo geral, 

define-se trabalhabilidade como a capacidade de penetração fácil da colher do 

pedreiro sem ser fluida, ou seja, a colher deve deslizar sem dificuldade e aderir bem 

às superfícies. Além disso, a argamassa deve distribuir-se facilmente, preenchendo 

todas a lacunas e permanecer plástica durante o tempo necessário para ajustes. Em 
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resumo, a trabalhabilidade está diretamente relacionada à quantidade de água 

utilizada no seu preparo, sendo essa responsável pela consistência e coesão da 

argamassa (SENAI, 2013; RECENA, 2011; KREH, 2007). 

A NBR 13276:2005 estabelece ensaios de consistência para padronização da 

trabalhabilidade da argamassa. 

 

2.1.2.2 Resistência mecânica 

 

A resistência mecânica de uma argamassa pode ser definida como a 

capacidade da argamassa já endurecida em suportar esforços como: tensões 

internas de tração, compressão e cisalhamento. Essa resistência está diretamente 

ligada à natureza dos agregados e aglomerantes utilizados na fabricação da 

argamassa, bem como da sua compactação e aplicação. Essa resistência pode ser 

aumentada com a redução de agregados utilizados na fabricação da argamassa. 

Além dos ensaios normatizados por normas nacionais e internacionais, como a 

norma ABNT NBR 13281:2001 para medir a resistência mecânica de uma 

argamassa, um método muito utilizado em obras, nos revestimentos, é o tradicional 

risco com prego ou objeto pontiagudo similar que permita qualificar a resistência 

superficial (SENAI, 2013; ABCP, 2014; RECENA, 2011). 

 

2.1.2.3 Capacidade de absorver deformações  

 

A capacidade de absorver deformações é a propriedade que o revestimento, sob 

pressão, possui de absorver deformações sem ruptura ou fissuras não prejudiciais, 

sendo estas intrínsecas (do próprio revestimento) ou extrínsecas (da base). Essa 

capacidade de absorver deformações depende basicamente, entre outros, do 

módulo de deformação da argamassa, da espessura das camadas e da técnica de 

execução, além da quantidade de água presente na argamassa (SENAI, 2013; 

RECENA, 2011; ABCP, 2014) 
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2.1.2.4 Retenção de água 

 

A retenção de água consiste na capacidade da argamassa de liberar a água 

utilizada no seu preparo ao longo do tempo. Esta retenção de água de 

amassamento proporciona lubrificação aos materiais secos e hidratação do cimento, 

ganho de resistência e endurecimento da argamassa (SENAI, 2013; RECENA, 

2011).  

A durabilidade e estanqueidade do revestimento e da vedação estão 

diretamente ligadas ao tempo de liberação de água da argamassa que, caso não 

seja controlado, pode comprometer a aderência, a capacidade de absorver 

deformações e a resistência mecânica da mesma (KREH, 2007; SENAI, 2013). 

A NBR 13277:2005 estabelece parâmetros e limites para a determinação da 

retenção de água em argamassas. 

 

2.1.2.5 Durabilidade 

 

A durabilidade dos revestimentos de argamassa consiste na capacidade de 

manter o desempenho de suas funções ao longo do tempo, ou seja, manter sua 

estabilidade física e química em condições normais de exposição ao longo do 

tempo, cumprindo assim as funções para a qual foi projetada (ABCP, 2014; 

RECENA, 2011). 

 

2.1.2.6 Aderência ao substrato 

 

A aderência ao substrato é uma das características mais importantes da 

argamassa. Esta aderência é a propriedade que possibilita à camada de 

revestimento resistir às tensões normais e tangenciais atuantes na interface com a 

base. Ou seja, a capacidade da argamassa de unir elementos em uma alvenaria ou 

revestimentos mesmo quando submetida a choques térmicos, impactos, 

movimentações, entre outros (RECENA, 2011; SENAI, 2013). 
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2.1.3 Classificação da argamassa 

 

As argamassas podem ser classificadas de diversas maneiras. A NBR 

13529:2013: Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas — 

Terminologia, apresenta classificação para os vários tipos de revestimento e 

argamassas. Diversos autores utilizam-se de diferentes métodos para classificar as 

argamassas. Baseado no modelo de classificação proposto por Recena (2011) e 

Senai (2013) e na NBR 13529:2013, pode-se classificar as argamassas quanto a: 

 utilização: argamassa de assentamento, de revestimentos, de fixação, de 

regularização e de recuperação e proteção. 

 natureza do aglomerante: argamassa aérea e hidráulica. 

 número de aglomerantes: argamassa simples e mista. 

 consistência: secas, plásticas e fluidas. 

 tipo de aglomerante: argamassa de cal, de cimento e de cimento e cal. 

 forma de preparo ou fornecimento: argamassa dosada em central, preparada 

em obra, industrializada e mistura semi pronta para argamassa. 

 propriedades especiais: argamassa aditivada, de aderência melhorada, 

colante, redutora de permeabilidade, de proteção radiológica, hidrófuga e 

termoisolante. 

 

2.2 SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ARGAMASSA 

 

Atualmente é possível encontrar diferentes tipos de produção de argamassa, 

sendo possível destacar os seguintes sistemas produtivos (ABCP, 2014): argamassa 

preparada na obra, argamassa industrializada em sacos, argamassa industrializada 

em silos e argamassa preparada em central. O presente estudo irá focar somente 

em argamassas dosadas em centrais. 

Cada um desses tipos de argamassa é baseado na escolha das ferramentas e 

equipamentos, bem como no transporte até a edificação (SENAI, 2014). Segundo 

Martins Neto e Djanikian (1999), a maioria das argamassas produzida no Brasil 

(95%) são preparadas na obra. Sobrando apenas 4% do mercado para argamassas 

industrializas e apenas 1% para as argamassas dosadas em centrais de argamassa, 
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o que correspondia, na época, à 1 milhão de metros cúbicos por ano (m3.ano-1) de 

argamassas dosadas em obra. 

A argamassa dosada em central é tida como um modo de racionalizar as 

construções, uma vez que, ao centralizar todos seus processos produtivos em uma 

indústria especializada, a construtora elimina as operações ligadas ao controle de 

produção (recebimento das matérias-primas, armazenamento das matérias–primas, 

ensaios, custo da fabricação) reduzindo assim custos. Essas argamassas são 

dosadas em centrais e transportadas para a edificação por caminhões betoneira já 

prontas para a sua utilização. De maneira geral, a utilização desse tipo de 

argamassa só é justificada quando há necessidade de aplicação de grande 

quantidade de argamassa em curtos períodos de tempo, uma vez que estas, mesmo 

quando aditivadas, possuem um período relativamente curto para sua aplicação 

antes de endurecer. Para situações em que necessita-se de um período maior para 

a utilização da argamassa, recomenda-se a argamassa de cal, uma vez que essa 

permanece em condições de aplicação por alguns dias (ABCP, 2014; LIMA et. al., 

2003). 

Outra situação comum de se encontrar é o caminhão betoneira deixar a central 

dosado e ir distribuindo a argamassa em caixas de volumes conhecidos nas obras, 

podendo essa ser consumida durante o dia de expediente sem gerar perdas de 

materiais e prejuízo à qualidade do produto (RECENA, 2011). 

A argamassa dosada em central conquistou o mercado da indústria da 

construção civil por atender a necessidade de grandes construtores/consumidores 

uma vez que esta atende as necessidade dos grandes construtores, 

proporcionando-lhes vantagens operacionais aliadas a segurança da técnica 

assistida (ABCP, 2014; MARTINS NETO; DJANIKIAN, 1999). 

 

2.2.1 Vantagens da argamassa dosada em central 

 

Por ser entregue pronta para o uso diretamente na obra, a argamassa dosada 

em central proporciona agilidade, maior qualidade e otimização de materiais e 

espaço. Além dessas vantagens, dosagem da argamassa em central proporciona 

diversos benefícios, dentre eles, segundo Lima et al. (2003) e ABESC (2007), pode-

se destacar: 
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 elimina a perda de matérias-primas (de areia e cimento); 

 reduz a necessidade de controle de suprimentos, materiais e equipamentos; 

 elimina necessidade de áreas de estocagem, garantindo um melhor 

aproveitamento do canteiro de obras; 

 otimiza a quantidade de mão-de-obra e consequente redução de custo com 

encargos sociais e trabalhistas; 

 agiliza a produtividade da equipe de trabalho; 

 garante maior rapidez na execução do serviço; 

 garante a qualidade da argamassa em consequência do rígido controle 

adotado pelas centrais dosadoras; 

 reduz o custo final da obra; 

 melhora as condições de segurança na obra. 

 

2.2.2 Processo de dosagem de argamassa 

 

Pode-se afirmar que as centrais de argamassa são basicamente compostas de 

Silos de Agregados, Silo e Balança de Cimento, Esteira de Pesagem, Esteira 

Transportadora e Dosadores de Água/Aditivo. Em geral, as produções são 

customizadas, atendendo a características especificas de cada obra, sendo que a 

automação da central pode ser total ou parcial. Existem centrais que contam com 

sistema de monitoramento total da produção por meio de “softwares”, garantindo um 

melhor gerenciamento da produção. Sendo assim, apresenta um controle de 

qualidade superior ao da preparada em obra, da mesma forma que acontece com a 

argamassa industrializada ensacada.  

A argamassa dosada em central é uma argamassa úmida estabilizada, pronta 

para utilização final e pode se manter trabalhável por até 72 horas, dependendo da 

sua composição (MENEGOTTI, 2013). 

O processo de dosagem de argamassa em central consiste basicamente no 

armazenamento dos insumos (água, cimento, areia, aditivos especiais e cal) que, 

posteriormente, são transportados aos silos e destes para um misturador de onde a 

dosagem dos elementos é normalmente comandada por “softwares”. Por fim, o 

produto final é despejado nos caminhões betoneira que descarregam diretamente a 
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argamassa nas obras prontas para serem utilizadas. É possível entender melhor o 

processo com o fluxograma mostrado na Figura 2.1 (ABESC, 2007).  

Como a maioria dos processos industriais, a fabricação de argamassa gera 

efluente industrial tanto durante o seu processo de fabricação quanto no processo 

de higienização da planta produtiva. Em geral, a contaminação da água em uma 

central de argamassa é física e se faz necessário um tratamento prévio desses 

efluentes antes do despejo final, seja ele na rede coletora de esgoto sanitário ou nos 

corpos hídricos. Em algumas centrais, o efluente gerado na dosagem da argamassa 

e, posteriormente tratado, pode ser reutilizado para outros fins menos nobres da 

indústria com adição de água limpa (ABESC, 2014). 

 

 

 

Figura 2.1 – Dosagem de argamassa 

Fonte: Adaptado ABESC (2007)  

 

O controle da emissão desses efluentes líquidos tem três etapas: primeiramente, 

acontece o tratamento da água, posteriormente implanta-se o controle da qualidade 

da água tratada e por fim chega-se à sua reutilização (ABESC, 2014). 

O tratamento do efluente industrial é feito, em geral, por meio de decantação, 

que sedimenta as partículas sólidas antes de descartar o efluente ou reutilizá-lo. Em 

algumas centrais, esta decantação da água é feita em tanques construídos de forma 

a facilitar a operação de limpeza e retirada de resíduos sólidos. Algumas centrais 

utilizam os tanques do bate-lastro no nível do solo. A prática corrente no setor é a do 

controle de partículas finas em suspensão através de sucessivas decantações para 
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clarificação da água, tanto para sua eliminação, quanto para sua reutilização 

(ABESC, 2014).  



27 

 

 

 

 

3 CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Segundo a World Resources (1990), as reservas hídricas disponíveis no planeta 

Terra constituem 1.400 milhões de km3, porém, apenas 2% deste total é água doce. 

Desta água doce, apenas 2.000 km3 encontra-se nos rios disponíveis para suprir a 

demanda da humanidade, uma vez que grande parte desta água doce encontra-se 

em calotas polares e aquíferos. Na América do Sul encontra-se localizada quase a 

metade (946 km3) desse recurso. 

