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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é avaliar o efeito da adição de resíduo de lixo eletrônico 

particularmente as placas de circuito impresso, na formulação de argamassas. Para 

testar esta hipótese foram fabricadas e testadas argamassas com a adição do 

resíduo em substituição parcial da areia. As placas de circuito impresso foram 

retiradas de computadores, telefones sem fio, e fontes de alimentação de 

computadores. Para a obtenção do material granular, as placas, livres de seus 

componentes, foram trituradas. O resíduo resultante foi peneirado e separado em 

quatro faixas granulométricas: # 1,2 mm; # 0,6 mm; # 0,3 mm e # 0,15 mm. A 

morfologia das partículas do resíduo foi caracterizada por microscopia eletrônica de 

varredura. Foram produzidos corpos de prova de argamassa com substituição 

parcial de 5% e 10% da areia pelo volume equivalente do resíduo de cada uma das 

faixas, além de uma argamassa de referência sem resíduo. Para a caracterização 

das argamassas foram realizados ensaios de resistência à compressão, absorção 

de água, índice de vazios e massa específica, além da análise da superfície de 

fratura por microscopia eletrônica de varredura. Os resultados demonstraram que, à 

exceção da argamassa com 5% do resíduo retido na peneira de 1,2 mm, todas as 

demais composições apresentaram resistência à compressão próxima ou acima do 

valor de referência e ainda, que as argamassas com substituição de 5% 

apresentaram resultado ligeiramente superior às com substituição de 10%. Com 

relação à absorção de água, índice de vazios e massa específica os resultados das 

argamassas com resíduo, nas diferentes granulometrias e para ambos os 

percentuais, foram próximos da argamassa de referência. Na análise ambiental, 

segundo a norma NBR 10004:2004 a argamassa com resíduo foi classificada como 

“CLASSE II A – resíduo não perigoso - não inerte”, por apresentar a concentração 

de bário e fenóis totais acima do limite máximo estabelecido para o extrato 

solubilizado. De modo geral pode-se dizer que o resíduo das placas de circuito 

impresso tem potencial para ser utilizado como substituto parcial da areia na 

argamassa nos percentuais analisados. No entanto, por ser classificado como não 

inerte, é necessário controle na sua disposição final. 

 

Palavras chave: lixo eletrônico. placas de circuito impresso. reaproveitamento de 

resíduos. argamassa. 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to evaluate the effect of the addition of electronic waste, 

particularly the printed circuit boards, in mortars. To test this hypothesis, mortars with 

addition of the waste, as partial replacement of the sand, were manufactured and 

tested. The printed circuit boards were taken from computers, cordless phones, and 

computer power supplies. To obtain the granular material, the boards, free of their 

components, were crushed. The resulting residue was sifted and separated in four 

granulometric ranges: # 1.2 mm; # 0.6 mm; # 0.3 mm and # 0.15 mm. The residue 

morphology was characterized by scanning electron microscopy. Mortar test 

specimens were produced with partial substitution of 5% and 10% of the sand by the 

equivalent volume of the residue of each granulometric range; a reference mortar, 

without residue, was also made. For mortars characterization were determined the 

following properties: compressive strength, water absorption, content voids and 

specific mass. In addition, mortars fragments were analyzed by scanning electron 

microscopy. The results showed that, except for the mortar with 5% of the thicker 

residue (# 1.2 mm), all other compositions presented compressive strength close to 

or above the reference mortar. Besides, the compressive strength of mortars with 5% 

of residue were slightly higher than those with 10%. Regarding the water absorption, 

content voids and specific mass, the results of mortars with residue, in the different 

granulometry and percentages, were close to the reference mortar. In the 

environmental analysis, according to the Norm NBR 10004:2004, the mortar with 

residue was classified as "class II A-non-hazardous residue-non-inert", by presenting 

the concentration of barium and total phenols above the maximum limit established 

for the extract Solubilized. In general, it can be said that, the residue of the printed 

circuit boards has potential to be used as partial substitute of the sand, in mortars, in 

the percentages analyzed. However, the residue was not classified as inert, so it is 

necessary to control it’s the final disposal. 

 

Keywords: electronic waste. printed circuit boards. waste reuse. mortar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O descarte inadequado de resíduos sólidos no Brasil é comprovado por dados 

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2008, através 

da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB. Em que “99,96% dos 

municípios brasileiros têm serviços de manejo de Resíduos Sólidos”, porém, os 

dados demonstram que existe a coleta, mas a forma de descarte ainda necessita de 

adequação; a maior parte dos resíduos ainda é descartada de forma inadequada 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Um resíduo 

que chama atenção é o lixo eletrônico, descrito informalmente como todo resíduo 

tecnológico, relacionado à informática, elétrica e outros. O consumo de produtos 

eletroeletrônicos, que rapidamente se tornam obsoletos, associado ao consumismo 

da sociedade moderna, resulta em uma quantidade de rejeitos que precisam ser 

descartados. 

 

No Brasil, como em outros países, existe uma preocupação crescente com relação 

ao descarte e inutilização de materiais eletrônicos. No mundo, o acúmulo do lixo 

eletrônico cresce gradativamente, alcançando cerca de 42 milhões de toneladas em 

2014 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014). Problema este, ainda pior 

em países em desenvolvimento, onde muitas vezes, não há meios efetivos para 

desenvolver um descarte apropriado, ocasionando danos ao meio ambiente e à 

saúde (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014). Entre os materiais 

relacionados ao lixo eletrônico, podem ser destacados notebooks, netbooks, 

computadores desktop, impressoras, estabilizadores, tablets, smartphones, 

celulares, televisores e monitores de computadores mais antigos conhecidos como 

CRT (tubo de raios catódicos), que contém substâncias tóxicas como cádmio, 

mercúrio e chumbo. 

 

Existem algumas ações do serviço público, para o correto descarte do lixo 

eletrônico. Uma delas foi a elaboração da Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Em seu inciso VI, do artigo 33, obriga que as 

empresas fabricantes, assumam a responsabilidade do recolhimento e reciclagem 

desses materiais (BRASIL, 2010). 
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Encontrar novas possibilidades de uso para esses resíduos pode auxiliar na solução 

do problema. Uma alternativa é sua utilização como agregado em materiais de 

construção civil. Os custos dos materiais de construção hoje em utilização fazem 

parte de uma fatia considerável do orçamento destinado a reforma e/ou construção, 

por vezes inviabilizando as classes de menor poder aquisitivo de realizar uma 

pequena reforma ou ampliação em suas residências. Há ainda o problema do déficit 

habitacional enfrentado no Brasil. Pesquisa da FGV – Fundação Getúlio Vargas, 

baseada em números fornecidos pela Caixa Econômica Federal e pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) demonstra que para atender a demanda 

já existente, e ainda fornecer o que será gerado nos próximos nove anos seria 

necessária a construção de 1,1 milhão de habitações por ano (SANTOS, 2015). 

Desta forma um produto de menor custo e com utilização de resíduos poderia ser 

uma alternativa bem-vinda do ponto de vista ambiental e comercial. 

 

É nesse contexto que se insere a proposta deste projeto de pesquisa. Estudar o 

potencial de aplicação do resíduo obtido a partir da trituração das placas de circuito 

impresso oriundas do lixo eletrônico, para substituir parcialmente a matéria prima 

tradicionalmente utilizada na produção de argamassas, nesse caso, a areia. A 

proposta pretende contribuir com o reaproveitamento desses resíduos e 

consequente minimização dos impactos ambientais gerados pelo seu descarte 

inadequado. 

 

Para facilitar o entendimento do texto vale esclarecer que ao se utilizar o termo 

“resíduo” estamos nos referindo ao material granular obtido da trituração das placas 

de circuito impresso. 

 

Cabe ressaltar que uma pesquisa na base de patentes do INPI - Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial, não recuperou nenhum resultado similar ao produto que 

se pretende desenvolver na presente proposta, indicando potencial de inovação da 

pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho de argamassas produzidas com adição de resíduo de lixo 

eletrônico, especificamente as placas de circuito impresso, como substituto parcial 

dos agregados naturais. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir o método de beneficiamento das placas de circuito impresso; 

 

 Definir os traços das argamassas com a adição do resíduo em substituição 

parcial aos agregados naturais nas argamassas; 

 

 Avaliar o desempenho das argamassas de acordo com os requisitos de 

Resistência à Compressão, Absorção de Água, Índice de Vazios, Massa 

Específica, Lixiviação e Solubilização; 

 

 Avaliar os resultados obtidos comparando-os com os de uma argamassa de 

referência. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A PROBLEMÁTICA DO LIXO ELETRÔNICO 

 

O termo Lixo Eletrônico ou Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos – 

REEE - pode ser definido da seguinte forma: aparelhos elétricos, em fim de vida ou 

descartados, e qualquer equipamento de uso industrial, comercial, de serviços e 

outros, cujo completo funcionamento depende de correntes elétricas ou campos 

eletromagnéticos. Isso inclui computadores, eletrônicos de consumo, geladeiras, 

telefones, TVs, impressoras, celulares, etc. E que foram descartados por seus 

usuários originais. Mas também é utilizado como um termo genérico que abrange 

todos os tipos de resíduos que contêm componentes elétricos, contendo tanto 

materiais valiosos, como materiais perigosos, que requerem métodos especiais de 

manuseio e reciclagem (EWASTEGUIDE, 2017) (BRASIL, 2010). 

 

De acordo com Ongondo; Williams e Cherrett (2011), os materiais presentes no lixo 

eletrônico são diversificados o que dificulta uma clara definição da composição 

percentual dos materiais presentes no resíduo. Os materiais mais encontrados são: 

metais ferrosos, metais não ferrosos, vidros e polímeros. Os metais ferrosos, em 

função do peso, respondem por mais da metade do peso total do lixo eletrônico 

(60%), seguidos dos polímeros (21%) e dos metais não ferrosos, incluindo os metais 

preciosos, com (13%) do total; outros materiais respondem pelo restante do peso. 

No Quadro 1, são detalhados os principais materiais que compõem o resíduo 

eletrônico. 
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Quadro 1 – Descrição dos principais componentes do lixo eletrônico. 

Componente 
Subcomponente e/ou material primário 

encontrado 

Cobertura de proteção e apoio estrutural Matérias-primas incluem aço, plástico e alumínio 
e caixa de plástico que pode conter 
retardadores de chama.  

Placas de Circuito Impresso Caminhos de condução gravados a partir de 
folhas de cobre e impregnados em uma placa 
de isolamento composto por fibras de vidro e 
resinas epóxi. Esta placa é preenchida com 
dispositivos como capacitores, semicondutores, 
resistores e baterias, que por sua vez, são 
conectados usando-se uma liga de solda, 
condutores contendo metais como o chumbo, o 
estanho, a prata, o cobre e o bismuto. 
 

Dispositivos de exibição 
 

Monitores CRT são compostos principalmente 
de vidro, chumbo, uma máscara de sombra, 
cobre e uma Placa de Circuito Impresso (PCI). 
Dispositivos de Painéis Flat (FPDs) tipicamente 
consistem de dois painéis de vidro ou de mídia 
polarizada incorporadas com diferentes 
tecnologias de visualização de imagem. 
Modelos comuns incluem LCD, painéis de 
plasma (PDP), e LED. FPDs são compostos por 
um circuito (PCI) e em alguns casos, uma 
lâmpada de descarga de gás (LCDs). 
 

Dispositivos de memória 
 

Semicondutores (memórias de acesso 
randômicas), gravação, e drivers ópticos e de 
gravação. 
 

Motores, compressores, transformadores e 
capacitores 
 

Distintos componentes mecânicos ou 
eletrônicos, geralmente compostos de metal e 
material estrutural primário, mas muitas vezes 
com outras substâncias como o óleo (motores), 
refrigeradores (compressores), e fluidos 
dielétricos (transformadores e capacitores). 
 

Dispositivos de iluminação 
 

Lâmpadas incandescentes, lâmpadas de 
descarga de gás (fluorescentes, de descarga de 
alta intensidade, de vapor de sódio) e LED. As 
Lâmpadas de descarga de gás contêm 
mercúrio. As lâmpadas podem ser 
acompanhadas por um circuito (PCI) ou 
lastro/capacitor. 
 

Baterias  Tipos mais comuns incluem o Chumbo Ácido 
Selado Pequeno (SSLA), Níquel, Cádmio, Lítio, 
Hidreto de Metal e Alcalina. 
 

Fios e cabos  Geralmente Cobre envolto em plástico. 

Fonte: Townsend (2011). 
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A produção deste tipo de resíduo está crescendo de forma progressiva no mundo e 

também no Brasil, segundo dados da Organização das Nações Unidas – ONU, já 

em 2017 a produção de lixo eletrônico mundial pode chegar a 50 milhões de 

toneladas (ONUBR, 2016). 

 

Segundo o relatório elaborado por Magalini, Kuehr e Baldé (2015), em 2014, a 

América Latina produziu 9% dos resíduos eletrônicos do mundo, o equivalente a 

3.900 t. Ainda destaca que nos próximos quatro anos, os resíduos eletrônicos 

gerados pela população da região crescerão entre 5 e 7% ao ano, com 

aproximadamente 4.800 t de resíduo eletrônico (REEE) prevista para 2018. O 

relatório foi encomendado para identificar os principais desafios relacionados com a 

gestão de resíduos eletrônicos na América Latina, com ênfase especial nas 

oportunidades associadas à coleta e reciclagem de celulares. O total de resíduos 

eletrônicos gerados em 2014 na América Latina, em que a maior parte foi gerada no 

Brasil, foi calculado em 6,6 kg por pessoa, dos quais 29 g representam resíduos 

eletrônicos de celulares por pessoa na região, cerca de 0,3 telefones móveis 

descartados por pessoa por ano. Na América Latina, os maiores produtores de 

REEE são Brasil e México, países mais populosos, que produziram, 

respectivamente, 1,4 mil t e 1 mil t de lixo eletrônico durante 2014 , seguidos por 

Argentina 292 t, Colômbia 252 t, Venezuela 233 t, Chile 176 t e Peru 147 t. O 

relatório é encerrado com recomendações de que é fundamental que os países da 

região elaborarem ou aprimorarem suas leis para atingirem com mais eficiência o 

reaproveitamento deste tipo de resíduo, contribuindo na redução do impacto 

ambiental causado pela eliminação inadequada. 

 

3.2 LEGISLAÇAO BRASILEIRA SOBRE O DESCARTE DO LIXO ELETRÔNICO 

 

No Brasil, já existem leis e normativas que abordam a questão dos resíduos sólidos, 

o que inclui o lixo eletrônico. Uma das medidas do governo para a prevenção e 

redução na geração de resíduos foi a criação da lei 12.305/10, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

 

Esta lei contém instrumentos importantes para “permitir o avanço necessário ao país 

no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 
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decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010). Com a 

recomendação de hábitos de consumo mais sustentáveis e instrumentos para 

propiciar um aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, com 

uma destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Uma parte importante da lei 

12.305, relacionada também ao lixo eletrônico, é a imposição do processo de 

logística reversa, em que se caracteriza a viabilização da coleta e restituição dos 

resíduos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou ainda outra destinação ambiental adequada. Desta forma, 

fazendo com que o fabricante receba o equipamento que não será mais utilizado 

pelo cliente, destinando corretamente o resíduo ou reaproveitando o material em 

outro processo produtivo (BRASIL, 2010). 

 

Os resíduos sólidos são classificados de acordo com a NBR 10004:2004, quanto 

aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam 

ser devidamente administrados. Em razão das características particulares de cada 

resíduo, eles podem ser classificados em (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004): 

 

 Resíduos classe I – Perigosos; 

 Resíduos classe II – Não perigosos: 

 Resíduos classe II A – Não inertes; 

 Resíduos classe II B – Inertes. 

 

Abordando especificamente os resíduos eletrônicos, que podem ser um 

contaminante para o solo, encontra-se a Resolução 420 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, que trata sobre parâmetros e valores orientadores de 

qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

instruções para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em virtude de atividades antrópicas (BRASIL, 2009). 

 

Já a Resolução CONAMA 23, dispõe sobre as definições e o tratamento a ser dado 

aos resíduos perigosos, conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia 

sobre o controle de movimentos entre fronteiras de resíduos perigosos e sua 

estocagem (BRASIL, 1997a), existindo uma resolução posterior de 
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complementação, a Resolução CONAMA 228, que delibera sobre a importação, em 

caráter excepcional, de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de 

chumbo (BRASIL, 1997b).  

 

“Milhares de equipamentos são descartados diariamente, e com a obsolescência 

cada vez mais curta, o consumidor quer substituir seus aparelhos por outros mais 

modernos em menor tempo, mesmo que os “antigos” ainda estejam funcionando” 

(GEA, 2017). Outro problema causado ao ambiente é o consumo excessivo de 

recursos naturais para a produção de equipamentos eletrônicos. Como exemplo, 

para a produção de apenas um laptop, são necessários aproximadamente 50 mil 

litros de água, no decorrer da cadeia de produção. Para uma vida útil curta, girando 

em torno de 2 a 3 anos, a geração de uma grande quantidade de lixo é considerável 

(GEA, 2017). 

 

No Espírito Santo, em relação aos eletroeletrônicos, o Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informa que o Estado possui cadeia de 

distribuição e consumo, não existindo empresas de grande porte para produção 

desses produtos. Em 2015, o Governo do Estado convocou setores, por meio da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Seama) e Iema, através de edital, a 

apresentarem propostas para a aplicação da Logística Reversa, situação em que o 

resíduo é recolhido pela empresa fabricante, evitando o despejo em local 

inadequado. Foram chamados os setores de óleo lubrificante automotivo; filtro de 

óleo lubrificante automotivo; baterias automotivas; pilhas e baterias; produtos 

eletroeletrônicos; lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio; pneus; medicamentos 

e produtos farmacêuticos de uso humano; produtos farmacêuticos de uso 

veterinário; filtro de ar automotivo; além de setores produtores de embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, tais como alimentos, bebidas, produto de higiene 

pessoal, produto de limpeza, embalagens de medicamentos, embalagens de 

medicamentos de uso veterinário. A intenção final é firmar um termo de 

compromisso para a implantação da logística reversa no estado (OLIVEIRA, 2017). 

Porém, até a presente data de elaboração desta dissertação, não há informação de 

realização deste termo de compromisso. 
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Na grande Vitória existem poucas ações relacionadas ao recolhimento, 

beneficiamento ou tratamento do REEE. Em 2012, foi instituída a lei 8.348 no 

município de Vitória, criando o “Dia D” da coleta de lixo Eletrônico, sendo 

comemorado anualmente no primeiro sábado do mês de junho, e dá ainda algumas 

providências como multa de R$ 1.000,00 pelo descumprimento das exigências 

impostas, e orientação para fixação de placas informativas sobre os locais de 

descarte (CARVALHO, 2012; VITÓRIA, 2012). Porém, na prática, a ação não se 

tornou um marco para alavancar o reaproveitamento deste resíduo, e nos dias 

atuais, os trabalhos que poderiam ser realizados neste dia especial, são 

inexistentes. “Atualmente, o cidadão pode depositar o lixo eletrônico nas sedes de 

duas associações de catadores de materiais recicláveis: Amariv e Ascamare ou 

devolver nas lojas onde compraram o objeto” (CARVALHO, 2012).  