A revolução industrial, o aumento significativo da população nos últimos séculos 

e a ausência de políticas voltadas para a conservação dos recursos hídricos são 

alguns dos fatores que influenciam diretamente na deterioração da qualidade da 

água doce disponível. Um estudo realizado pela SINTERCON aponta que em 2010, 

a água foi responsável por 61,5% das internações por doenças infecciosas no 

estado do Paraná. Foram mais de 28,3 mil pessoas internadas devido a doenças 

relacionadas ao consumo ou contato com água contaminada, como a cólera, 

diarreia, leptospirose, dengue e gastroenterite e, também, à falta de higiene 

(SINTERCON, 2011). 

As impurezas que alteram a qualidade das águas podem possuir diversas 

naturezas podendo estar presentes no estado de suspensão, como por exemplo, 

areia, argila, resíduos industriais, bactérias, etc., no estado coloidal, como 

substâncias sílicas, ou no estado de dissolução, como sais minerais, em especial os 

de cálcio. Os recursos hídricos raramente possuem qualidade suficiente para seu 

uso, porém, sua qualidade pode ser melhorada através de tratamentos para atender 

aos padrões recomendados (PUPPI, 1981). 

Em todo o mundo, os corpos d’água são utilizados para várias finalidades como 

abastecimento de água, irrigação, geração de energia, agricultura, entre muitos 

outros. A qualidade da água utilizada no abastecimento doméstico pode ser 

comprometida em consequência da poluição gerada por diversas fontes, tais como 

efluente doméstico, efluente industrial e deflúvio superficial urbano e agrícola.  

(SPERLING, 1993; MERTEN; MINELLA, 2002). 

Na indústria, a utilização da água é essencial e ocorre de diversas maneiras 

como: incorporação ao produto e durante etapas do processo industrial; lavagens de 
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máquinas, tubulações e pisos; esgotamento sanitário; nos sistemas de resfriamento 

e geradores a vapor, entre outros. Com exceção das águas que foram incorporadas 

ao produto e as que foram perdidas por evaporação, o restante destas águas são 

contaminadas por resíduos do processo industrial, originando, assim, os efluentes 

industriais líquidos (GIORDANO, 2012). 

A NBR 9800:1987 define efluente liquido industrial como o “despejo líquido 

proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo efluentes de processo 

industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto 

doméstico”.  

Estes efluentes provenientes da indústria, ao serem despejados nos meios 

hídricos sem seu tratamento prévio adequado, causam a alteração de qualidade nos 

corpos receptores e, consequentemente, a sua degradação.  

Krieger et al. (2008) no dicionário de Direito Ambiental definem contaminação 

ambiental como a introdução, no meio ambiente, de agentes que afetam 

negativamente o ecossistema, provocando alterações nas suas características 

originais. O mesmo livro, por sua vez, define poluição ambiental como a alteração 

das condições químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente que resultem de 

atividades humanas tornando o meio ambiente impróprio a segurança e bem-estar 

da população. No Brasil, os ambientes aquáticos são afetados pela poluição e a 

contaminação, causados especialmente pela ação de indústrias e a ausência da 

conscientização ambiental do homem, sendo que em muitos desses casos o 

impacto ambiental chega a ser incalculável (ANA, 2009). 

O termo conservação ambiental vem das correntes conservacionistas que 

acreditam que o progresso é benéfico ao homem, desde que não agrida o meio 

ambiente. O princípio conservacionista não se opõe à utilização de recursos 

naturais, porém não aprova o uso dos recursos que poderiam ser evitados. Em 

resumo, o conservacionismo busca um modelo de desenvolvimento sustentável que 

garanta a qualidade de vida hoje, porém, prezando pela conservação do meio 

ambiente para as futuras gerações. Já o termo preservação ambiental tem sua 

origem na corrente do preservacionismo, o qual almeja a proteção da natureza sem 

levar em consideração sua utilidade ou valor econômico. Ou seja, são ações que 

têm por objetivo preservar os recursos naturais, da mesma forma em que eles 

estariam caso não houvesse ação nenhuma do homem (CMMAD, 1991). 
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Segundo Setti et al. (2001), a classificação de recursos naturais em renováveis e 

não renováveis depende de diversos fatores, em especial, do horizonte de 

planejamento do uso desses recursos, bem como do tipo de utilização, da tecnologia 

disponível, da perspectiva de novas tecnologias, entre outros. Os recursos hídricos 

são capazes de se recompor em relação a sua quantidade, em consequência em 

especial da chuva, fazendo com que a água seja considerada um recurso renovável; 

porém, há um questionamento sobre essa classificação em consequência da 

qualidade da água desses recursos. 

Os efluentes industriais possuem características físicas, químicas e biológicas 

que variam de acordo com o tipo de indústria, seu período de operação, a matéria-

prima utilizada, a existência de reutilização de água, entre outros. Em consequência, 

o efluente industrial pode possuir diversas propriedades distintas como ser solúvel 

ou com sólidos em suspensão, apresentar ou não coloração, ser orgânico ou 

inorgânico, possuir temperatura baixa ou elevada. Dentre os meios mais comuns 

para caracterizar esse líquido, pode-se citar as determinações físicas, como 

temperatura, cor, turbidez, sólidos, etc.; químicas como pH, alcalinidade, teor de 

matéria orgânica, metais etc.; e biológicas como bactérias, protozoários, vírus etc. 

(BRAGA et al., 2005). 

Estes efluentes industriais, em consequência do processo onde provém, 

adquirem características únicas, sendo que mesmo indústrias com processos 

industriais similares possuem efluentes com diferentes composições (JORDÃO; 

PESSÔA, 1995). 

Apesar do Brasil dispor de uma quantidade abundante de recursos hídricos, no 

país existe uma tendência ao desperdício. Até o ano de 1920, os recursos hídricos 

no Brasil não apresentavam problemas. Já nas décadas de 70 e 80, começou a se 

falar da possível escassez de água caso a população nacional não mudasse seu 

comportamento em relação ao seu uso. Ainda nestes anos foram discutidos meios 

de otimizar o uso dos recursos hídricos e minimizar o comprometimento de sua 

qualidade (RODRIGUEZ, 1998). 

O lançamento de efluentes industriais sem o devido tratamento prévio, 

proveniente de diversas fontes, resulta em modificação das características da água 

e do solo, acarretando contaminação ou poluições ambientais. Os efluentes 

industriais podem conter em sua composição uma grande diversidade de elementos 
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que influenciam na qualidade da água direta ou indiretamente (através de reações 

químicas com outros elementos). Alguns metais são incorporados naturalmente aos 

ambientes aquáticos, enquanto outros provocam alterações ambientais. Já alguns 

metais pesados interferem diretamente na estabilidade dos ecossistemas, 

resultando em efeitos tóxicos e danos no DNA de alguns mamíferos. É preciso 

controlar o tipo e quantidade dos elementos contidos nesses efluentes, uma vez 

que, até mesmo elementos químicos essenciais ao equilíbrio ambiental e 

ocupacional, se em excesso, podem ser nocivos (RODRIGUEZ, 1998; 

STEINKELLNER et al., 1998).   

Além disso, diversas pesquisas apontam mutações em plantas, animais e peixes 

que vivem em meios aquáticos ou áreas ambientais afetadas pelo despejo de 

efluentes industriais contaminados ou perigosos. Apesar dos ecossistemas 

aquáticos só serem caracterizados como impactados diante de toxicidade aguda, 

alguns efluentes mesmo não possuindo efeito agudo podem reduzir, a longo prazo, 

a vida de organismos em consequência de desordens genéticas (WHITE et al.,1996; 

CLAXTON, et al., 1992). 

Além dos danos ambientais consequentes do despejo de efluentes industriais 

manuseados ou lançados de forma inadequada no meio ambiente, a exposição 

humana a esses efluentes, conforme afirmado anteriormente, tem efeitos negativos 

à saúde, que vão desde náuseas, dores de cabeça, escoriações na pele, à graves 

reduções das funções hepáticas e neurológias. Além disso, estudos comprovam a 

incidência de carcinomas de bexiga, gastrointestinais, malformações e anomalias 

reprodutivas em populações que residem próximo a áreas de lançamento irregular 

de efluentes (CLAXTON et al., 1992).  

Sendo assim, pode-se definir poluição hídrica como qualquer alteração na 

qualidade de um corpo hídrico, seja ela química, física ou biológica, capaz de 

exceder os parâmetros estabelecidos pela legislação. Esta poluição, por meio de 

efluentes industriais, se dá, em geral, devido à ineficiência dos processos industriais, 

devendo ser controlada a partir da redução de perdas nos processos, redução do 

consumo de água, otimização do arranjo geral, e redução de perdas de produtos e 

matérias primas (SPERLING, 1993; RODRIGUEZ, 1998). 

Segundo Mota (2008), a água é um dos recursos naturais mais importante que o 

homem dispõe, sendo que sua qualidade está diretamente relacionada à utilização 
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da bacia e solo em seu entorno. Assim, tanto o despejo direto, quanto o escoamento 

superficial na bacia hidrográfica alteram a qualidade das águas dos corpos hídricos 

devido ao transporte de elementos químicos, matérias orgânicas, entre outros, o que 

pode levar à degradação da qualidade da bacia e até sua inutilização. Sendo 

portanto, evidente a importância quanto à conservação de bacias hidrográficas.  

Neste sentido, o autor afirma que é importante considerar medidas de controle da 

poluição das águas visando evitar o lançamento de efluentes, sejam eles domésticos 

ou industriais, nos corpos hídricos, sendo o reuso destas águas uma importante 

ferramenta na gestão dos recursos hídricos.  

Em resumo, dentre as diversas consequências do despejo de efluente industrial 

sem o devido tratamento em meio hídrico, pode-se citar a elevação de temperatura, 

que resulta no aumento de reações químicas e biológicas, redução do teor de 

oxigênio dissolvido, aumento da toxicidade de alguns elementos químicos e 

diminuição da viscosidade da água; aumento dos sólidos dissolvidos totais, que 

resulta no assoreamento de ambientes aquáticos, soterramento de ovos pelos 

efluentes e aumento da turbidez da água; aumento da matéria orgânica, resultando 

em redução do oxigênio total dissolvido e maus odores; elevação de microrganismos 

patogênicos que transmitem doenças ao homem; escassez de nutrientes que leva a 

eutrofização da água, variação do pH que aumenta a toxidez de certos elementos, 

restringe o uso da água e tem efeitos devastador sobre a fauna e flora; e aumento 

de compostos orgânicos que resulta em danos tanto à saúde humana quanto aos 

animais aquáticos (VON SPERLING, 2005, BRAGA et al., 2005). 

O tratamento desses efluentes são, em geral, realizados por estações de 

tratamento de efluentes na própria indústria geradora ou transportados para serem 

tratados por empresas terceirizadas, sendo que os mesmos só deverão ser lançados 

após atingirem padrões estabelecidos pela legislação (BRAGA et al., 2005).  

 

3.1 ENSAIOS EM EFLUENTES  

 

Existem diversos ensaios que são realizados em efluentes industriais para 

medir seu grau de poluição e seu impacto ambiental. O objetivo destes ensaios é 

determinar se o efluente industrial atende aos parâmetros estabelecidos pela 

legislação pertinente. As legislações não afirmam a necessidade de se utilizar um 
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método específico para medir esses parâmetros, porém, estabelece limites 

inferiores/superiores para cada característica físico-química do efluente. A escolha 

dos ensaios a serem realizados para determinar a qualidade do efluente depende 

diretamente do tipo de efluente a ser analisado. Para o presente estudo, foram 

selecionados as análises de pH, condutividade elétrica, espectroscopia de 

impedância e espectrometria de absorção atômica que encontram-se descritos a 

seguir. 

 

3.1.1 Análise de pH 

 

O pH (potencial hidrogeniônico) representa a concentração de íons hidrogênio 

H+ presentes em uma solução, permitindo classificar a solução como ácida, neutra 

ou alcalina. O pH pode ser definido, genericamente, como a relação numérica que 

expressa o equilíbrio entre os íons H+ e OH-, sendo sua equação expressa por         

. Quando a concentração de íons hidrogênio presentes na solução 

é igual ao logaritmo negativo (10-7); o pH é classificado como neutro, uma vez que 

permite que esses íons sejam neutralizados pelos íons OH-. Se a concentração for 

inferior ao logaritmo negativo o pH indica acidez e se superior, indica alcalinidade. 