 

Nas cidades da Grande Vitória (Vila Velha, Cariacica e Serra), podem-se destacar 

algumas ações. Em Vila velha existe o serviço “cata-móveis”, que faz a coleta tanto 

de objetos elétricos e eletrônicos descartados, quanto de móveis. De acordo com 

Luppi (2017), o serviço cata-móvel funciona através de agendamento. A sucata 

recolhida é enviada para o Centro de Triagem Municipal de Vila Velha (Revive), 

onde é separada pela Associação Vilavelhense de Coletores de Materiais 

Recicláveis. Móveis em condições de recuperação são direcionados para 

instituições cadastradas pela secretaria municipal de serviços urbanos. No município 

de Serra, a prefeitura oferece um serviço de recolhimento de móveis e 

eletrodomésticos, com encaminhamento do material reciclável para associações de 

catadores (OLIVEIRA, 2017). 

 

Em Cariacica, a prefeitura realiza ações isoladas de recolhimento para a 

conscientização dos moradores. Na cidade de Vitória, existe o serviço “papamóveis”, 

em que o usuário solicita o recolhimento de aparelhos elétricos, eletrônicos, 

eletrodomésticos e móveis, através do telefone 156. Após avaliação no centro de 

transbordo, alguns equipamentos que podem ser reparados, são encaminhados 

para doação (BRITO, 2017). 

 

As associações Amariv e Ascamare, ainda possuem todo o processo de triagem dos 

materiais de forma manual, separando o que seria de interesse para a reciclagem, e 
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reservando um espaço específico em suas sedes para depósito do lixo eletrônico. A 

triagem do lixo eletrônico é feita de forma superficial, com separação básica por tipo 

de equipamento, como impressoras, monitores, gabinetes de computadores e TVs. 

Somente os gabinetes de computadores são desmontados, para a retirada de peças 

internas, que são vendidas para clientes que buscam este tipo de material, e ainda 

fazem o aproveitamento da carcaça do gabinete, que é vendido como sucata de 

metal. O restante do lixo eletrônico é descartado, como rejeito no lixo seco e enviado 

para os aterros sanitários (informação verbal)1. 

 

3.3 REAPROVEITAMENTO DE LIXO ELETRÔNICO E “TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS” 

 

De acordo com Schwarzer et al. (2005), “a produção de dispositivos elétricos e 

eletrônicos é a que mais cresce no setor da indústria de transformação em países 

industrializados. Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica e o marketing intenso 

geram um processo rápido de substituição. Todos os anos, 20 a 50 milhões de 

toneladas de REEE, são gerados em todo o mundo trazendo sérios riscos à saúde 

humana e ao meio ambiente”. Uma tecnologia aplicada ao reaproveitamento de 

parte desta quantidade de resíduo é a logística reversa, que é definida no Brasil na 

lei 12.305/2010, no artigo XII:  

 

“Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” 

 

Caracterizando a obrigação do retorno dos produtos, após o uso do consumidor, 

independentemente dos serviços públicos de coleta de resíduos, aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, para que possam executar o descarte 

de forma correta, reaproveitar os materiais em novos produtos ou no próprio ciclo de 

produção. 

 

                                                           
1
  Informação fornecida pelos representantes de cada associação, em visitas realizadas em suas 

sedes, no mês de abril de 2017. 
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A produção de PCIs é a base da indústria eletrônica, se tornando uma parte 

essencial de quase todos os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE). As PCIs 

são cruciais para a fabricação e as vendas de cerca de US $ 1 trilhão de EEE por 

ano. Devido à composição das PCIs ser uma mistura de fibras de vidro reforçada 

com resina e vários tipos de metal, suas características físicas e químicas especiais 

dificultam sua reciclagem por métodos convencionais (GUO; GUO; XU, 2009) 

(LADOU, 2006). Outra tecnologia desenvolvida por Jiang; Jia e Zhen-ming (2009), 

tem como objetivo a separação dos metais existentes nas placas de REEE, isolando 

os metais da parte polimérica das PCIs. No processo chamado de separador de dois 

rolos, os metais presentes no material triturado das PCIs, são separados das partes 

poliméricas, com a finalidade de reaproveitamento em novos produtos ou ainda 

utilizados novamente na produção de novas placas. E ainda com a alternativa de 

utilização da fração polimérica separada pelo mesmo processo. 

 

Encontrar novas possibilidades de uso para esses resíduos pode auxiliar na solução 

do problema do descarte inadequado desses materiais. No desenvolvimento de 

novos materiais desponta a possibilidade de uso em compósitos na construção civil, 

que podem minimizar o uso de recursos naturais não renováveis, e até mesmo 

melhorar ou desenvolver um novo material com desempenho aprimorado. 

 

3.4 PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO 

 

De forma geral as placas de circuito impresso (PCIs), não ficam aparentes, mas 

dentro dos equipamentos/aparelhos a que pertencem, e fazem parte de quase tudo 

que possa envolver tecnologia. Como exemplo, em computadores, sistemas de 

segurança, smartphones, brinquedos, carros e chuveiros, que possuem essas 

placas com vários componentes eletrônicos para desenvolverem suas devidas 

funcionalidades. Na figura 1 são mostradas algumas placas de circuito impresso, e 

na figura 2 é mostrado um exemplo do acúmulo deste tipo de material que é 

descartado continuamente. As PCIs tiveram sua origem em 1936, através do 

engenheiro austríaco Paul Eisler, apesar da técnica fundamental para o 

desenvolvimento das placas ter surgido em 1903, com pesquisas do inventor alemão 

Albert Hanson (DAQUINO, 2012).  
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Figura 1 – Placas de circuito impresso. 

 
Fonte: a) Scbispl (2018); b) Microtech (2013). 

 

Figura 2 – Placas de circuito impresso descartadas. 

 
Fonte: Donadkar e Solanke (2016). 

 

As placas de circuito impresso (PCIs) são constituídas resumidamente de um 

material condutor (cobre), estruturado sobre uma base de material não condutor. 

Segundo Daquino (2012) basicamente é: 

a) b) 
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[...] Formada por camadas de materiais plásticos e fibrosos, e finas películas 
de substâncias metálicas (cobre, prata, ouro ou níquel), que formam as 
“trilhas” ou “pistas” que serão encarregadas da condução da corrente 
elétrica através dos componentes eletrônicos. 

 

A parte plástica e fibrosa é composta geralmente por tecido de fibra de vidro 

impregnado com um polímero que pode ser a resina epóxi, o poliéster ou mesmo o 

politetrafluoretileno (conhecido com o teflon), formando uma placa rígida de material 

compósito.  Essas “trilhas” são impressas na base rígida de polímero e fibra Os três 

tipos mais comuns são: face simples, dupla face e multicamadas. No processo de 

fabricação, as lâminas de cobre e de fibra pré-impregnada com resina são 

prensadas em um ambiente com pressão e calor controlado, em quantidade definida 

de acordo com sua espessura, resultando em uma placa com a especificação 

desejada (DAQUINO, 2012; KUGLER, 2004). 

 

Kugler (2004), ainda define que os métodos de produção das placas são 

basicamente os métodos aditivo e subtrativo, existindo ainda outros processos 

menos populares. O processo subtrativo consiste na retirada do cobre base 

excedente que não será utilizado na placa, permanecendo apenas o necessário para 

a condutividade pretendida. Neste processo, é executada uma impressão do 

desenho que a placa final deverá ter, através de um processo fotográfico. Em 

seguida recebe uma camada de filme seco, que é removido posteriormente através 

de processos químicos, permanecendo exposta apenas a parte das “trilhas” que 

serão metalizadas. Posteriormente é aplicada uma camada de estanho/chumbo para 

proteção das partes de cobre. No processo aditivo, a teoria é inversa ao processo 

subtrativo: ao invés de retirar o cobre excedente, o processo adiciona cobre apenas 

às áreas que o exigem. Entretanto, este processo apresenta uma eficiência menor 

que o processo subtrativo, que usa processos fotográficos. Em placas mais simples, 

este é o método preferido, por apresentar um custo bastante inferior ao processo 

subtrativo. 

 

A determinação da composição química das placas é complexa, pois as mesmas 

são formadas por uma mistura de materiais poliméricos, cerâmicos e metálicos. 

Medeiros (2015) analisou a composição química de placas de computadores 
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obsoletos (livres dos componentes), após cominuição. A Figura 3 apresenta o 

resultado da análise por fluorescência de raios-x onde N1, N2 e N3 referem-se ao 

tamanho das partículas: N1 ≥ 0,5 mm, 0,25 ≤ N2 ≤ 0,5 mm e N3 ≤ 0,25 mm.   

 

Segundo Medeiros (2015) o cobre apresentou concentração significativa nas três 

amostras, o que não foi surpresa visto que o cobre é o metal mais utilizado na 

fabricação das placas. Percebe-se, também, que a porcentagem de cada elemento 

varia conforme a granulometria, alguns metais, como o cobre, se concentram no 

resíduo com maior granulometria, já o cálcio e o bromo nos resíduos mais finos. 

Destaca-se o alto percentual de estanho, que além de formar ligas metálicas (Sn-Cu, 

Sn-Ag), também se encontra nas soldas e o alto percentual de silício (presente na 

fibra de vidro) e bromo (presente nos retardantes de chama dos polímeros). 

 

Figura 3 – Elementos identificados (% em massa) em placas de circuito impresso de 
computadores segundo Medeiros (2015). 

 
Fonte: Medeiros (2015). 

 

Góis (2016) também analisou a composição química de placas de computadores por 

fluorescência de raios-x obtendo o resultado apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Elementos identificados (% em massa) em placas de circuito impresso de 

computadores segundo Góis (2016). 