Sua escala vai de 0 a 14 (PEIXOTO, 2007; VON SPERLING, 2005; WEINSTEIN, 

1997; DEZOTTI, 2008). 

A figura 3.1 ilustra a classificação dos limites de pH bem como sua influência na 

vida aquática. 

Em ambientes aquáticos, valores de pH distantes da neutralidade podem afetar 

as taxas de crescimento dos micro-organismos e, além disso, pH ácidos incentivam 

a proliferação das algas. O ideal para a vida aquática é que o pH situe-se entre 7 e 

8, sendo que os peixes são incapazes de sobreviver em pH inferior a 4 e superior a 

9 (PEIXOTO, 2007; VON SPERLING, 2005; WEINSTEIN, 1997). 

Para a análise do pH é utilizado um pHmetro que consiste em um eletrodo 

acoplado a um potenciômetro. Em resumo, o pHmetro possui 2 eletrodos separados 

por uma membrana que permite a passagem de corrente elétrica, sendo que um 

destes eletrodos encontra-se imerso na solução que vai ser testada (de medição) e 

outro imerso em uma solução hidrogeniônica conhecida (de referência). Ao ser 
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submerso na amostra, o eletrodo gera milivolts, que através do milivoltímetro, é 

transformados em uma escala de pH (BOJORGE, 2013). 

 

 

Figura 3.1: Limites do pH. 

Fonte: QUIMLAB (2013) 

 

3.1.2 Análise da condutividade elétrica 

 

Condutividade elétrica é a capacidade que uma solução aquosa possui de 

conduzir corrente elétrica. A condutividade elétrica é o inverso da resistividade e 

está relacionada à presença de íons dissolvidos na água. Os íons são partículas 

químicas eletricamente carregadas, podendo ser átomos ou moléculas. Estes íons 

podem ser provenientes de moléculas que se dissociam em solução aquosa ou 

impurezas, formando partículas carregadas que podem ser tanto outras moléculas 

como átomos. O método de análise da condutividade não determina quais íons 

estão presentes na amostra, mas contribui para o reconhecimento de impactos 

ambientais. Em geral, níveis de condutividade superiores a     indicam que 

o ambiente sofreu impacto (EATON, 1998; MACHADO, 2010). 

A condutividade elétrica é medida por um aparelho denominado condutivímetro, 

o qual possui uma célula de medição de condutividade que é composta por dois 

eletrodos cilíndricos concêntricos, que por sua vez são capazes de medir a 
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resistência elétrica da solução em que se encontra imerso. Sendo a condutividade 

relacionada com a resistência, a leitura pode ser feita em condutividade, uma vez 

que: 

            (1) 

onde: 

, 

,  

 (BOJORGE, 2013). 

 

3.1.3 Espectroscopia de impedância 

 

De modo generalizado, pode-se dizer que a análise de espectroscopia de 

impedância consiste em aplicar um potencial elétrico variável em uma célula 

eletroquímica e medir a resposta da célula excitada em forma de corrente elétrica, o 

que é feito utilizando-se de uma ponte de impedância (ORAZEM; TRIBOLLET, 

2008). Basicamente, todo material reage de forma diferente quando um campo 

elétrico é aplicado à ele. Seria o análogo a aplicar uma força em um corpo e 

observar sua resposta: se tiver algo elástico, irá oscilar, enquanto algo rígido como 

uma pedra, por exemplo, apresentaria pouca reação a esta força. A impedância 

pode ser definida como a reação conjunta da resistência e das reatâncias de um 

sistema. As reatâncias comportam-se como uma resistência à passagem de uma 

corrente em um circuito, exceto que não há dissipação de energia. Desta forma, ao 

medir a impedância de um sistema, "ouve-se" sua resposta a um campo elétrico 

aplicado. Esta "resistência" ou impedância é determinada medindo-se a corrente 

elétrica que passa pelo material, da mesma forma que se mede a resistência de um 

fio a passagem de uma corrente (TRIBOLLET, 2008; ORAZEM; MACDONALD, 

2006). 

A ideia, entretanto, é ser mais geral, entender tudo o que está presente no 

material que possa responder ao campo elétrico. Por isso, o nome espectroscopia, 
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pois durante a medida, um espectro de frequências é varrido, ou seja, a impedância 

para cada frequência é medida, isso porque existem diferentes contribuições a 

essas respostas, mas cada uma delas se comporta de maneira distinta com a 

frequência. Por exemplo, ao medir a impedância para frequências muito baixas, 

significa que o campo elétrico aplicado muda de polaridade (positivo para negativo) 

em um intervalo de tempo muito longo. Consequentemente, qualquer partícula 

carregada no material tem tempo para se mover, já que esta se difunde no material 

em direção ao campo elétrico com polaridade oposta a sua carga. Quando a 

polaridade é revertida, a partícula que estava migrando para um lado começa a 

migrar para o outro. Desta forma, a resposta do material para frequências baixas é 

devido ao movimento dos portadores de carga. Se a frequência aumenta, a 

polaridade de inversão se torna mais rápida. Em um certo instante, esta troca estará 

acontecendo tão rapidamente que as partículas carregadas já não tem mais tempo 

para se difundir (pois a difusão é um processo lento). Assim, a reação do material é 

de caráter iônico, o que quer dizer que, ao mudar-se a polaridade do campo elétrico, 

existe uma rotação dos momentos de dipolo presentes no material, bem como um 

"achatamento" elástico de dipolos induzidos. As respostas ao campo elétrico 

continuam mudando conforme se muda a frequência: por exemplo, se esta continua 

a aumentar, em um certo instante nem mesmo os dipolos têm tempo para rodar e a 

resposta elétrica vêm da deformação da nuvem eletrônica.  Estes diferentes tipos de 

resposta ao campo com a frequência são resumidos na figura 3.2 (BARSOUKOV; 

MACDONALD, 2005; ORAZEM; TRIBOLLET, 2008). 

Em experimentos onde há a presença de íons em um meio dielétrico pode ser 

obtida informações sobre várias grandezas físicas quando se mede o 

comportamento da impedância com a frequência, entre eles o coeficiente de difusão, 

mobilidade iônica, densidade de cargas e inclusive a constante dielétrica do meio. 

Desta forma, ao se medir água com algum tipo de contaminante, pode-se através 

dos resultados comparar o coeficiente de difusão medido com o que se é conhecido 

na literatura para cada tipo de molécula para saber o que está presente na água 

(MACDONALD, 2006; TRIBOLLET, 2008). 
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Figura 3.2: Polarização vs Frequência. As curvas mostram as partes reais e 
imaginária da permissividade dielétrica indicando os vários mecanismos 

responsáveis pela polarização observada 
 

Fonte: MAURITZ et al. (1992) 

 

Este experimento é muito utilizado devido à importância e ao número de 

informações que gera. Como a impedância é um número complexo (ou seja, tem 

uma parte real e uma parte imaginária), mede-se a parte real e a parte imaginária e 

se constrói o gráfico com a frequência, daí o nome espectroscopia. Em geral, utiliza-

se o diagrama de Negquist ou de Bode, onde ambos (real e imaginária) são 

representadas em uma mesma curva. A técnica é uma ferramenta importante na 

caracterização de materiais em matéria condensada por exemplo, dando 

informações sobre meios polares a apolares de cristais líquidos, tecidos biológicos, 

células combustíveis e muito mais (ORAZEM; TRIBOLLET, 2008; MACDONALD, 

2006, TRIBOLLET, 2008). 

 

3.1.4 Espectrometria de absorção atômica 

 

A espectrometria de absorção atômica (AAS – do inglês Atomic Absorption 

Spectrometry) é normalmente utilizada na determinação quantitativa de muitos 

elementos (metais e semi-metais) em uma ampla variedade de amostras seja ela 

alimentícia, biológica (tecidos e fluidos), ambientais (solo, águas, sedimentos e 

plantas), geológicas, tecnológicas, entre outras. A AAS baseia-se no princípio que os 

átomos livres em estado estável podem absorver a luz a um certo comprimento de 
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onda, ou seja, seu princípio fundamental envolve a medida da absorção da 

intensidade da radiação eletromagnética, proveniente de uma fonte de radiação 

primária, por átomos gasosos no estado fundamental (KRUG et al., 2004; BEATY; 

KERBER, 1993).  

Cada elemento químico tem um número específico de elétrons associados com 

seu núcleo, fazendo com que a absorção de luz seja característica específica de 

cada elemento, ou seja, nenhum outro elemento absorve o mesmo comprimento de 

onda. O “estado fundamental” é a configuração mais estável de um átomo e 

representa a forma como este é geralmente encontrado quando em seu estado 

gasoso. Quando se aplica uma determinada quantidade de energia sobre o átomo e 

esta por sua vez é absorvida, um dos elétrons mais externos será elevado a um 

nível energético superior, levando o átomo a uma configuração energética menos 

estável denominada “estado excitado”. Sendo esta configuração instável, o átomo 

retorna imediatamente para o “estado fundamental”, o que resulta na liberação da 

energia absorvida sob a forma de luz. Esses processos de absorção e emissão de 

luz são analisados através da técnica de AAS. A determinação espectrométrica de 

espécies pode ser realizada somente em uma amostra gaseificada na qual os 

átomos individuais, tais como Fe, Mg, Ag, Al e Au, estão bem separados um dos 

outros (WELZ; SPERLING, 1999; JACKSON, 1999; KRUG et al., 2004).  

O espectro de emissão de uma espécie atômica consiste em um conjunto de 

comprimentos de onda de emissão, também conhecida como linhas de emissão em 

consequência da sua natureza discreta. A intensidade de uma linha de emissão 

aumenta na medida em que aumenta a proporção de átomos excitados para aquele 

estado específico de um dado elemento, em relação à população total dos átomos 

daquele elemento (KRUG et al., 2004). 

A atomização, processo de formação de átomos gasosos no estado 

fundamental, pode ser obtido por chama, por eletrotérmica, ou por reações químicas 

específicas, como a geração de vapor frio de Hg. Os atomizadores eletrotérmicos 

envolvem principalmente tubos de grafite, filamentos de tungstênio, tubos de quartzo 

(para a geração de hidretos), tubos metálicos ou cerâmicos. A espectrometria de 

absorção atômica com atomização eletrotérmica (ETAAS), seja em forno de grafite 

(GFAAS) como em filamento de tungstênio (TCAAS), é indicada quando a 

quantidade de amostra é limitada ou quando os elementos de interesse estiverem 
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presentes nas amostras em níveis de concentrações de µg.L-1 ou ng.L-1 (BEATY; 

KERBER, 1993). 

Já a espectrometria de absorção em chama (FAAS) é aplicável em uma ampla 

faixa de metais, sendo geralmente utilizada para qualificar desde baixas 

concentrações até níveis de porcentagem para análises elementares em níveis de 

mg.L-1. Na sua atomização são utilizadas dois tipos de chamas que, por sua vez, são 

produzidas pela mistura dos gases: ar + acetileno e, acetileno + óxido nitroso. De 

forma geral, a análise da FAAS consiste em aspirar a amostra para uma câmera de 

nebulização e em seguida para a chama do queimador para que ela seja 

gaseificada. No atomizador de chamas, os átomos do elemento analisado da nevoa 

da solução da amostra passam ao estado fundamental, absorvendo assim radiação 

monocromática, que é fornecida por uma lâmpada do metal. É utilizado um 

monocromador para isolar um feixe de estreito de comprimento de onda permitindo 

o detector medir a intensidade da radiação transmitida. O inverso da transmitância é 

convertido logariticamente para absorvância, que por usa vez é diretamente 

proporcional a densidade numérica de átomos no vapor. A quantificação do 

elemento é dada através de uma curva analítica que compara o sinal analítico obtido 

na leitura da amostra. A figura 3.3 ilustra o processo descrito acima (BEATY; 

KERBER, 1993; L’VON , 1970; KRUG et al., 2004). 