Componentes 
Cobre 

(%) 
Silício 

(%) 
Estanho 

(%) 
Alumínio 

(%) 
Cálcio 

(%) 
Bromo 

(%) 
Ferro 
(%) 
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Resíduo retido na 
peneira de 1,4 

mm: 
27 17 16 16 12 11 

 

Resíduo retido na 
peneira de 0,15 

mm: 
10 19 30   17 20 2 

Fonte: Adaptado de Góis (2016). 

 

Tal qual o trabalho de Medeiros, destaca-se os percentuais de cobre, silício e 

estanho e o fato que o cobre se concentra nos resíduos mais grossos enquanto que 

o cálcio e o bromo nos resíduos mais finos. 

Também no trabalho de Medeiros (2015) foi determinado o percentual de metais, 

polímeros e cerâmicos nas placas. O resultado é apresentado na Tabela 2. Nota-se 

que os metais se concentram nas frações mais grossas enquanto que os polímeros 

e cerâmicos nas frações mais finas, corroborando com os resultados de outros 

trabalhos (GÓIS, 2016; MURUGAN et al., 2008; SANT’ANA, MOURA, VEIT, 2013; 

VEIT, 2005). Em termos gerais 46% em peso das placas são constituídos de 

materiais metálicos. 

 

Tabela 2 – Concentração média (% em massa), de metais, polímeros e cerâmicos 

nas placas de circuito impresso de computadores. 

Amostras % Metais % Polímeros % Cerâmico 

N1 56,32 14,70 28,98 

N2 46,50 23,93 29,57 

N3 35,40 31,34 33,25 

Média 46,08 23,32 30,60 

Fonte: Adaptado de Medeiros (2015). 

 

3.5 ARGAMASSAS E CONCRETOS 

 

As argamassas estão presentes em várias etapas de uma obra e são utilizadas para 

diferentes finalidades: unir blocos ou tijolos; revestir paredes, tetos e pisos; assentar 

cerâmicas; nivelar superfícies ou ainda adicionar padrão decorativo em alvenaria de 

tijolo ou pedra.  
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Argamassa é constituída pela mistura de material aglomerante (cimento, cal ou 

gesso) e agregados miúdos (areia, pó de pedra, etc), água e às vezes aditivos 

químicos e adições. Para a sua produção são empregados vários recursos naturais 

cuja exploração desordenada pode impactar negativamente nas reservas dessas 

matérias primas, principalmente próximos aos centros urbanos onde o consumo e a 

demanda são muito altos. 

A exemplo dos concretos, as argamassas têm um alto potencial de incorporar 

diversos tipos de resíduos granulares, principalmente em substituição parcial ou total 

do agregado miúdo. No Quadro 2 são descritas variadas pesquisas a respeito da 

incorporação de resíduos em argamassas. Ao incorporar um resíduo à argamassa é 

preciso garantir sua funcionalidade que é avaliada por meio de propriedades, tanto 

no estado fresco como no endurecido, especificadas em normas: consistência, 

resistência à compressão, absorção de água, índice de vazios, massa específica por 

exemplo.  

 

Pesquisas a respeito da incorporação de resíduos em argamassas são sempre 

pertinentes pois, em alguns casos, a mistura tem a capacidade de encapsular 

resíduos tóxicos. De maneira geral, os materiais de construção civil são inertes, não 

se decompõem e não sofrem alteração de sua composição com o passar o tempo e 

podem, portanto, ser dispostos em aterros sanitários e até mesmo reciclados. No 

caso de emprego de resíduos na argamassa é necessário também avaliar o 

potencial de lixiviação e solubilização desse resíduo, para garantir que não sejam 

liberadas substâncias que prejudicam o meio ambiente, seja durante o uso do 

material ou após o seu descarte. Por isso, ao se incorporar um resíduo em materiais 

de construção, ainda que o produto final atenda às especificações técnicas, há de se 

verificar se sua classificação ambiental está enquadrada nos requisitos de material 

inerte conforme requisitos da NBR 10.004, pois este material pode um dia, em caso 

de demolição, ser descartado como resíduo. 
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Quadro 2 - Lista de trabalhos que utilizaram resíduo em argamassas e/ou concretos. 

Título Resíduo Conclusão Referência 

 
Estudo da adição de cinza de folha de 
bananeira em argamassas 

 
Cinzas de folha de 
bananeira 

 
Diminuição na absorção de água por capilaridade, em 
relação à referência. 
Aumento da resistência a compressão e massa 
específica, em relação à referência. 

 
(MARIA, 2011) 

Properties of concrete paving blocks 
made with waste marble 

Resíduos da indústria de 
mármore 

Resistência mecânica diminui com o aumento do teor 
de mármore, enquanto a resistência ao desgaste por 
congelamento e descongelamento aumenta. 

(GENCEL et al., 2012) 

Use of recycled plastic in concrete: A 
review 

Plásticos descartados Resistência diminui à medida que aumenta a 
quantidade de plásticos na mistura, em relação a 
referência. 

(SIDDIQUE; KHATIB; 
KAUR, 2008) 

Reaproveitamento de cinzas de carvão 
mineral na formulação de argamassas 

Cinzas provenientes da 
combustão do carvão 
mineral em caldeiras de 
leito fluidizado 

A resistência diminui conforme aumenta a porcentagem 
de cinzas. 

(SIQUEIRA; SOUZA; 
SOUZA, 2012) 

Estudo da reutilização de resíduo de 
resina poliéster insaturada com fibra de 
vidro como substituição parcial do 
agregado em argamassas para 
construção civil 

Resíduo de resina poliéster 
insaturada reforçada com 
fibra de vidro (PIRFV) 

Em testes de resistência a compressão, pode chegar a 
valores superiores em relação a referência, e que o 
resíduo é inócuo em relação à sua reatividade com os 
compostos alcalinos do cimento. 

(OLIVEIRA, 2014) 

Mechanical properties of concrete mortar 
based on mixture of CRT glass cullet 
and fluidized fly ash 

Pó de vidro retirado de 
monitores CRT, e cinzas 
advindas de uma usina 
elétrica. 

Melhora na resistência a compressão e flexão, com 
16% e 14% respectivamente em relação a argamassa 
de referência. 

(WALCZAK et al., 
2015) 

Reaproveitamento do resíduo de lã de 
vidro na produção de argamassa 

Resíduo de lã de vidro O aumento do teor de incorporação do resíduo como 
fíler, melhorou significativamente as propriedades das 
argamassas no estado endurecido. 

(VIEIRA, 2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Observa-se no Quadro 2 que o potencial de incorporação de resíduos em 

argamassas é um leque bem variado. Sendo, portanto, o lixo eletrônico mais uma 

possibilidade de aplicação. 

 

3.6 RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DO LIXO ELETRÔNICO 

 

Da revisão da literatura, boa parte dos trabalhos sobre reciclagem e reutilização do 

lixo eletrônico refere-se aos problemas de gestão de resíduos, como o estudo de 

Santos (2012), que se baseou na gestão dos resíduos eletroeletrônicos e suas 

consequências para a sustentabilidade na região de Porto Alegre. O objetivo foi 

analisar as consequências ambientais, sociais e econômicas decorrentes das 

práticas organizacionais de descarte, coleta, segregação, remanufatura e envio para 

destinação final dos REEE. A pesquisa também mapeou a cadeia reversa dos 

REEE, e identificou as limitações e as oportunidades presentes nesta cadeia 

reversa. Com base nestes resultados, foram propostas sugestões de futuras 

políticas públicas locais, relacionadas a gestão dos REEE. 

 

Existe uma preocupação global de como os países em desenvolvimento tratam e 

gerenciam os REEE, não apenas as PCIs, mas o lixo eletroeletrônico em geral. 

Analisando a situação global do gerenciamento aplicado, se encontra o trabalho de 

Sha Khan et al. (2014), cujo objetivo foi analisar a situação global no gerenciamento 

de REEE, e recomendar diretrizes de políticas para o desenho de estratégias 

ambientais. Durante o estudo foi constatado que, países em desenvolvimento na 

Ásia e na África, não possuem recursos para lidar com os REEE, e que as práticas 

de gerenciamento de REEE não regulamentadas e inseguras nesses países, 

permitem que materiais perigosos se disseminem na vida marinha e no ecossistema 

global.  

 

Com base em gerenciamento e padronização de métodos para a reciclagem de 

computares, Ravi (2012) analisou a possibilidade de criação de um “framework”, um 

padrão de ações a serem tomadas para a reciclagem de computadores após o 

encerramento do seu ciclo de vida, chamado também de logística reversa. A ideia 

central da pesquisa foi combinar diferentes tipos de parâmetros do processo de 

reciclagem em um valor agregado que representa a qualidade global da reciclagem 
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de cada um dos sistemas. Na pesquisa, foi utilizada a técnica de Inferência Global 

de Múltiplos Atributos (MAGIQ). Resultados de pesquisa realizada em uma empresa 

como estudo de caso, mostraram que a aplicação da técnica pode fornecer aos 

gestores da área de tomadas de decisões, uma imagem clara sobre a qualidade dos 

sistemas de reciclagem em avaliação. 

 

Enfatizando a reciclagem das partes não metálicas das PCIs, o trabalho de Guo; 

Rao e Xu, (2008), utilizou o pó, e fragmentos de fibras de vidro, obtidos após o 

beneficiamento do resíduo das placas de circuito impresso, eliminando a fração 

metálica. O objetivo foi investigar a viabilidade de uso do resíduo, como substituto da 

farinha de madeira, na produção de composto fenólico de moldagem (PMC). Os 

resultados demonstraram que, com substituição de 40% em massa da farinha de 

madeira pelo resíduo, as propriedades de resistência à flexão e ao impacto 

permaneceram dentro das especificações das normas a que foram comparadas. 