 

 

Figura 3.3: Espectrometria de absorção atômica em chama 

Fonte: LINDE (2008) 
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3.2 FORMAS DE TRATAMENTO DO EFLUENTE LÍQUIDO INDUSTRIAL 

 

De acordo com o tipo de indústria e a matéria prima utilizada, bem como seus 

processos, as características físicas, químicas e biológicas do efluente industrial 

variam, podendo este ser solúvel ou com sólidos em suspensão, com ou sem 

coloração, orgânico ou inorgânico, com temperatura baixa ou elevada, entre outros 

(VON SPERLING, 2005).  

Os sistemas de tratamento de efluentes líquidos industriais têm como objetivo 

primordial atender as legislações ambientais vigentes e em alguns casos, um 

possível reuso de águas. Esses processos de tratamento se classificam em 

químicos, físicos e biológicos em função da natureza dos poluentes a serem 

removidos (GIORDANO, 2012). 

 

3.2.1 Processos Físicos 

 

Os processos físicos de tratamento de efluentes tem o objetivo de, basicamente, 

remover de sólidos em suspensão sedimentáveis e flutuantes através de separação 

de fases (decantação, sedimentação, filtração, centrifugação), transição de fases 

(destilação, evaporação, cristalização), transferência de fases (adsorção, extração 

por solvente) e separação molecular (ultrafiltração, osmose reversa). Nos processos 

físicos, em geral, as substâncias contaminantes não são neutralizadas, apenas 

transferidas de fase, fazendo com que o volume de substância contaminada seja 

reduzido, ou seja, o contaminante é apenas concentrado, permanecendo no meio 

(BAUMGARTEN, 2001; GIORDANO, 2012). 

 

3.2.2 Processos Químicos 

 

Em geral, são chamados de processos químicos aqueles que utilizam produtos 

químicos com a finalidade de, através de reações químicas, promover a remoção 

dos poluentes. Os processos de tratamento químico de efluentes industriais mais 

comuns são: precipitação, incineração, eletrocoagulação, cloração, oxidação, 

clarificação e troca iônica (GIORDANO, 2012; KAWAMURA, 1997). 
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3.2.3 Processos Biológicos 

 

Os processos biológicos de tratamento de efluentes líquidos, por sua vez, 

segundo Ramalho (1991), tem por objetivo a remoção da matéria orgânica dissolvida 

e suspensa, por meio de sua transformação em sólidos sedimentares ou gases. 

Estes processos empregam compostos de interesse como substrato para o 

crescimento e manutenção de microorganismos.  

De maneira geral, estes processos podem ser classificados em aeróbios ou 

anaeróbios, e apesar de seu baixo custo e possibilidade de tratar grandes volumes, 

ficam restritos a efluentes que sejam tóxicos aos microorganismos (GRADY et al., 

1980; GIORDANO, 2012). 

 

3.3 LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS RELACIONADAS AOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

O início da história da legislação formal em relação à gestão dos recursos 

hídricos no Brasil se deu com o Decreto Federal n. 24.643, que entrou em vigor em 

10 de julho de 1934, conhecido como Código das Águas. Considerando o paradigma 

da época, o código inicialmente tinha o objetivo de promover o desenvolvimento do 

país e não em assegurar a qualidade das águas, visto que elas eram consideradas 

como um recurso natural renovável infinito. Dois anos depois de decretado, o Código 

das Águas começou a ser alterado, tendo alguns de seus artigos revogados, em 

especial pelo decreto no. 3.763:1941, afim de se adequar à realidade vigente no 

país (LEAL, 1998). 

Um dos grandes marcos ambientais nas negociações internacionais foi a 

Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente que aconteceu em junho de 

1972 em Estocolmo na Suécia e resultou na Declaração de Estocolmo sobre o Meio 

Ambiente. O Brasil, na época, não aceitou as propostas de globalização das 

decisões, defendendo seus objetivos individuais. Em síntese, a conferência 

repercutiu de forma positiva em países desenvolvidos, tendo como consequência a 

melhoria do ar nos grandes centros, recuperação de corpos hídricos comprometidos, 

entre outros. Pode-se afirmar que esse foi o primeiro grande passo do mundo em 

relação a preocupação global com o meio ambiente (SETTI, 2001). 
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Em 31 e agosto de 1981, foi sancionada a Lei nº 6.938, a qual dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação e dá outras providencias. A lei determinou alguns conceitos como de 

recursos ambientais e degradação da qualidade ambiental (BRASIL, 1981). 

A primeira Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) foi 

publicada em 23 de janeiro de 1986 (Resolução nº 001:1986). A mesma definiu 

impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos 

ambientais. 

No mesmo ano, o CONAMA publicou a resolução n° 20:1986, em que classificou 

as águas do território brasileiro em águas doces (salinidade < 0,05%), salobras 

(salinidade entre 0,05% e 3%) e salinas (salinidade > 3%). Além disso, a resolução 

passou a figurar como a principal legislação brasileira destinada ao controle de 

poluição hídrica, uma vez estabelece parâmetros para o lançamento de efluentes em 

corpos d’água.  

Em 1987 iniciaram-se as discussões sobre o sistema nacional de gerenciamento 

de recursos hídricos no Brasil. Estas discussões prosseguiram até 1991 e seus 

resultados constam de cartas aprovadas pelas assembleias gerais que constaram a 

evolução dos debates sobre os aspectos institucionais do gerenciamento de 

recursos hídricos. Como resultado dessas e outras discussões, em 8 de janeiro de 

1997 o Congresso Nacional sancionou a Lei n. 9.433, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. A lei, entre outros, teve como meta a criação de um Sistema de 

Informações de Recursos Hídricos, buscando reunir, consistir, divulgar dados e 

informações qualitativas e quantitativas de todo o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. A obtenção de informações deveria ser 

descentralizada e a coordenação, unificada, focando incentivar e controlar o uso 

industrial das águas e suprir as exigências hidráulicas, mantendo a prioridade ao 

desenvolvimento econômico (BRASIL, 1997; SOARES, 2003; SETTI et al., 2001). 
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A Lei Federal n. 9.433:97 estabeleceu cinco instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos: sistema de informações sobre recursos hídricos, plano de bacia 

hidrográfica, enquadramento de corpos d’água, outorga de direitos de uso e 

cobrança pelo uso da água. No caso do estado do Paraná, em 26 de novembro de 

1999 foi instituída a lei estadual no. 12.726 que criou o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e funcionou como um instrumento básico na 

definição da Política e da Gestão dos Recursos Hídricos do estado (BRASIL, 1999; 

BRASIL, 1997). 

Para o lançamento de efluentes industriais, é necessária a outorga de direitos de 

uso. A lei federal no. 9.433:1997, em seu artigo 12, diz que estão sujeitos à outorga 

pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos “...III, o 

lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, como o fim de sua diluição, transporte ou disposição final”. 

A outorga de direitos de uso da água é um ato administrativo, concedido pelo 

órgão gestor competente, por tempo determinado, podendo ser revogado (SETTI et 

al., 2000). No caso do Estado do Paraná, o órgão gestor é o Instituto das Águas do 

Paraná para rios estaduais e a Agência Nacional de Águas para rios federais. A 

outorga em rios estaduais pode ser solicitada conforme informações constantes no 

sítio www.aguasparana.org.br. 

Além da outorga de direitos de uso, o lançamento de efluentes industriais deve 

obedecer ao enquadramento do corpo d’água receptor. Para isso, inicialmente, era 

necessário seguir o estabelecido na Resolução no. 20:1986 do CONAMA. Porém, 

em 17 de março de 2005, a Resolução CONAMA 20:1986 foi revogada pela 

Resolução CONAMA n. 357 a qual dispunha sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelecia as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e outras providências.  Esta 

legislação foi alterada pelas Resoluções nº 370:2006, nº 397:2008, nº 410:2009 e nº 

430:2011. 

 A Resolução CONAMA n. 430 de 13 de maio de 2011 dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e é a legislação mais atual do 

CONAMA a estabelecer parâmetros e condições para lançamento de efluentes no 

corpo receptor. A lei estabelece: 

I - condições de lançamento de efluentes: 
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a) pH entre 5 a 9; 
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de 
temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite 
da zona de mistura; 
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em 
cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja 
velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 
sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a 
vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, 
exceto nos casos permitidos pela autoridade competente; 
e) óleos e graxas: 
1. óleos minerais: até 20 mg/L; 
2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 
f) ausência de materiais flutuantes; e 
g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): 
remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá 
ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração 
do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 
enquadramento do corpo receptor; 
II - Padrões de lançamento de efluentes:Arsênio total 0,5 mg/L 
A0073 
Bário total 5,0 mg/L Ba 
Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 
mg/L B 
Cádmio total 0,2 mg/L Cd 
Chumbo total 0,5 mg/L Pb 
Cianeto total 1,0 mg/L CN 
Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 
Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 
Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 
Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 
Estanho total 4,0 mg/L Sn 
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 
Fluoreto total 10,0 mg/L F 
Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 
Níquel total 2,0 mg/L Ni 
Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 
Prata total 0,1 mg/L Ag 
Selênio total 0,30 mg/L Se 
Sulfeto 1,0 mg/L S 
Zinco total 5,0 mg/L Zn 
Benzeno 1,2 mg/L 
Clorofórmio 1,0 mg/L 
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 
Estireno 0,07 mg/L 
Etilbenzeno 0,84 mg/L 
fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 
mg/L C6H5OH 
Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 
Tricloroeteno 1,0 mg/L 
Tolueno 1,2 mg/L 
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Xileno 1,6 mg/L 

 

Além das resoluções do CONAMA, outras legislações muito importantes para o 

tratamento de efluentes são as normas da ABNT, as NBR. A primeira NBR a tratar 

de efluentes industriais surgiu em 1987, foi a NBR 9800:1987 - Critérios para 

lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto 

sanitário. A norma, que ainda se encontra em vigor, estabelece critérios para o 

lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto 

sanitário. A norma ainda hoje é referência mais usada no que diz respeito à 

definição de efluente líquido industrial e afins, além disso, é possível encontrar na 

norma procedimentos necessários para planejamento de amostragem de efluentes 

líquidos em corpos receptores.  

A ABNT já publicou uma grande quantidade de normas sobre águas e efluentes 

líquidos que padronizam definições, métodos e ensaios pertinentes ao assunto. 

Apenas algumas dessas normas são relevantes no contexto de efluente líquido 

industrial gerado em central de argamassa. Além da NBR 9800:1987, outra norma 

relevante é a NBR 9896:1993 – Glossário de poluição das águas, que define os 

termos relacionados à poluição das águas.  

Outra recomendação da ABNT extremamente importante é a norma NBR ISO: 

14.001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental. A norma, que é internacional, pode ser 

definida como uma ferramenta para a elaboração de um sistema de gestão 

ambiental efetivo nas empresas. O objetivo da norma consiste em auxiliar as 

empresas a alcançarem seus objetivos econômicos e ambientais sempre se 

preocupando com a proteção ambiental e preservação da poluição. Para ser 

certificada pela NBR ISO 14:001:2004 a empresa precisa criar um programa de 

gestão ambiental com ações que visem a melhoria e conservação do meio 

ambiente. 

Além das normas e resoluções federais, existem também as estaduais, que no 

Estado do Paraná são registradas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná). Essas 

leis também devem ser levadas em consideração no planejamento e gestão dos 

efluentes gerados dentro do Estado. A Resolução SEMA (Secretaria Estadual do 



45 

 

 

 

Meio Ambiente) n. 021:2009 estabelece condições e padrões ambientais para 

empreendimentos de saneamento e padrões de lançamento de efluentes.  

O CEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente), em sua Resolução n 70:2009, 

estabelece condições e critérios para Empreendimentos Industriais, inclusive no que 

diz respeito ao lançamento de efluentes industriais líquidos. Mais especificamente, a 

Resolução CEMA n 081:2010 “dispõe sobre critérios e padrões de ecotoxicidade 

para o controle de efluentes líquidos lançados em águas superficiais no Estado do 

Paraná”. 

Apesar da importância de todas as leis, resoluções e recomendações estaduais 

e federais citadas acimas, no presente trabalho apenas serão utilizadas como 

referência a recomendação da ABNT NBR no. 9800:1987 e a resolução CONAMA 

no. 430:2005, devido à sua relevância quanto aos parâmetros que serão analisados. 

 

3.4 POLUIÇÃO POR METAIS PESADOS 

 

A presença de metais pesados não influencia diretamente a vida aquática, uma 

vez que esses metais somente provocam morte ou mutações de peixes, por 

exemplo, quando existem em uma quantidade elevada. Porém, uma vez poluido o 

corpo hídrico, a água, os peixes e todo seu entorno, como solo, estarão 

contaminados. Os rios poluidos podem transportar esse metais por até 50km a partir 

da fonte poluidora. Em geral, as plantas absorvem esses elementos dissolvidos na 

água e no solo através das suas raízes e, consequentemente, passarão esses 

metais para os animais que delas se alimentarem. As plantas possuem afinidades 

em absorver alguns tipos específicos de metais, o espinafre e o nabo, por exemplo, 

absorvem cadmio com maior facilidade. A contaminação de solos por metais 

pesados é um processo cumulativo e praticamente irreversível. Além dos solos, é 

importante mencionar que os peixes que vivem em habitats contaminados, muitas 

vezes, não sentem a consequência desses metais em seus organismos devido a 

sua longevidade de vida limita, porém, eles carregarão esses metais em seu 

organismo passando-os para seus predadores, assim como demais animais que se 

alimentaram de plantas poluidas, colocando em risco principalmente os predadores 

que estão no topo da cadeia alimentar, uma vez que esses metais vão se 
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acumulando e passando de um organismo para o outro durante a ingestão de 

animais contaminados. Outra forma de contaminação é através da ingestão dessa 

água contaminada tanto por homens ou pelos animais (WHO, 2010; BIEGO et al., 

1998; PENDIAS; PENDIAS, 2000; BRAGA et al., 2005). 

Já os efeitos causados no homem pela contaminação desses metais variam de 

acordo com cada tipo de metal.  Alguns metais, como o cobre, são essenciais à vida, 

sendo que sua ausência pode comprometer a sobrevivência tanto de animais quanto 

de plantas. Já outros metais, como o níquel, mesmo não sendo essencial à vida, são 

considerados benéficos quando em quantidade adequada. Por sua vez, outros 

metais como o cádmio e o chumbo, são considerados prejudiciais em qualquer 

quantidade (ORTIZ, 2000). 

O cobre é um metal essencial ao organismo humano. Sua deficiência pode 

provocar doenças como a síndrome de Menkes, anemia, leucopenia, entre outros. 

Porém, apesar da necessidade do metal para os organismos, seu excesso, também 

pode causar intoxicações. O cobre deve estar ligado a uma proteína, sendo que o 

cobre livre, considerado tóxico, causa doenças como epilepsia, melanona, artrite e 

até perda do paladar. Além disso, existe uma doença hereditária chamada doença 

de Wilson onde o cobre se acumula nos tecidos causando lesões extensas 

(SARGENTELLI et al., 1996). Já a exposição e ingestão de níquel pode resultar, em 

especial, na formação de câncer de pulmão, laringe e nasal (KLAASSEN, 2013). 

O chumbo interfere nas funções celulares como os rins, sistema nervoso e 

medula óssea causando, entre outros, anemia, aumento da pressão sanguínea, 

aborto, diminuição da aprendizagem, irritabilidade e alucinações, além de favorecer 

a formação de câncer (OGA, 1996; BONIOLO et al., 2010).  O Cromo, por sua vez, é 

altamente cancerígeno e mutagênico, tendo como principais consequências doenças 

respiratórias, efeitos cardiovasculares, hepatológicos e gastrointestinais. Além disso, 

o cromo é um dos produtos mais tóxicos para homens, animais e plantas. O principal 

meio de contaminação do homem pelo cromo é através do consumo de água 

contaminada, uma vez que esse elemento químico possui significativa mobilidade 

em meio aquoso (GOCHFELD, 1991; HWANG et al., 2002).  

O cadmio, assim como o cromo, é altamente perigoso, colocando em risco a 

saúde das espécies que entram em contato com o elemento. O metal se acumula 
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principalmente nos rins, ossos e fígado causando problemas renais e osteoporose 

(WHITE, 1995; MUTTI, 1996). 

Já o cálcio, por sua vez, é o mineral que aparece em maior abundância no 

organismo humano, sendo fundamental para o organismo uma vez que faz parte de 

inúmeras reações orgânicas. O baixo consumo de cálcio pode levar a doenças nos 

ossos como osteoporose. Já o seu consumo em quantidades elevadas desenvolve 

hipercalcemia que tem como consequência náuseas, perda do apetite, dor 

abdominal, podendo em seus casos mais graves chegar a coma ou até a óbito 

(MONTILLA et al., 2004;  NRC, 1997). 

Apesar do cálcio ser fundamental à vida, sua presença em grande quantidade 

nos efluentes industriais influencia diretamente a água dos rios receptores 

resultando em problemas. Os íons cálcio, juntamente com os de magnésio, 

contribuem para a dureza da água, o que significa que a água contém elevada 

quantidade de sais resultando em diversos problemas relacionado à saúde e ao uso 

industrial. A dureza da água influencia diretamente a eficiência dos detergentes e 

sabões nas lavagens doméstica, resultando em um consumo excessivo do mesmo, 

além de afetar o processo de produção industrial, causando problemas nos sistemas 

de caldeiras e trocadores de calor, uma vez que com a elevação da temperatura, 

esses carbonatos se precipitam e incrustam nas tubulações resultando em 

entupimentos, perda de eficiência e até mesmo explosões (SAWYER et al., 2003; 

BRAGA, 2005). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados o material e métodos propostos para a 

realização das análises das amostras de efluentes coletadas nas centrais de 

argamassa bem como a descrição dos experimentos e a caracterização das centrais 

envolvidas no estudo. A pesquisa limitou-se ao caráter qualitativo, ou seja, apenas o 

que acontecia nas centrais naquele momento. Dessa forma, foram coletadas 

algumas amostras com o intuito de promover uma visão geral do efluente gerado 

pelas centrais, com o objetivo de despertar futuras pesquisas na área de caráter 

investigativo quantitativo.  

A primeira etapa consistiu em visitar as centrais de argamassa, conhecer seu 

processo e coletar as amostras. Posteriormente foram realizados ensaios em 

laboratório sempre visando qualificar seus componentes. 

 

4.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de efluentes industriais foram coletadas em centrais de argamassa, 

durante o funcionamento normal da empresa em um porta amostra esterilizado e 

lacrado até a realização dos ensaios. Os pontos de coleta foram escolhidos 

conforme a análise da relevância do efluente em cada local específico. Foram 

coletadas de 3 a 4 amostras por central, a cada visita. Além disso, durante as visitas 

foram levantadas questões para melhor entendimento do processo e das 

características dos efluentes. 

 

4.2 ENSAIOS REALIZADOS 

 

Com o objetivo de qualificar essas amostras de água e efluente foram realizados 

uma série de ensaios nas amostras coletadas. Esses experimentos consistiram na: 

análise de pH, análise da condutividade elétrica, espectroscopia de impedância e 

espectrometria de absorção atômica.  
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4.2.1 Análise do pH 

 

Baseando-se no princípio que grande parte dos efluentes industriais líquidos 

gerados são lançados nos corpos hídricos, a presença de um pH adequado se faz 

essencial afim de preservar a vida nos meios aquáticos, justificando-se dessa forma 

a análise do pH nas amostragens. Os experimentos de pH foram realizados no 

laboratório de Química Analítica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) no campus de Apucarana por um pHmetro PHTEK modelo PHS-3B. 

 

4.2.2 Análise da condutividade elétrica 

 

Sustentando-se na ideia de que materiais não-inertes possuem algum tipo de 

carga elétrica, a presença de uma condutividade fora do padrão pode acusar a 

presença de elementos poluidores no efluente. Os ensaios de condutividade elétrica 

foram realizados no laboratório de Química Analítica da UTFPR- Apucarana 

utilizando-se do condutivímetro TECNOPON modelo mCA-150. 

 

4.2.3 Espectroscopia de impedância 

 

A análise dos dados referentes a espectroscopia de impedância foi realizada no 

laboratório de Cristais Líquidos da UEM utilizando-se de uma Ponte de Impedância 

Impedance/Gain – Phase Analyzer SI 1260 - Solatron. As amostras coletadas foram 

depositadas em um porta amostra cilíndrico composto de dois eletrodos separados 

por uma distância de 1mm. O campo elétrico foi aplicado do eletrodo inferior ao 

superior com anéis de guarda isolando o sistema para que não ocorresse correntes 

entre os eletrodos por outro caminho que não seja pela amostra. A figura 4.1 

representa o modelo de porta amostra utilizado. A tensão aplicada foi de 250 mV a 

fim de manter a resposta do sistema linear. O espectro de frequência utilizado foi de 

0,5 Hz até 1 Mhz.  

Em geral, após a medição da impedância, algum tipo de ajuste deve ser feito 

para que as informações sejam obtidas. Para tanto, é necessária a criação de um 

circuito elétrico com a combinação de resistores, capacitores e indutores 

apropriados para cada tipo de experimento. Para realizar o presente trabalho, os 
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ajustes dos dados medidos foram feitos assumindo um circuito elétrico com duas 

impedâncias em série formadas por um resistor e um capacitor em paralelo. 

 

 

Figura 4.1: Sample holder 12962- Solatron 

Fonte: PETRUCCI (2013) 

 

4.2.4 Espectrometria de absorção atômica 

 

As análises da espectrometria de absorção atômica em chama foi desenvolvida 

no Laboratório de Agroquímica e Meio Ambiente da UEM utilizando-se um 

espectrofotômetro de absorção atômica da marca VARIAN modelo AA 175. A 

análise foi realizada para determinar a presença dos seguintes elementos químicos: 

Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cromo (Cr) e Chumbo (Pb), uma vez que 

esses são metais pesados, perigosos para o homem e a natureza e, o cálcio (Ca) 

que deve ser abundante em amostras desse tipo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo tem como meta abordar e discutir todos os resultados obtidos com 

o estudo. Primeiramente serão caracterizados os locais de coleta das amostras e 

posteriormente serão discutidos os ensaios realizados nessas amostras. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ARGAMASSA 

 

Os métodos descritos anteriormente foram aplicados em duas centrais de 

argamassa dispostas em fornecer amostras de efluentes de seus processos 

produtivos, ambas estão localizadas na região norte do estado do Paraná. O 

processo produtivo das centrais visitadas possuem características semelhantes, 

porém gestão e layouts distintos.  

 

5.1.1 Central de Argamassa 1 

 

A primeira empresa visitada encontra-se localizada em uma das áreas 

industriais do município de Londrina-PR. A empresa é de nível nacional, possuindo 

mais de 10 unidades no país e, fornece argamassa úmida industrializada para 

construtoras importantes no ramo de construção civil. A unidade em questão foi 

fundada há pouco mais de 3 anos, possui cerca de 15 funcionários e conta com um 

processo totalmente automatizado, além de possuir uma política ambiental já 

estabelecida. Essa empresa será denominada CA1. 

A indústria produz argamassa dosada de acordo com as especificações 

solicitadas pelos consumidores. Os agregados utilizados pela empresa ficam 

estocados em baias individuais no pátio, no momento do uso o agregado é levado 

aos silos para a fabricação da argamassa, conforme ilustrado na figura 5.1.  

O cimento encontra-se estocado nos silos, específicos para esta finalidade, 

conforme pode ser observado na figura 5.2. 
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Figura 5.1: Baias destinadas à estocagem de areia 

 

 

Figura 5.2: Silos de estocagem de cimento 

 

O aditivos são reservados em tanques enquanto a água encontra-se estocada 

em reservatórios elevados localizados na planta industrial conforme mostra a figura 

5.3. 

O processo de dosagem da argamassa é feito por meio de uma central 

automatizada que regula a quantidade de água, cimento, areia e aditivos, com o 

auxílio de balanças e dosadores volumétricos. A mistura é realizada no próprio 

caminhão betoneira que, leva a argamassa já pronta diretamente para as obras. 