 

No caso específico das PCIs, são encontrados vários trabalhos relativos à 

recuperação dos metais valiosos presentes nessas placas, tal como o cobre, o ouro 

e a prata (CANDA; HEPUT; ARDELEAN, 2016). As pesquisas tratam em geral do 

aprimoramento das tecnologias de reprocessamento, para recuperação desses 

materiais; tecnologias de custo elevado quando conduzidas com critério visando a 

proteção do trabalhador e o mínimo impacto ambiental. China e Índia se destacam 

nesse ramo, porém sem à devida atenção aos impactos ambientais gerados (SONG; 

LI, 2015) (TOWNSEND, 2011). 

 

As sucatas são geralmente tratadas em residências ou pequenas oficinas utilizando 

métodos primários, tais como queima a céu aberto e lavagem ácida, visando 

principalmente à recuperação dos metais de interesse econômico (WANG; ZHANG e 

WANG, 2012). Nestes processos os materiais não metálicos não são recuperados e 

os rejeitos do processo são geralmente descartados no meio ambiente. 

 

No que diz respeito à separação dos metais existentes nas placas e REEE, do 

material polimérico, Jiang; Jia e Zhen-ming (2009), utilizaram processos 

eletrostáticos com uma técnica denominada de separador de dois rolos, para a 

separação dos metais nobres presentes nos REEE. O resíduo das placas de circuito 
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impresso foi separado em 4 grupos. O primeiro grupo foi o de referência, passando 

pelo processo comum de separação, os outros 3 grupos passaram pelo processo de 

dois rolos, com uma configuração diferente para cada grupo. Concluíram que a 

técnica tem eficiência similar ao processo considerado padrão, comumente utilizado, 

demonstrando ganho de produtividade de 8,9% em dois grupos, e 10,2% em um 

grupo. 

 

A reciclagem das PCIs oferece um desafio adicional pela sua composição; uma 

mistura íntima de materiais poliméricos, metálicos e cerâmicos, de difícil separação. 

(HADI et al., 2015). Vale enfatizar que o polímero utilizado nessas placas é 

geralmente do tipo termorrígido (resina epóxi ou poliéster), que não pode ser 

reciclado por fusão, tal como os termoplásticos, presentes nas carcaças. Nos 

processos de recuperação de metais valiosos o material polimérico é geralmente 

incinerado. Poucas são as referências que tratam da reutilização das PCIs em 

argamassas e concretos. 

 

3.6.1 Lixo eletrônico e similares em argamassas e/ou concretos 

 

Siddique, Khatib e Kaur (2008) apresentam uma revisão sobre estudos relativos à 

utilização de resíduos plásticos e plásticos reciclados, provenientes do lixo eletrônico 

e outros produtos, apresentando as opções de gerenciamento de resíduos e o efeito 

do plástico reciclado nas propriedades frescas e endurecidas do concreto. A 

conclusão baseada na análise dos estudos apresentados, foi que os agregados 

provenientes de plástico reciclado, podem ser usados com sucesso e eficácia para 

substituir os agregados convencionais. Quando comparada ao concreto 

convencional, a densidade aparente pode ser reduzida de 2,5 a 13% para concretos 

contendo agregados plásticos variando de 10% a 50%. A resistência à compressão 

do concreto contendo de 10 a 50% de agregados plásticos reciclados pode variar 

entre 19 e 48 MPa.  

 

Nagajothi e Felixkala (2014) examinaram a possibilidade de reutilizar porções não 

metálicas do lixo eletrônico, as placas de circuito impresso, no concreto. As placas 

foram cortadas na forma de tiras longas e adicionadas a mistura baseando-se no 

peso, com os valores de 0,5%, 1,5% e 2,5%. A resistência à compressão do 
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concreto contendo o resíduo apresentou um ganho de resistência acima de 10%, em 

relação ao concreto da mistura de referência. 

 

Em uma análise mais específica, encontra-se o estudo de Premur et al., (2016), 

baseando-se no reaproveitamento das placas de circuito em concreto, mas com foco 

em um material presente nas placas, o Vitroplast ®, com definição segundo Italtehna 

(2016): “laminados feitos de tecido de vidro impregnado com resina epóxi e 

comprimidos sob alta pressão e temperatura em uma placa sólida”. O objetivo 

principal do trabalho foi avaliar a influência deste material nas características do 

concreto. O agregado miúdo (areia) foi substituído pelo resíduo em diferentes 

proporções. Foi observada redução na resistência à compressão em comparação a 

amostra de referência. Os resultados mostraram que os valores encontrados ficaram 

abaixo das limitações prescritas em normas europeias.  

 

No trabalho conduzido por Góis (2016), o foco principal foi a reciclagem das placas 

provenientes de computadores obsoletos, acrescentando-as na composição de 

argamassas para assentamento de blocos de concreto. Após retirada de 

componentes de forma manual, as placas foram cortadas em guilhotina para 

redução de tamanho em seguida trituradas em moinho de facas, obtendo um pó. O 

pó foi utilizado em diferentes traços, com substituição de 10 e 15% do cimento pelo 

pó, e outras apenas com a adição da mesma porcentagem de pó do resíduo, sem 

substituir nenhum outro componente da mistura. Os ensaios realizados foram os de 

resistência mecânica à compressão e flexão, densidade da argamassa fresca, 

retenção de água e absorção de água por capilaridade. Observou que as 

argamassas com incorporação do resíduo alcançaram resultados satisfatórios, para 

os valores de substituição e adição utilizados. 

 

São também encontrados na literatura, trabalhos relativos à reciclagem dos 

materiais poliméricos presentes no lixo eletrônico, geralmente em maior volume, 

como as carcaças e invólucros, cujos métodos de reciclagem são relativamente mais 

simples se comparados com a reciclagem das PCIs. Com foco nesses materiais, 

está o estudo de Kumar e Baskar, (2014), em que é avaliada a utilização do plástico, 

principalmente das carcaças de computadores, para substituir parcialmente o 

agregado graúdo na produção de concreto. Concluíram que a resistência à 
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compressão e a flexão diminuíram, (em relação à referência) à medida que se 

aumenta a quantidade de resíduo na mistura. 

 

O vidro dos monitores de computador e TVs, descartados no lixo eletrônico, foi 

assunto do estudo de Moncea et al. (2013), em que estudaram a possibilidade do pó 

do vidro desses monitores e TVs, agir como material cimentício suplementar, na 

produção de argamassas. Foi avaliada a resistência à compressão de amostras 

curadas em diferentes condições. Concluíram que a inserção dos resíduos de tubos 

CRT em substituição parcial do cimento ou escória diminui a taxa de endurecimento. 

As resistências à compressão das argamassas com resíduos de vidro CRT são, na 

maioria dos casos, semelhantes à argamassa de referência. 

 

Com foco ainda no vidro presente no lixo eletrônico e outros produtos, está o 

trabalho de Park e Lee (2004). Um estudo sobre as propriedades de expansão em 

argamassas contendo resíduos de vidro, fibras de aço e fibras de polipropileno. 

Neste estudo, as propriedades de resistência, foram analisadas em termos de: 

conteúdo de vidro residual, cor de vidro (marrom, verde), tipo de fibra (fibra de aço, 

fibra de polipropileno) e teor de fibra. Os resultados mostraram que o vidro verde era 

mais proveitoso do que o marrom porque sua expansão era menor. Além disso, 

quando as fibras e os resíduos de vidro foram combinados, houve um efeito de 

redução da expansão e perda de resistência, devido à reação entre o álcali na pasta 

de cimento e a sílica no vidro residual. 

 

Mou, Xiang e Duan (2007), também pesquisaram a produção de produtos, a partir 

dos materiais não metálicos recuperados das PCIs, após beneficiamento e 

separação. O material obtido foi usado para produção de produtos à base de 

argamassa tais como: moldes, painéis, decks, grades para esgoto e peças 

decorativas. Os testes comprovaram que os produtos atendem as especificações 

normativas vigentes. 

 

Alagusankareswari et al. (2016), avaliaram a utilização do resíduo triturado de placas 

de circuito impresso em concretos, com diferentes proporções em relação à mistura 

de referência. Constatou que a densidade do concreto diminui à medida que se 

aumenta a quantidade de resíduo na mistura, viabilizando a utilização desta mistura 
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para fazer um concreto leve. E ainda, que a resistência a compressão e a tração do 

concreto com resíduo é ligeiramente menor em comparação com a amostra de 

referência. 

 

Diante de tudo que foi pesquisado, conclui-se que o processo de introdução de 

materiais presentes no lixo eletrônico é uma alternativa real, com autores distintos 

apresentando tais alternativas em vários estudos. Tornando a avaliação dos efeitos 

da adição destes resíduos de extrema importância, para o avanço de novas 

tecnologias no reaproveitamento/reciclagem dos materiais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS  

 

Para a produção das argamassas foram utilizados os seguintes materiais: 

 

4.1.1 Placas de circuito 

 

As placas de circuito impresso utilizadas neste trabalho foram obtidas do comércio 

local de Colatina - ES e da empresa ES Ambiental localizada em Linhares - ES. São 

principalmente placas de computadores, telefones sem fio, controle remoto, e fontes 

de computador. As placas foram recebidas tal como mostrado nas figuras 4 e 5, 

repleta de componentes eletrônicos tais como, resistores, capacitores, diodos, slots 

de expansão e chips. 

 

Figura 4 – Placa mãe de computador antes do beneficiamento. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 
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Figura 5 – Placa de fonte de alimentação de computador antes do beneficiamento. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

4.1.2 Cimento 

 

O cimento foi do tipo Portland CPV ARI RS – Alta resistência inicial NBR 5737:1992 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992). Esse tipo de cimento 

foi escolhido por ser o cimento com menor quantidade de adições disponível no 

mercado. 