Este processo pode ser melhor visualizado no fluxograma da figura 5.4. 
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Figura 5.3: Reservatório de água 

 

 

 

Figura 5.4: Fluxograma do processo produtivo da CA1 

 

Devida a sua política ambiental a empresa conta com a coleta e reserva de água 

de chuva, com o objetivo de aproveitamento na limpeza do pátio, sendo dois 

reservatórios destinados para esta finalidade (figura 5.5).  
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Figura 5.5: Reservatório de água de chuva 

 

Os efluentes resultantes do seu processo industrial, bem como de lavagens de 

pátio, vão direto para um decantador localizado no ponto mais baixo da planta 

(figura 5.6). Este tem por finalidade separar as partículas sólidas do líquido, uma vez 

que essa água volta para a torneira para ser novamente utilizada em lavagens de 

pátios, juntamente com a água do reservatório de água da chuva. 

 

 

Figura 5.6: Processo de decantação do efluente 
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As partículas sólidas, que são compostas basicamente de cimento e areia, que 

foram separadas pelo decantador, ficam estocadas em uma baia e são enviadas, 

úmidas, para uma empresa de reciclagem afim de receber o tratamento adequado 

antes da sua disposição final. A figura 5.7 apresenta uma baia com partículas 

sólidas provenientes do decantador de efluente. 

  

 
 

Figura 5.7: Resíduos gerados da decantação do efluente 

 

É importante ressaltar que parte do efluente gerado é levado pela empresa de 

reciclagem, por estar associado às partículas sólidas. Sendo assim, a empresa 

defende que, dessa forma, possui um ciclo fechado, onde seu efluente industrial 

permanece na empresa ou é mandado para tratamento, porém nunca é lançado no 

ambiente, sendo esse um processo ideal, conforme mostrado na figura 5.8. 

Entretanto, vale salientar que um ciclo fechado não se restringe apenas à 

reutilização dos efluentes, sendo que durante o processo pode haver contaminação 

do solo pelos efluentes através de infiltrações.  
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Figura 5.8: Fluxograma do tratamento e reutilização de efluentes na CA1 

 

5.1.2 Central de argamassa 2 

 

A segunda empresa visitada foi uma central de argamassas localizada na cidade 

de Maringá-PR. A indústria é de pequeno porte, com aproximadamente 8 

funcionários e, fornece argamassa para obras locais e regionais, estando localizada 

na zona industrial da cidade. Essa empresa será denominada CA2. 

A argamassa produzida na central possui dosagem automatizada por sistema de 

software, variando de acordo com o emprego final do produto. Nesse sentido, a 

argamassa produzida é composta de areia, água, cimento e aditivos, possuindo o 

mesmo fluxograma produtivo da central de argamassas 1, demonstrado na figura 

5.4.  

Assim como na CA1, a CA2 também produz argamassa dosada de acordo com 

as especificações solicitadas pelos consumidores. O agregado utilizado pela 

empresa é a areia que encontra-se estocada em baias (figura 5.9) e é colocada em 

silos que a levam, através de uma esteira para os caminhões durante o processo de 

fabricação, conforme a figura 5.10. 
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Figura 5.9: Estocagem de areia na CA2 

 

 

Figura 5.10: Silos com areia para fabricação 

 

Em geral, os efluentes gerados pela CA2 são resultantes do processo de 

fabricação de argamassa e lavagem dos caminhões e pátio. A figura 5.11 mostra a 

entrada do decantador de efluentes. Todo este efluente industrial passa primeiro por 

um decantador antes de ser despejado no sistema de coleta de esgoto (figura 5.12). 

Esse processo de decantação permite a separação das partículas sólidas do líquido 

antes de seu destino final. A empresa não possui nenhum programa de 

responsabilidade ambiental ou de reuso da água. 

As partículas sólidas retiradas do decantador durante sua higienização são 

depositadas em um terreno no fundo da própria empresa, não recebendo nenhum 

tratamento. 
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Figura 5.11: Sistema de decantação do efluente produzido na CA2 

 

 

Figura 5.12: Sistema de decantação do efluente produzido na CA2 
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5.2 COLETA DE AMOSTRAGEM 

 

Na visita à CA1 foram coletadas 4 diferentes amostras de água. Estas amostras 

foram coletadas das seguintes localizações:  

 entrada do decantador; 

 saída do decantador; 

 processo industrial; 

 reservatório de água da chuva. 

Na CA1 foram coletadas amostras apenas em um dia, uma vez que a empresa 

não se mostrou disposta a cooperar para a coleta de novas amostras. No dia da 

coleta a temperatura estava em torno de 29ºC e não havia precipitação. 

Já na CA2 foram realizadas 4 visitas para coleta de amostras. As datas das 

visitas, bem como o clima no dia da visita, encontram-se descritos na tabela 5.1. É 

importante frisar que na terceira coleta o decantador havia sido limpo no dia anterior, 

o que deu uma aparência totalmente diferenciada para as amostras coletadas.  

 

Tabela 5.1: Coleta de amostras na CA2 

Amostra Data Clima 

1 17/10/2013 32º C com precipitações 

2 13/06/2014 23º C sem precipitações 

3 30/06/2014 16º C sem precipitações 

4 14/07/2014 19º C sem precipitações 

 

Em cada visita foram coletadas 3 amostras diferentes. Essas amostras foram 

coletadas das seguintes localizações:  

 entrada do decantador; 

 saída do decantador; 

 poço de água. 
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5.3 ANÁLISE DOS EFLUENTES 

 

Todo efluente coletado foi submetido a todos os ensaios descritos na 

metodologia. Além das amostras coletadas, foi analisada também uma amostra de 

água destilada para servir como padrão na comparação dos resultados. Os 

resultados estão divididos em análise de pH, condutividade, espectroscopia de 

impedância e espectrometria de absorção atômica.  

 

5.3.1 Análise de pH 

 

Para a CA1, os valores obtidos para o pH estão representados na tabela 5.2, 

enquanto que para a CA2 os valores encontram-se na tabela 5.3.  

Na CA1, a água destilada e a água do reservatório de chuva possuem um pH 

muito próximos, o que nos permite afirmar que a amostra coletada tem alto grau de 

pureza, uma vez que a água da chuva contém poucas partículas. Em consequência, 

podemos utilizar a amostra do reservatório de água da chuva como referência para 

as outras medidas como um padrão de amostra pura. 

 

Tabela 5.2: Análise de pH para CA1 

Local de Coleta pH 

Água destilada (padrão) 7,5 

Reservatório de água da chuva 7,78 

Processo Industrial 12,63 

Saída do decantador 13,48 

Entrada do decantador 13,72 

 

 

Já na CA2 é possível notar que o pH da água do poço, na maioria das amostras, 

já encontra-se alcalino, ou seja, mesmo que essa água fosse lançada no meio 

ambiente, sem se adicionar nenhum efluente, ela já necessitaria de tratamento 

prévio devido a sua alcalinidade. 
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Tabela 5.3: Análise de pH para CA2 

Local de Coleta 
pH 

1 2 3 4 

Água destilada (padrão) 7,5 7,5 7,5 7,5 

Poço 10,3 7,4 9,0 8,2 

Saída do decantador 12,2 12,6 9,5 12,2 

Entrada do decantador 12,3 13,0 12,1 12,4 

 

Com exceção da amostra 3 da CA2, onde, conforme citado anteriormente, o 

decantador havia sido limpo no dia anterior, portanto seu pH na saída do decantador 

encontra-se muito próximo ao limite superior estabelecido pela legislação, as demais 

amostras tanto da CA1 quanto da CA2 apresentaram pHs extremamente altos, que 

por sua vez, são perigosos para o homem e principalmente para os ambientes 

aquáticos em que forem depositados devido a sua alta alcalinidade. Esta 

alcalinidade muito alta (similar a dissociação de soda cáustica em água) pode 

causar sérios danos à saúde (como queimaduras) além de impossibilitar a vida 

aquática em rios caso seja acidentalmente despejada. O composto mais abundante 

no cimento, que por sua vez é o componente em maior quantidade na fabricação de 

argamassa, é o CaO (Óxido de Cálcio), que em solução aquosa, forma o Hidróxido 

de Cálcio (Ca(OH)2). Sendo assim, podemos, sem sombra de dúvidas, associar a 

alta alcalinidade das amostras à presença do hidróxido de cálcio.  

Na CA1, a amostra do processo industrial tem o menor pH provavelmente em 

consequência a alta rotatividade de água utilizada durante este processo, que faz 

com que os materiais estejam mais diluídos no meio. Já na entrada do decantador, a 

água fica parada para que a areia seja separada. Obviamente, a concentração de 

elementos nesta água é alta, resultando em um pH elevado. O fato do pH ser mais 

alto na entrada do que na saída do decantador está associado provavelmente ao 

fato de que elementos básicos são separados no processo de decantação por 

decantação direta. O mesmo se aplica em relação às amostras da entrada e saída 

do decantador para a CA2. Além do mais, o processo de decantação visa remover a 

areia responsável por boa parte da dissolução de SiO2, que é o segundo composto 
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mais abundante na composição do cimento, também conhecido por sua alta 

alcalinidade.  

Segundo a NBR 9800:1987, a qual estabelece critérios para lançamento de 

efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário, os 

valores admissíveis para o pH destes efluentes é entre 6 a 10. Além disso, a 

Resolução CONAMA no 430:2005 admite valores entre 5 a 9 para o pH dos efluentes 

lançados em corpos receptores, sendo que tanto na recomendação da NBR e na 

legislação do CONAMA, ambas empresas não atendem aos limites estabelecidos 

pelas legislações.  

Pode-se concluir que os efluentes de ambas empresas não respeitam os valores 

estabelecidos por lei de limite de pH para lançamento dos efluentes seja nos corpos 

hídricos ou no sistema coletor público de esgoto sanitário. No caso da CA2, faz-se 

necessário a implementação de métodos corretivos de imediato, uma vez que a 

água é despejada na rede coletora de esgoto. Conforme verificado na coleta 3, os 

valores se mostraram muito próximo ao limite estabelecido por lei para o lançamento 

na rede coletora de esgoto, o que prova que se a empresa limpar seu decantador 

com uma certa frequência, pode reduzir seu custo com a neutralização do pH do 

efluente. Já para a CA1, assumindo que não exista perda de efluente via infiltração, 

por exemplo, somente será necessário um estudo prévio do tratamento desse 

efluente para atender as legislações vigentes caso a empresa opte mudar sua 

política de ciclo fechado e quiser descartar seus efluentes de outra forma que não a 

atual. 

 

5.3.2 Condutividade Elétrica 

 

Os resultados obtidos da análise de condutividade elétrica para as amostras da 

CA1 e CA2 encontram-se descritos nas tabelas 5.4 e 5.5, respectivamente. 

A análise da condutividade mostrou que a água destilada tem a menor 

condutividade entre todas as amostras, para ambas análises, o que era esperado 

devido à pequena quantidade de impurezas (que se dissociam em íons) presentes 

nesta amostra.  
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Tabela 5.4: Análise da condutividade elétrica para a CA1 

Local de Coleta 
Condutividade 

(µS/cm) 

Água destilada (padrão) 11,2 

Reservatório de água da chuva 180,2 

Processo Industrial 1.250,0 

Saída do decantador 5.270,0 

Entrada do decantador 9.850,0 

 

Tabela 5.5: Análise da condutividade elétrica para CA2 

Local de Coleta 
Condutividade (µS/cm) 

1 2 3 4 

Água destilada  11,0 11,0 11,0 11,0 

Poço 316,3 268,7 266,9 272,1 

Saída do decantador 7.890,0 7.776,0 198,4 1.962,0 

Entrada do decantador 8.670,0 8.220,0 1.280,0 2.490,0 

 

Na CA1, a água da chuva mostrou ter uma condutividade aproximadamente dez 

vezes maior do que a água destilada. No entanto, a água destilada é obtida apenas 

em laboratório após vários processos de filtragem, logo, considerando que a água 

da chuva encontra-se em um ambiente sujeito a impurezas, este experimento 

confirma o que foi observado na medida do pH, de que a água da chuva é uma 

amostra limpa e, de acordo com esta medida, com baixo teor de íons presentes. O 

mesmo se aplica para a água do poço da CA2, que apesar de apresentar 

condutividade elétrica relativamente mais elevada que a da água destilada, 

encontra-se totalmente dentro dos padrões esperados. 

 As outras amostras, para ambas as centrais, apresentaram condutividade 

elétrica muito alta. Por simples comparação, podemos ver que são de 100 a 1.000 

vezes maior do que a água destilada, indicando uma quantidade muito maior de íons 

presentes no meio.  
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Na CA1, assim como na medida do pH, a condutividade mais baixa das três 

coletas relevantes (processo industrial, entrada do decantador e saída do 

decantador) foi o do processo, seguido da saída do decantador e da entrada do 

decantador, respectivamente. O mesmo acontece com a CA2, onde os resultado da 

entrada e saída do decantador não mudaram de ordem. De fato, se o logaritmo 

inverso de qualquer medida de pH for extraído, determinando assim a concentração 

de íons H+, e o resultado for dividido por uma outra medida de pH, por exemplo, 

para a CA1, a do processo dividida pela da saída do decantador, encontrar-se-á um 

número que é muito próximo ao que se encontraria, caso dividisse a condutividade 

das mesmas duas medidas, conforme pode ser visualizado no exemplo da tabela 

5.6. O mesmo pode ser observado para a CA2 na tabela 5.7. 

 

Tabela 5.6: Razão entre condutividade e logaritmo inverno para a CA1 

Local de Coleta 
Condutividade 

(µS/cm) 

Inverso 

logaritimo pH 

Saída do decantador 5.270,0 3,02x1013 

Entrada do decantador 9.850,0 5,24x1013 

Razão 0,53 0,57 

 

 

Tabela 5.7: Razão entre condutividade e logaritmo inverno para a CA2 

Local de Coleta 

(Amostra 1) 

Condutividade 

(µS/cm) 

Inverso 

logaritimo pH 

Saída do decantador 7.890,0 1,58x1012 

Entrada do decantador 8.670,0 2,0x1012 

Razão 0,91 0,80 

 

Este resultado parece ser válido para qualquer uma das medidas, em ambas 

centrais. Isto sugere uma correlação entre as duas medidas, ou seja, os 

mecanismos que fornecem os resultados de uma devem influenciar no da outra. De 

fato, pode-se entender isto em termos da alta concentração de hidróxido de cálcio e 

de dióxido de silício presentes nas amostras, como analisado na análise do pH. 
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Como sugerido por Hober e Oliveira (2008), o hidróxido de cálcio e dióxido de silício 

fornecem altos níveis de condutividade quando dissolvidos em água. Portanto, este 

experimento mostra que, apesar da alta quantidade de íons presentes nas amostras, 

a maior parte deles não deve ser considerado altamente perigosos. A relação entre 

a maior e a menor condutividade segue a mesma lógica explicada anteriormente 

para o experimento do pH. 

 

5.3.3 Espectroscopia de Impedância 

 

A figura 5.13, adicionada para facilitar a compreensão dos dados, mostra as 

partes reais e imaginária da impedância medida em água Milli-q (uma água que 

passa por vários processos de filtração, com condutividade aproximadamente 100 

vezes menor que a água destilada e, portanto, muito mais pura). A falta de íons 

neste material faz com que a resposta ao campo elétrico (como explicado 

anteriormente) seja devido apenas a resposta do material em si, ou seja, dos 

momentos de dipolo presentes no material e não a presença dos íons. Este caráter 

pode ser observado claramente na parte real da figura, onde existe um longo plateau 

que vai de baixas frequências até quase o final do gráfico. Este plateau mostra que 

em um grande intervalo de frequências a resposta é constante, ou seja, não existe o 

mecanismo iônico (que é encontrado quando a água tem poluentes). Isso também 

mostra que não existem partículas adsorvidas o que nos dá informações sobre o tipo 

de íon quando está presente. Além do mais, a curva imaginária tem uma parte linear 

desde baixas frequências até as altas, o que corrobora com o que foi observado na 

parte real (caso contrário, essa “reta” não seria perfeita). Na parte final da parte 

imaginária, existe um máximo que representa o efeito de relaxação dos dipolos da 

água, uma característica do material, que representa a parte de dissipação do 

material. Notem que em todos os ensaios realizados aqui, o comportamento das 

curvas foi diferente destas curvas devido a presença dos íons provenientes dos 

efluentes.  
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Figura 5.13: Espectroscopia de impedância para água Mili-q: A) parte real 

e, B) parte imaginária. 

Fonte: DE PAULA (2012) 

 

Os resultados da análise de espectroscopia de impedância referente a CA1 e 

CA2 encontram-se descrito nas tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente. Os resultados 

das análises de impedância para as amostras coletadas na CA2 foram suprimidos 

por uma questão de espaço, uma vez que os ensaios mostraram apenas uma 

mudança relativa na resistência, corroborando com a condutividade, mas sem 

mudanças qualitativas nas curvas, ou seja, o mecanismo iônico entre uma medida e 

outra permaneceu o mesmo, apenas a quantidade mudou. 

 

Tabela 5.8: Espectroscopia de Impedância para a CA1 

Local de Coleta 
Resistência 

(Ω) 

Capacitância 

(pf) 

Reservatório de água da chuva 138,4 0,013 

Processo Industrial 40,0 1,200 

Saída do decantador 8,0 2,800 

Entrada do decantador 4,9 3,700 
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Tabela 5.9: Espectroscopia de Impedância para a CA2 

Local de Coleta 
Resistência 

(Ω) 

Capacitância 

(pf) 

Poço   106,40        0,25 

Saída do decantador    11,83 1,19 

Entrada do decantador     7,04 1,68 

 

Neste ensaio, as curvas para a parte real e imaginária da impedância, dos 

resultados da amostra do reservatório de água da chuva para a CA1 e do poço para 

a CA2, mostram típicos gráficos para água com a presença de poucos íons, 

conforme visualizado nas figuras 5.14 e 5.15. O fato do valor da impedância real ser 

alto para baixas frequências indica que existem fortes interações entre a amostra e 

os eletrodos, como era de se esperar. Os valores obtidos estão de acordo com os 

esperados para água. 

 

 

Figura 5.14: Espectroscopia de impedância para água do reservatório de 

chuva da CA1: A) parte real; B) parte imaginária. 
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Figura 5.15: Espectroscopia de impedância para água do poço da CA2: A) 

parte real; B) parte imaginária. 

 

Já na amostra do processo industrial (CA1), existe certa mudança na parte real 

com relação ao caso da água da chuva, conforme mostra a figura 5.16. Contudo, as 

maiores mudanças encontram-se no comportamento a baixa frequência e no 

abaixamento do plateau. Ambos os resultados podem ser interpretados pela 

presença dos íons, o qual foi relatado na análise da condutividade, que interagem 

mais fortemente com os eletrodos e abaixam a resistência elétrica do meio. A parte 

imaginária também não apresenta grandes mudanças. Nos resultados tanto a 

diminuição da resistência quanto o aumento da capacitância podem ser explicados 

em termos do aumento do número de íons com relação a amostra com água da 

chuva. 

 

 

Figura 5.16: Espectroscopia de impedância para amostra do processo 

industrial da CA1: A) parte real; B) parte imaginária. 

 



69 

 

 

 

Na amostra da entrada do decantador para ambas as centrais, houve uma 

diferença pronunciada tanto nas partes reais como na parte imaginária da 

impedância, como mostra as figuras 5.17 e 5.18. O que pode ser notado de imediato 

é o fato de que a parte real tem o plateau muito baixo, indicando resistência elétrica 

muito baixa. Os resultados estão de acordo com o que foi medido pela 

condutividade. Notem que no caso da CA2, a resistência é ligeiramente maior do 

que na CA1, indicando uma menor quantidade de íons. No entanto, notamos que o 

máximo de dissipação na parte imaginária ocorre na mesma região de frequência 

para CA1 e CA2, indicando que os mesmos elementos carregados são responsáveis 

pelos espectros. 

 

 

Figura 5.17: Espectroscopia de impedância para amostra da entrada do 

decantador para a CA1: A) parte real; B) parte imaginária. 

 

 

Figura 5.18: Espectroscopia de impedância para amostra da entrada do 

decantador para a CA2: A) parte real; B) parte imaginária. 
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Na amostra da saída do decantador, assim como na entrada, houve certas 

diferenças com relação a água pura, como pode ser visualizado nas figuras 5.19 e 

5.20. No entanto, assim como a condutividade, a resistência é mais alta. Isso 

significa que o decantador conseguiu remover uma parte dos íons. No entanto, a 

mudança não é significativa e indica que, tanto na CA1 como na CA2, a função do 

decantador é de remover os resíduos sólidos da água mas não desempenha papel 

no tratamento do efluente considerável. Assim como na entrada do decantador, as 

duas curvas imaginárias (5.19-B e 5.20-B) mantém o pico de dissipação na mesma 

região, corroborando com a hipótese de que os íons presentes na entrada ainda 

continuam em sua maioria na saída do decantador.  

 

 

Figura 5.19: Espectroscopia de impedância para amostra da saída do 

decantador para a CA1: A) parte real; B) parte imaginária. 

 

 

 

Figura 5.20: Espectroscopia de impedância para amostra da saída do 

decantador para a CA2: A) parte real; B) parte imaginária. 
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De fato, caso se repita o procedimento anterior comparando a razão entre duas 

amostras, o resultado será semelhante para todas as análises, conforme mostra o 

exemplo da tabela 5.10, onde é possível comparar a razão entre a saída e a entrada 

do decantador para condutividade, inverso do logaritmo do pH e 1/resistência (uma 

vez que a resistividade é o inverso da condutividade) para a CA1. O fato de três 

experimentos completamente diferentes possuírem razões tão semelhantes confirma 

ainda mais o discutido nas tabelas 5.6 e 5.7, que o mesmo mecanismo que 

influencia na mudança de propriedades de um experimento certamente influencia no 

outro. A mesma razão pode ser observada para as outras amostras. 

 

Tabela 5.10: Razão entre condutividade, logaritmo inverno e resistência 

inversa para a CA1 

Local de Coleta 
Condutividade 

(µS/cm) 

Inverso 

logaritimo pH 

1/ 

Resistência (Ω) 

Saída do decantador 5.270,0 3,02x1013 0,125 

Entrada do decantador 9.850,0 5,24x1013 0,209 

Razão 0,53 0,57 0,59 

 

Por fim, tem-se a coleção de todas as amostras juntas para a espectroscopia de 

impedância, a parte real e a imaginária. Aqui, por uma questão de espaço, 

mostraremos apenas a coletânea para a CA1. Primeiramente, pode-se analisar a 

parte real (figura 5.21). Pode-se notar que para frequências baixas, todas as 

amostras comportam-se basicamente da mesma forma. Este é um resultado 

importante pois afirma que apesar da maior quantidade de íons que certas amostras 

possuem, estes íons comportam-se da mesma forma na superfície que os poucos 

íons presentes na água destilada. Outro resultado mostrado na parte real é o 

plateau, nele está indicada a resistência elétrica de volume de cada amostra, quanto 

mais baixo o plateau, menor a resistência. Logo, estes resultados estão de acordo 

com as medições da condutividade. 
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Figura 5.21: Comparação das espectroscopias de impedância real das 

amostras para a CA1. 

 

A parte imaginária encontra-se ilustrada na figura 5.22. Como a parte imaginária 

está associada à dissipação de energia, espera-se que materiais mais pesados 

gerem picos de dissipação. No entanto, o que percebe-se é que na maior parte das 

frequências (até 10 no eixo X), todas as curvas se sobrepõe, ou seja, os materiais 

presentes têm peso molecular semelhantes. Entretanto, observa-se uma diferença 

nas curvas a partir de 10. Enquanto que a da água continua da forma típica de uma 

amostra de água pura, as outras se modificam. Sabe-se que a diferença das 3 

amostras com relação a da água pura é a presença dos elementos discutidos 

anteriormente. Baseado nos resultados anteriores, pode-se então afirmar que esta 

modificação se dá pela presença destes materiais. Vale notar que as curvas azul e 

verde se sobrepõe. A verde é a água resultante do processo enquanto que a azul é 

a água reciclada, ou seja, da saída do decantador. Como as duas curvas possuem o 

mesmo espectro, pode-se afirmar que a presença dos elementos discutidos 

anteriormente não modifica muito estas curvas. No entanto, a curva vermelha, da 

entrada do decantador apresenta grande diferença com relação às outras duas. 