 

4.1.3 Areia 

 

Foi utilizada a areia comercializada na região.  

 

4.1.4 Água 

 

Fornecida pela rede pública de abastecimento local (CESAN, ES).  

 

4.2 MÉTODOS 

 

O trabalho experimental utilizado neste estudo é apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 – Esquema das atividades desenvolvidas:

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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4.2.1 Preparação das placas de circuito impresso 

 

As placas foram recebidas tal como mostrado nas figuras 4 e 5, repleta de 

componentes eletrônicos. A primeira etapa do beneficiamento consistiu na retirada 

desses componentes, trabalho feito de modo manual com o auxílio de um soprador 

térmico e alicate. O soprador amolece a solda permitindo a retirada dos 

componentes com o alicate, conforme mostrado na figura 7.  

 

Figura 7 – Processo para retirada dos componentes das placas de circuito. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

Após a retirada dos componentes, as placas foram cortadas em uma guilhotina em 

tamanho compatível para serem inseridas em um moinho para o trituramento. O 

moinho utilizado, mostrado na figura 8, é um moinho forrageiro marca Garthen 

modelo GT-2000 LDF. 
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Figura 8 – Moinho forrageiro utilizado para triturar as placas de circuito impresso. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

Após a trituração, o resíduo obtido de granulometria variada, foi submetido ao 

peneiramento por 15 min, com as seguintes aberturas de malha: 0,15 mm, 0,30 mm, 

0,60 mm, 1,2 mm, 2,4 mm e fundo. 

 

Para um peneiramento mais uniforme e eficiente, foi utilizado um agitador de 

peneiras marca Produtest, mostrado na figura 9. Os intervalos entre as peneiras 

foram vedados com fita adesiva para evitar a perda do material mais fino e formação 

de poeira no ambiente. O material foi misturado e vibrado até que restassem apenas 

as partículas compatíveis à peneira em questão, obtendo assim o resíduo 

classificado por faixas granulométricas. Quatro faixas granulométricas foram 

selecionadas para estudo, quais sejam: 

 

 Faixa 1 – Retido na peneira de 0,15 mm; 

 Faixa 2 – Retido na peneira de 0,3 mm; 

 Faixa 3 – Retido na peneira de 0,6 mm; 

 Faixa 4 – Retido na peneira de 1,2 mm. 
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O material retido na peneira de 2,4 mm e passante na peneira de 0,15 mm foi 

descartado, devido ao tamanho e formato lamelar dos grãos que poderiam 

prejudicar a trabalhabilidade na preparação da argamassa. 

 

Figura 9 – Peneiras vedadas e montadas no agitador de peneiras. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

4.2.2 Análise morfológica do resíduo 

 

Após a separação granulométrica o resíduo foi analisado quanto à morfologia das 

partículas. Essa análise foi feita por meio de fotos em máquina fotográfica e no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca ZEISS modelo EVO MA10. 

Para a análise no MEV o resíduo foi aderido com fita de carbono em um porta 

amostra de alumínio e recoberto com ouro.  
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4.2.3 Determinação da massa específica e massa unitária do resíduo e 

agregados 

 

Para a substituição parcial da areia pelo resíduo na fabricação da argamassa, foi 

necessário conhecer a massa específica e unitária de cada um dos materiais de 

maneira que seja substituído o mesmo volume de material. 

 

A massa unitária e o volume de vazios foram determinados de acordo com os 

procedimentos descritos na NBR NM 45:2006, que define assim o conceito de 

massa unitária: “Relação entre a massa do agregado lançado no recipiente de 

acordo com o estabelecido nesta Norma e o volume desse recipiente” NBR NM 

45:2006 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006). O 

procedimento de ensaio aplicado para a determinação da massa unitária foi o 

“método C”, descrito na NBR NM 45:2006 como o método a ser utilizado quando os 

agregados se encontram no estado solto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2006).  

 

O procedimento para determinação da massa unitária e volume de vazios consiste, 

primeiramente, em determinar e registrar a massa do recipiente vazio. Em seguida 

encher o recipiente até o transbordamento, despejando o agregado de uma altura 

que não supere 50 mm acima da borda superior, evitando a segregação do material. 

Após o nivelamento da camada superficial, determinar e registrar a massa do 

recipiente preenchido com o agregado. Para cálculo da massa unitária foi utilizada a 

equação 1. 

 

    
        

 
 

 

Onde: 

Mu: massa unitária (kg/m³) 

mrc: massa recipiente cheio (kg) 

mrv: massa recipiente vazio (kg) 

V: volume do recipiente (m³) 

 

(1) 
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Com o conhecimento dos valores da massa unitária, foi possível efetuar o cálculo do 

índice de vazios através da equação 2. 

 

    
   [  

 
   

 
)    

      
 

 

Onde: 

Ev: índice de volume de vazios nos agregados (%) 

d1: massa específica do agregado seco (kg/dm³) 

 w: massa específica da água (kg/m³) 

Mu: massa unitária média do agregado (kg/m³) 

 

Para o cálculo da massa unitária e índice de vazios foram utilizadas as equações 1 e 

2. No caso do resíduo, o ensaio foi realizado para as quatro faixas granulométricas 

selecionadas.  

 

4.2.4 Determinação dos traços para preparação das argamassas 

 

Como não existe uma norma específica que defina um traço padrão para 

argamassa, foi adotado o traço 1:3 que leva em consideração o disposto na norma 

NBR 7215:1996, que trata dos ensaios de resistência à compressão para o cimento 

Portland, especificando a argamassa com uma parte de cimento, três de areia 

normalizada, em massa, e relação água/cimento de 0,48 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996). 

 

Considerando os resultados apresentados nos estudos de incorporação de resíduos 

em argamassas e concretos de materiais similares ao objeto de estudo como os 

estudos de Siddique, Khatib e Kaur (2008), Nagajothi, e Felixkala (2014), e Moncea 

et al. (2013); no presente trabalho o resíduo foi incorporado, em substituição parcial 

à areia, na proporção de 5% e 10%. 

 

(2) 
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Sendo assim, foram elaborados oito traços além de um traço de referência, para a 

preparação das argamassas. As tabelas 4 e 5 apresentam os quantitativos de 

materiais para cada traço com substituição de 5% e 10% respectivamente. O 

resíduo foi incorporado em substituição parcial a areia.  Devido à diferença de 

massas específicas da areia e do resíduo, foi efetuada a equivalências de volumes. 

Para cada formulação foi retirado determinado percentual em massa de areia, 5% e 

10%, e verificado o seu volume. Esse volume foi substituído pelo volume equivalente 

de resíduo. 

 

Tabela 3 – Traços das argamassas com substituição de 5% da areia pelo resíduo. 

Argamassa 
Cimento 

(g) 

Areia 

(g) 

Material 

retido # 

0,15 mm 

(g) 

Material 

retido # 

0,3 mm 

(g) 

Material 

retido # 

0,6 mm 

(g) 

Material 

retido # 

1,2 mm 

(g) 

Água (g) 

Referência 936 2808     449,2 

Traço 01 936 2667,6 42,02    449,2 

Traço 02 936 2667,6  55,042   449,2 

Traço 03 936 2667,6   65,43  449,2 

Traço 04 936 2667,6    59,49 449,2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 4 – Traços das argamassas com substituição de 10% do agregado miúdo 

pelo resíduo. 

Argamassa 
Cimento 

(g) 
Areia (g) 

Material 

retido # 

0,15 mm 

(g) 

Material 

retido # 

0,3 mm 

(g) 

Material 

retido # 

0,6 mm 

(g) 

Material 

retido # 

1,2 mm 

(g) 

Água 

(g) 

Traço 05 936 2527,2 84,04    449,2 

Traço 06 936 2527,2  110,08   449,2 

Traço 07 936 2527,2   130,87  449,2 

Traço 08 936 2527,2    118,99 449,2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.2.5 Preparação dos corpos de prova de argamassa 
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O procedimento de preparação das argamassas foi realizado de acordo com a 

norma NBR 7215:1996.  

 

Foram moldados 9 corpos de prova cilíndricos (5 cm x 10 cm) para cada faixa 

granulométrica de resíduo, além da amostra de referência, totalizando 81 corpos de 

prova. Após vinte e quatro horas da moldagem os corpos de prova foram 

desmoldados e submersos em água saturada com cal por 28 dias para cura. A 

Figura 10 apresenta corpos de prova após serem desmoldados.  

 

Figura 10 – Corpos de prova desmoldados. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

4.2.6 Ensaios para determinação da absorção de água, 

 

Após 28 dias de cura, os corpos de prova foram avaliados de acordo com a NBR 

9778:2005 para determinação da absorção de água, índice de vazios e massa 

específica, cujos procedimentos consistem em (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2005): 

 

 Registrar a massa das amostras após 72 horas de secagem em estufa; 

 Registrar a massa das amostras, após saturação em água em temperatura 

ambiente por 72 horas, em seguida, colocadas em fervura por 5 horas e 

pesadas em balança hidrostática. 

 

4.2.7 Ensaio de resistência à compressão 
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Os corpos de prova para os ensaios de resistência a compressão axial, que foram 

realizados em conformidade com a NBR 7215:1996, foram previamente capeados 

com enxofre e a resistência determinada pela média do resultado de 4 (quatro) 

corpos de prova, aos 28 dias de idade. 

 

4.2.8 Ensaio de lixiviação e solubilização 

 

Para verificar o potencial de contaminação ambiental das argamassas com adição 

de resíduos foi realizado o ensaio de lixiviação e solubilização de acordo com a NBR 

10005:2004 e a NBR 10006:2004 respectivamente. Este ensaio foi realizado para os 

corpos de prova produzidos com substituição de 5% da areia pelo resíduo, em duas 

faixas granulométricas: com o resíduo retido na peneira de 0,6 mm e o resíduo retido 

na peneira de 1,2 mm. Os ensaios foram realizados por empresas especializadas. 

 

4.2.9 Análise da superfície de fratura das argamassas por microscopia 

eletrônica de varredura 

 

Após o ensaio de compressão, fragmentos dos corpos de prova foram 

acondicionados em acetona por 24 horas para interromper o processo de hidratação 

do cimento. Em seguida, os fragmentos foram mantidos por 24 horas em estufa para 

evaporação da acetona e em seguida guardados em dessecador até a data da 

análise. 

 

Para análise no MEV os fragmentos foram aderidos com cola rápida em um porta 

amostra de alumínio e em seguida metalizados, recebendo um recobrimento de 

ouro. O equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura (MEV) da 

marca ZEISS modelo EVO MA10. 

 

Esta análise foi realizada apenas para as argamassas com 10% de resíduo e a 

argamassa de referência.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 GRANULOMETRIA DA AREIA 

 

A Tabela 5 apresenta a granulometria da areia utilizada. 

 

Tabela 5 – Demonstrativo dos valores obtidos na análise granulométrica da areia. 

Peneira (mm) 
1ª Amostra 
Mat. Retido 

(g) 

2ª Amostra 
Mat. Retido 

(g) 

1ª Amostra 
Mat. Retido 

(%) 

2ª Amostra 
Mat. Retido 

(%) 

Média 
Retida 

(%) 

Média 
Acumulada 

(%) 

2,36 4,46 1,83 1,2 0,5 0,8 1 

1,18 34,6 27,45 9,2 7,4 8,3 9 

0,6 134,6 123,04 35,8 33,3 34,5 44 

0,3 135,01 130,31 35,9 35,2 35,5 79 

0,15 61,4 75,74 16,3 20,5 18,4 98 

Fundo 6,34 11,61 1,7 3,1 2,4 
 

Total 376,41 369,98 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

5.2 MASSA UNITÁRIA DA AREIA E DO RESÍDUO 

 

As Tabelas 6 e 7, apresentam os resultados da massa unitária da areia e do resíduo 

conforme a norma NBR NM 45:2006.  

 

Tabela 6 – Massa unitária da areia. 

Massa do recipiente 

(kg) 
Massa da areia (kg) Massa total (kg) 

Massa unitária areia 

(kg/m
3
) 

0,025 0,532 0,557 1437,838 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Tabela 7 – Massa unitária do resíduo. 

Granulometria do 

resíduo (mm) 

Massa do resíduo 

(kg) 
Massa total (kg) 

Massa unitária resíduo 

(kg/m
3
) 

0,15 0,156 0,181 421,622 

0,3 0,193 0,218 521,622 

0,6 0,231 0,256 624,324 

1,2 0,221 0,246 597,297 

*Obs: massa do recipiente é 0,025kg. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO 

 

5.3.1 Separação granulométrica do resíduo 

 

A Tabela 8 apresenta o resultado do peneiramento do resíduo triturado. Do total de 

material triturado, aproximadamente 6 kg, mais de 50% é do resíduo mais grosso, 

retido nas peneiras de 2,4 mm e 1,2 mm, o que demonstra a baixa eficiência do 

processo de trituração utilizando o moinho forrageiro.  

 

Tabela 8 – Percentual de massa retida em cada peneira após a separação 

granulométrica do resíduo. 

Abertura da 

peneira (mm) 
2,4 1,2 0,6 0,3 0,15 Fundo 

Massa retida (Kg) 1,9 1,26 1,08 0,61 0,54 0,57 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A Figura 11 apresenta fotos do resíduo após a trituração e separação por faixa 

granulométrica. Nota-se que o resíduo retido na peneira de 1,2 mm é mais grosso e 

irregular enquanto que o resíduo retido na peneira de 0,15 mm é praticamente um 

pó. O resíduo retido na peneira de 2,4 mm, mostrado na figura 12, assim como o 

material mais fino, passante na peneira de 0,15 mm, foram descartados, pois essa 

granulometria não é adequada para uso como substituto do agregado fino (areia) na 

argamassa. 
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Figura 11 – Resíduo obtido após a separação granulométrica. 

       
Material retido na peneira de 0,15 mm           Material retido na peneira de 0,3 mm  

 

                            
    Material retido na peneira de 0,6 mm                 Material retido na peneira de 1,2 mm 

 

Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

Figura 12 – Resíduo retido na peneira de 2,4 mm. 

 
Fonte: Arquivo do autor (2017). 

 

5.3.2 Análise morfológica do resíduo por microscopia eletrônica de varredura  

 

As Figuras 13, 14, 15 e 16 apresentam as imagens obtidas no MEV para as 

diferentes faixas granulométricas.  
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Figura 13 – Fotomicrografias do resíduo retido na peneira de 0,15 mm. 

  

Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

Figura 14 – Fotomicrografias do resíduo retido na peneira de 0,3 mm. 

    

Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

Figura 15 – Fotomicrografias do resíduo retido na peneira de 0,6 mm.  

  

Fonte: Arquivo do autor (2018). 
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Figura 16 – Fotomicrografias do resíduo retido na peneira de 1,2 mm.  

  

Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

No resíduo retido na peneira de 0,15 mm predomina o formato fibrilar. Pode ser 

observada grande quantidade fibras de vidro dispersas e de pequeno comprimento, 

máximo de 1 mm, como também fibras de vidro agrupadas em pequenos feixes. 

Também são encontradas, em pequena quantidade, partículas não fibrosas. 

 

Já para o resíduo retido na peneira de 0,3 mm são observadas partículas de 

formatos variados, a maioria alongada. Na figura 14 notam-se as fibras de vidro 

aglomeradas por resina em forma de feixes de maior diâmetro, se comparado aos 

feixes do resíduo mais fino. 

 

O resíduo retido na peneira de 0,6 mm tem formato semelhante ao retido na peneira 

de 0,3 mm, porém com maiores dimensões. 

 

Já o resíduo mais grosso, retido na peneira de 1,2 mm, tem partículas mais 

grosseiras, de formato retangular ou equiaxial, com poucas fibras aparentes e 

superfícies mais lisas se comparado às demais faixas granulométricas. 

 

Vale lembrar que à fibra de vidro é utilizada como reforço para o polímero, na 

fabricação das placas de circuito impresso e, portanto, está presente em alto 

percentual (MEDEIROS, 2015). 
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5.4 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão, aos 28 dias, são 

apresentados na Figura 17 e na Tabela 9. Nota-se que os resultados obtidos, à 

exceção da argamassa com 5% do resíduo mais grosso (retido na peneira de 1,2 

mm), estão próximos ou acima do valor de referência (argamassa sem resíduo), e 

que as argamassas com substituição de 5% da areia por resíduo apresentam 

resultado ligeiramente superior às com substituição de 10%. Analisando apenas a 

resistência à compressão, propriedade de suma importância, pode-se dizer que a 

substituição de 10% de parte da areia pelo resíduo é viável. 

Figura 17 – Resultados do ensaio de resistência à compressão aos 28 dias de idade. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Tabela 9 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão axial, aos 28 dias 

de idade. 

 
Argamassa com 5 % 

de resíduo 
Argamassa com 10 % 

de resíduo 

Argamassa 
de 

referência 

   32,4 (1,36) 

Resíduo retido # 0,15 mm 32,93 (1,56) 32,08 (0,5)  

Resíduo retido # 0,30 mm 32,81 (0,61) 31,25 (0,51)  

Resíduo retido # 0,6 mm 35,32 (0,71) 34,20 (0,06)  

Resíduo retido # 1,2 mm 28,99 (0,71) 34,05 (0,54)  

* Obs: valores entre parênteses referem-se ao desvio médio. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

De um modo geral o melhor desempenho foi observado para a argamassa com 

resíduo retido na peneira de 0,6 mm. Como observado na análise por microscopia 

eletrônica (Figura 15), nesta faixa, as partículas do resíduo apresentam formato 

predominantemente fibrilar, similar ao formato apresentado pelas faixas menores, de 

0,15 mm e 0,3 mm, diferindo em termos de razão de aspecto (relação entre o 

diâmetro e comprimento do feixe de fibras). A argamassa penetra entre as fibras 

dentro dos feixes melhorando o seu efeito de reforço na argamassa. Já no resíduo 

retido na peneira de 1,2 mm, o mais grosso, as partículas são mais planas similares 

a placas, não sendo observados fibras, ou feixes de fibras, soltos. 

 

O efeito reforçante da fibra de vidro na argamassa foi observado também por 

Mastali, Dalvand, e Sattarifard (2016), que constatou ganho de resistência à 

compressão com a inserção deste material, já que as fibras se incorporam 

facilmente às misturas, criando um reforço homogêneo e tridimensional à matriz. 

 

Numa análise global dos resultados da resistência à compressão pode-se dizer que, 

aparentemente, o tamanho e o formato das partículas do resíduo têm influência na 

resistência da argamassa, porém não foi possível estabelecer um padrão de 

comportamento já que as variações nos resultados são pequenas.  
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5.5 ENSAIOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, ÍNDICE DE VAZIOS E MASSA 

ESPECÍFICA. 

 

Os resultados dos ensaios de Absorção de água, Índice de vazios e Massa 

específica, obtidos de acordo com a norma NBR 9778:2005, são apresentados na 

Tabela 10 e Figuras 18 a 22.  

 

Tabela 10 – Resultados dos ensaios de absorção de água, índice de vazios e massa 

específica (seca, saturada e real). 