Sabendo que a principal função do decantador é a remoção da areia (e 

possivelmente de dióxido de silício), pode-se afirmar que o comportamento anômalo 

da curva vermelha se dá pela presença da areia que modifica as propriedades de 

dissipação para altas frequências (acima de 10) e modifica a curva com relação a do 

processo e a reciclada. 
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Figura 5.22: Comparação das espectroscopias de impedância imaginária 

das amostras para a CA1. 

 

Os resultados obtidos até aqui indicam que a água analisada é nociva tanto para 

o consumo do homem como para a natureza. No entanto, não apresentou nenhum 

resquício evidente de material de difícil eliminação.  

 

5.3.4 Espectrometria de Absorção Atômica 

 

Como ensaio final, as amostras foram submetidas à análise por espectrometria 

de absorção atômica para verificação da presença de elementos perigosos como 

metais pesados. Foram investigados a presença dos elementos Cádmio (Cd), Cobre 

(Cu), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Chumbo (Pb) e Cálcio (Ca).  

Na tabela 5.11 e 5.12 encontra-se os resultados obtidos pela espectrometria de 

absorção atômica, para a CA1 e CA2 respectivamente, comparados com os 

parâmetros máximos estabelecidos pela NBR 9800:1987 e pela resolução CONAMA 

430: 2005 para o lançamento de efluentes líquidos industriais.  
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Tabela 5.11: Comparação dos resultados obtidos para a CA1 com os 

parâmetros estabelecidos pela NBR 9800:1987 e pela Resolução CONAMA 

430:2005 

Amostra 
Valores Obtidos mg. L-1 

Cd Cu Ni Cr Pb Ca 

Água da chuva 0,003 0,027 nd* nd* 0,031 1,11 

Processo 0,004 0,011 nd* nd* 0,038 6,05 

Entrada do decantador 0,001 0,063 0,043 nd* 0,147 20,68 

Saída do decantador 0,008 0,611 0,015 0,021 0,143 22,13 

NBR 9800:1987 0,1 1,5 2,0 5,0 1,5 - 

CONAMA 430:2005 0,2 1,0 2,0 0,1 0,5 - 

*Concentração abaixo do limite inferior do aparelho. 

 

Como é possível notar, embora pouco, foi encontrada quantidade de todos os 

materiais na CA1, diferentemente da CA2 onde elementos como o cádmio, níquel e 

cromo não estão presentes em níveis detectáveis. Além disso, é importante ressaltar 

que na amostra 3 para a CA2, com exceção ao cálcio, os demais elementos não 

foram detectados em nenhuma etapa do processo. Isso provavelmente se deve ao 

fato da empresa ter limpado o decantador um dia antes da coleta. Sendo assim, 

infere-se que caso o decantador seja limpo com uma certa frequência a ser definida 

por futuros estudos, ele seria mais eficiente no processo de remoção dos metais 

pesados em pequenas concentrações. O Cálcio, como era de se esperar, foi o único 

com alta quantidade encontrada nas amostras para ambas centrais. Em relação as 

legislações analisadas, nenhum elemento químico analisado supera os limites 

estabelecidos, permitindo afirmar que não há necessidade de tratar o efluente para a 

redução ou eliminação desses elementos. Vale notar no entanto que alguns valores, 

apesar de estarem abaixo do que é estabelecido na resolução, encontram-se 

próximos, como é o caso do Cu na saída do decantador para a CA1. Isso não 

certifica que todo o efluente esteja abaixo do que é certificado deste metal, assim 

como não extingue a possibilidade de que, se este efluente esteja sendo lançado 

durante um longo período de tempo em um rio ou solo não esteja tornando-os 

impróprios, o que só pode ser verificado com um estado mais aprofundado.  

Entretanto, o uso do decantador na remoção do cálcio por exemplo, ou do chumbo 
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quando sua quantidade é maior, o que ocorreu na CA1 e na CA2 quando a 

concentração encontrada do metal era maior, mostrou que a utilização unicamente 

do decantador pode ser ineficiente no tratamento do efluente, sendo eficaz apenas 

na remoção das partículas sólidas presentes no mesmo. 

 

Tabela 5.12: Comparação dos resultados obtidos para a CA2 com os 

parâmetros estabelecidos pela NBR 9800:1987 e pela Resolução CONAMA 

430:2005 

Amostra 
Valores Obtidos mg. L-1 

Cd Cu Ni Cr Pb Ca 

A
m

o
s
tr

a
 1

 Poço nd* 0,004 nd* nd* nd* 59,40 

Entrada do dec. nd* 0,073 nd* nd* 0,801 997,40 

Saída do dec. nd* 0,010 nd* nd* nd* 460,40 

A
m

o
s
tr

a
 2

 Poço nd* nd* nd* nd* nd* nd* 

Entrada do dec. 0,018 0,022 nd* 0,058 0,398 621,43 

Saída do dec. 0,014 0,036 nd* 0,115 0,310 533,83 

A
m

o
s
tr

a
 3

 Poço nd* nd* nd* nd* nd* nd* 

Entrada do dec. nd* nd* nd* nd* nd* 92,22 

Saída do dec. nd* nd* nd* nd* nd* 8,90 

A
m

o
s
tr

a
 4

 Poço nd* nd* nd* nd* nd* nd* 

Entrada do dec. 0,004 nd* nd* nd* 0,085 193,29 

Saída do dec. 0,003 nd* nd* nd* 0,059 153,71 

NBR 9800:1987 0,1 1,5 2,0 5,0 1,5 - 

CONAMA 430:2005 0,2 1,0 2,0 0,1 0,5 - 

*Concentração abaixo do limite inferior do aparelho. 

 

5.4 SUGESTÕES 

 

Pode-se afirmar, baseado nos ensaios realizados que, para o lançamento do 

efluente da CA1 no sistema coletor público de esgoto atendesse a NBR 9800:1987, 
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seria preciso tratar apenas o pH, uma vez que a quantidade dos elementos 

analisados encontra- se dentro dos limites admissíveis pela NBR. 

Já em relação aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA n 

430/2011 para o lançamento de efluentes em rios, baseado nos elementos químicos 

analisados, o efluente da CA1 encontra-se dentro dos padrões, com exceção do pH 

que ainda necessita de um tratamento prévio antes do lançamento no corpo 

receptor. 

O mesmo se aplica para a CA2, onde somente o pH não respeita os limites 

superiores estabelecidos pelas legislações analisadas. 

Apesar de nenhum dos valores encontrados para CA1 estar fora dos padrões 

estabelecidos pelas legislações analisadas, deve-se ressaltar o fato de que há 

valores muito próximo dos limites, chegando a atingir até mais do que a metade do 

limite estabelecido pela legislação, como é o caso do chumbo e especialmente do 

cobre que chega a atingir mais de 60% do limite da CONAMA 430:2005. Estes 

resultados são importantes, pois mostram que uma mudança simples no processo 

pode levar o efluente a ultrapassar os limites superiores da legislação, passando 

então a ser necessário um tratamento prévio para remoção desses metais antes do 

despejo final. Além disso, as amostras foram coletadas em um único dia, sendo que 

a empresa estava ciente da visita para a coleta destas o que pode ter influenciado 

nos resultados. 

Conforme comprovado anteriormente, ambas centrais possuem pHs alcalinos 

que necessitam de tratamento prévio. Na neutralização de pH alcalino normalmente 

utiliza-se ácidos minerais como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Ambos 

apresentam pontos negativos. Na utilização do ácido sulfúrico deve-se considerar 

que a presença de sulfato em rede pública de esgoto, por exemplo, deve ser 

cautelosa pois o mesmo tende a se reduzir a sulfeto em meio anaeróbio, levando a 

problemas de corrosão, toxicidade e odor. Já o ácido clorídrico apesar de 

economicamente mais viável, não deve ser utilizado quando há problemas com 

excesso de residual de cloreto nas águas (MANAHAN, 2001; PIVANELI, s.a; 

SAWYER et al., 2003). 

Já o cálcio, apesar de não possuir um limite máximo para seu despejo, de 

acordo com a legislação nacional, se destaca mediante aos demais elementos 

analisados em ambas centrais. O fato de não possuir padrões para o seu 
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lançamento não significa que seu despejo em grandes quantidades não seja 

prejudicial ao meio. Conforme afirmado no capítulo 3, item 3.3, o cálcio é um dos 

elementos responsáveis pela dureza da água, podendo resultar em diversos 

problemas como uso excessivo de detergentes e incrustações em tubulações. É 

importante ressaltar que, conforme analisado, o cálcio presente no efluente da CA2 

é consideravelmente mais alto do que o presente na CA1, o que ocorre devido a 

características distintas presentes no processo de ambas empresas.  

Além disso, no caso específico desse estudo, deve-se considerar a relação entre 

a alcalinidade (pH) do efluente e a dureza, uma vez que conforme constatado, os 

íons de cálcio são responsáveis pela alteração tanto do pH quanto da dureza.  

O tratamento para remoção da dureza da água é conhecido como 

abrandamento ou descalcificação. O processo consiste na utilização de 

equipamentos semelhantes a filtros com resinas trocadoras de íons em seu interior 

por onde passa a água ficando retido os cátions de cálcio e o magnésio. Para 

abrandar as águas duras, pode-se realizar precipitação química ou troca íonica, 

sendo os processos de troca iônica, no geral, mais eficientes. Entretanto, apesar da 

eficiência do processo, seu custo é relativamente elevado, especialmente o referente 

a implantação do sistema (SAWYER et al., 2003; PRIMAVESI, 2002).  

Outra maneira de eliminar a dureza da água é produzindo carbonato de cálcio 

(CaCO3). Para tanto, adiciona-se carbonato de sódio (NaCO3) no efluente. Esse sal, 

além de utilizado para reduzir a dureza da água, também é comum em detergentes, 

uma vez que quando dissolvido em água ele reage e produz hidroxila (OH-), gerando 

assim uma solução básica (MANAHAN, 2001; PIVELI, S.A.) 
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6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa demonstrou que os efluentes gerados por ambas centrais de 

argamassa analisadas, não respeitam os limites superiores estabelecidos pela 

legislação brasileira no que diz respeito ao pH, os efluentes, mesmo depois de 

decantado, sendo extremamente alcalino. Ainda no que diz respeito à presença de 

metais nos efluentes, a CA2 não mostrou nenhum resultado relevante. Já a CA1, 

apesar de não apresentar metais pesados em quantidades fora do padrão, mostrou 

que muitos valores estão relativamente próximos ao limite máximo permitido, o que 

poderia ser melhor comprovado com um maior número de amostras.  No caso da 

CA1, mesmo com a elevada alcalinidade do pH, não há uma poluição dos rios, uma 

vez que, segundo a empresa, o efluente gerado é totalmente reaproveitado ou 

reciclado dentro da própria empresa, cumprindo assim as normas estabelecidas pelo 

país.  Porém, a CA2 despeja os seus resíduos diretamente nos corpos hídricos e 

deve priorizar o tratamento de seus efluentes especialmente no que diz respeito ao 

pH alcalino, neutralizando o mesmo antes do lançamento no corpo d’água. 

Além disso, pode-se inferir que a higienização frequente do decantador contribui 

para maior eficiência no tratamento dos efluentes, tanto na remoção dos metais 

quanto na neutralização do pH. Entretanto, o uso do decantador na remoção dos 

elementos quando sua concentração é elevada, mostrou que a utilização 

unicamente do decantador pode ser ineficiente no tratamento do efluente, sendo 

eficaz apenas na remoção das partículas sólidas presentes no mesmo. 

A falta de fiscalização e o receio das empresas em colaborarem com pesquisas 

como esta, faz com que esse possa ser um cenário muito comum, sendo que 

diversas empresas do setor da construção civil lançam seus efluentes, em pequenas 

ou grandes quantidade, na rede coletora de esgoto ou nos corpos d’água com o pH 

alterado e, muitas vezes, com metais que podem influenciar negativamente na vida 

aquática e do homem. Muitas vezes a poluição ocorre, até mesmo devido, a falta de 

conhecimento da empresa em relação a legislação e ao conteúdo do seu efluente, 

que não passa por estudos ou análises especificas. A melhor solução para esse 

problema seria intensificar a fiscalização por parte do governo afim de reduzir o 

número de empresas que não tratam devidamente seus efluentes antes do despejo 

final.  
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