 Argamassa com 5 % de resíduo 

 
Argamassa 

de 
referência 

Resíduo 
retido # 0,15 

mm 

Resíduo 
retido # 0,3 

mm 

Resíduo 
retido # 0,6 

mm 

Resíduo 
retido # 1,2 

mm 

Absorção de água 
(%) 

7,8 (0,2) 8,1 (0,1) 8,6 (0) 8,3 (1,1) 9,1 (0) 

Índice de vazios 
(%) 

15,7 (0,5) 16,3 (0,4) 17,1 (0,1) 14,6 (1,8) 16,2 (0,1) 

Massa específica 
da amostra seca 

(g/cm
3
) 

2 (0,01) 2 (0,03) 2 (0,02) 1,8 (0,02) 1,8 (0,01) 

Massa específica 
da amostra 

saturada (g/cm
3
) 

2,2 (0,02) 2,2 (0,03) 2,2 (0,02) 1,9 (0) 1,9 (0,01) 

Massa específica 
real (g/cm

3
) 

2,4 (0,03) 2,4 (0,04) 2,4 (0,02) 2,1 (0,02) 2,1 (0,01) 

 Argamassa com 10 % de resíduo 

 
Argamassa 

de 
referência 

Resíduo 
retido # 0,15 

mm 

Resíduo 
retido # 0,3 

mm 

Resíduo 
retido # 0,6 

mm 

Resíduo 
retido # 1,2 

mm 

Absorção de água 
(%) 

7,8 (0,2) 9 (0,4) 8,8 (0,1) 8,8 (0,4) 10,1 (0,1) 

Índice de vazios 
(%) 

15,7 (0,5) 17,5 (0,5) 14,3 (0,3) 15,3 (0,5) 17,3 (0,1) 

Massa específica 
da amostra seca 

(g/cm
3
) 

2 (0,01) 2 (0,02) 1,6 (0) 1,7 (0,02) 1,7 (0,01) 

Massa específica 
da amostra 

saturada (g/cm
3
) 

2,2 (0,02) 2,1 (0,02) 1,8 (0) 1,9 (0,03) 1,9 (0,01) 

Massa específica 
real (g/cm

3
) 

2,4 (0,03) 2,4 (0,01) 1,9 (0) 2,1 (0,05) 2,1 (0,02) 

* Obs: valores entre parênteses referem-se ao desvio médio. 
Elaborado pelo autor (2018). 
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Figura 18 – Resultado dos ensaios de absorção de água. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Figura 19 – Resultados dos ensaios para determinação do índice de vazios. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Figura 20 – Resultados dos ensaios para determinação da massa específica da 

amostra seca. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Figura 21 – Resultados dos ensaios para determinação da massa específica da 

amostra saturada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Figura 22 – Resultados dos ensaios para a determinação da massa específica real. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Com relação à absorção de água nota-se que as argamassas com 10% de resíduo 

apresentam absorção ligeiramente maior do que às argamassas com 5% de resíduo 

e ambas acima da amostra de referência. 

 

Com relação ao índice de vazios os valores se alternam em torno do valor da 

amostra de referência sem apresentar um padrão de comportamento, seja com 

relação ao percentual de vazios ou com relação à granulometria do resíduo. 

 

As massas específicas seca, saturada e real apresentam comportamento similar. À 

exceção das argamassas com resíduo retido na peneira 0,3 mm, não há significativa 

diferença entre os resultados das argamassas com 5% e 10% de adição de resíduo. 

Analisando o efeito da granulometria nota-se que as argamassas com resíduos mais 

grossos, retidos nas peneiras de 0,6 mm e 1,2 mm, apresentam menor massa 

específica, com exceção da argamassa com 10% do resíduo retido na peneira de 

0,3 mm, que foge à regra. Vale citar que a densidade do resíduo, apresentado na 

tabela 9 é menor que a densidade da areia e, portanto espera-se que com a adição 
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do resíduo ocorra redução da massa específica. Essa redução, no entanto, varia 

com a granulometria do resíduo. 

 

Tabela 11 – Densidades do resíduo e da areia. 

 Granulometria do Resíduo (mm) 

 Areia Resíduo 
retido # 0,15 

Resíduo 
retido # 0,3 

Resíduo 
retido # 0,6 

Resíduo 
retido # 1,2 

Densidade 

(g/cm
3
) 

1,448 0,433 0,568 0,675 0,614 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

De modo geral pode-se dizer que, aparentemente, o formato e tamanho das 

partículas do resíduo têm influência nas propriedades de absorção de água, índice 

de vazios e massa específica das argamassas, porém, não foi possível estabelecer 

um padrão de comportamento para as variáveis analisadas neste trabalho. Com 

relação ao percentual de adição de resíduo houve pouca alteração dos resultados 

com o aumento do percentual de 5% para 10%. 

 

5.6 ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DAS ARGAMASSAS POR 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

As superfícies de fratura das argamassas, após o ensaio de compressão, foram 

analisadas no MEV. As imagens são apresentadas nas Figuras 23 a 27. Apenas as 

argamassas com 10% de resíduo foram analisadas. 

 

Figura 23 – Fratografias da argamassa de referência. a) Aumento de 200X, 

b) Aumento de 900X. 

 a)  b) 
Fonte: Arquivo do autor, 2018. 



59 
 

Figura 24 – Fratografias da argamassa com 10% do resíduo retido na peneira de 

0,15 mm. a) Aumento de 200X, b) Aumento de 600X. 

 a)  b) 
Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

Figura 25 – Fratografias da argamassa com 10% do resíduo retido na peneira de 

0,3 mm. a) Aumento de 70X, b) Aumento de 200X. 

 a)   b) 
Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

Figura 26 – Fratografias da argamassa com 10% do resíduo retido na peneira de 
0,6 mm. a) Aumento de 600X, b) Aumento de 600X. 

 a)  b) 
Fonte: Arquivo do autor (2018). 
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Figura 27 – Fratografias da argamassa com 10% do resíduo retido na peneira de 
1,2 mm. a) Aumento de 70X, b) Aumento de 600X. 

 a)   b) 
Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

Analisando as imagens nota-se que o resíduo está bem homogeneizado na 

argamassa de modo que é difícil distinguir o que é resíduo e o que é pasta; as 

partículas do resíduo estão bem distribuídas na argamassa, como pode ser 

observado ao se comparar as imagens da argamassa de referência com as demais 

imagens. Apenas os feixes de fibras de vidro, que têm um formato bem 

característico, podem ser identificados com maior facilidade. Nestes casos, nota-se 

que a pasta penetra dentro dos feixes de fibras como observado nas Figuras 24b 

(com aumento de 600X) e 27b (também com aumento de 600X), respectivamente. 

 

De um modo geral todas as argamassas apresentam as mesmas características 

com poros de diferentes tamanhos bem distribuídos por toda a argamassa, como 

observado na Figura 23a (argamassa de referência) e 27a (argamassa com resíduo 

retido na peneira de 1,2 mm). 

 

5.7 ANÁLISE AMBIENTAL – LIXIVIAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO 

 

Os resultados dos testes de lixiviação e solubilização são apresentados no anexo A. 

Foram analisadas 2 amostras, ambas com percentual de substituição da areia pelo 

resíduo em 5%, uma com resíduo retido na peneira de 0,6 mm e a outra com 

resíduo retido na peneira de 1,2 mm. Os resultados para ambas as amostras foram 

similares. 
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Os resultados da lixiviação mostraram que nenhum parâmetro ultrapassou os limites 

máximos permitidos pela NBR 10005:2004. Na análise dos resultados dos testes de 

solubilização, também disponíveis no anexo A, os parâmetros de Bário e fenóis 

totais ficaram acima do limite máximo indicado na NBR 10004:2004, classificando o 

material como Classe II A – Resíduo não perigoso – Não inerte. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As partículas do resíduo das placas de circuito impresso após trituração 

apresentaram diferentes formatos conforme a granulometria. As partículas de menor 

granulometria apresentaram formato predominantemente fibrilar, enquanto que as 

partículas de maior granulometria apresentaram formato retangular ou equiaxial. 

 

À exceção da argamassa com 5% do resíduo retido na peneira de 1,2 mm, todas as 

demais composições apresentaram resistência à compressão próxima ou acima do 

valor de referência. 

 

Com relação ao percentual de resíduo as argamassas com substituição de 5% 

apresentaram resistência à compressão ligeiramente superior às com substituição 

de 10%. 

 

Em termos de absorção de água as argamassas com resíduo apresentaram maior 

absorção do que a argamassa de referência. 

 

Os valores do índice de vazios das argamassas com resíduo foram próximos da 

argamassa de referência. 

 

As massas específicas seca, saturada e real apresentaram comportamento similar 

para ambos os percentuais de resíduo.  

 

Com relação à análise ambiental de lixiviação e solubilização, a argamassa com 

resíduo de placas de circuito impresso foi classificada como Resíduo Classe II A – 

Resíduo não perigoso – Não inerte, por apresentar os parâmetros de Bário e fenóis 

totais acima do limite máximo indicado na NBR 10004. 

 

Aparentemente o formato e tamanho das partículas do resíduo tiveram influência 

nas propriedades das argamassas, porém, não foi possível estabelecer um padrão 

de comportamento para as variáveis analisadas neste trabalho.  
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De modo geral pode-se dizer que o resíduo das placas de circuito impresso tem 

potencial para ser utilizado como substituto parcial da areia na argamassa nos 

percentuais analisados. No entanto, o fato de não ser classificado como inerte, exige 

o controle na disposição final desse resíduo. 

 

Recomenda-se a ampliação de estudos com pesquisas que abordem a avaliação de 

um beneficiamento mais eficiente do resíduo, com ensaios em longo prazo. 
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