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RESUMO 

 

A escassez hídrica é um problema que afeta principalmente a região Nordeste do Brasil, devido 

a fatores como irregularidade no regime de chuvas, baixos índices pluviométricos e 

temperaturas elevadas durante todo o ano, tornando-se um fator limitante ao desenvolvimento 

da região. Neste cenário, o reúso da água se apresenta como uma alternativa para preservar esse 

recurso natural limitado, tornando-se uma necessidade e um importante instrumento de gestão 

de recursos hídricos, podendo ser empregado em vários setores, como o agrícola, o industrial e 

o urbano. Uma das áreas onde pode ser viabilizado é na da construção civil, incluindo as 

atividades de cura e produção do concreto. Considerando a alta produção e o elevado consumo 

de água da indústria concreteira, tem-se um cenário propício para investigar a viabilidade do 

uso de fontes alternativas de água no setor. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva avaliar 

a viabilidade técnica da utilização de água residuária como água de amassamento. Para tanto, 

foi realizado um estudo à luz da NBR 15.900 – Água para amassamento do concreto com água 

destilada, considerada a referência da pesquisa, água potável e água residuária oriunda do 

tratamento secundário de esgoto. Foi realizada análise química da água potável e da água 

residuária, onde a potável apresentou total conformidade aos parâmetros da norma e a água 

residuária não atendeu aos parâmetros de detergentes, cor e odor. Os tempos de início e de fim 

de pega da água potável e da água residuária atenderam ao critério da norma, não apresentando 

diferença superior a 25% em relação aos valores obtidos para água destilada. A resistência à 

compressão das argamassas também atendeu ao limite estabelecido, sendo superior a 90% da 

resistência à compressão da água destilada. Além da verificação de conformidade á NBR 

15.900, foram executados três concretos, a partir do mesmo traço, mudando a água de 

amassamento. No tocante à trabalhabilidade, o concreto com água residuária apresentou o 

menor valor no abatimento de tronco de cone, abaixo do desejado, já os concretos com água 

destilada e potável apresentaram a trabalhabilidade desejada. A resistência à compressão axial 

dos concretos feitos com água potável e com água residuária foi superior a 90% da resistência 

do concreto com água destilada, atendendo à exigência da norma. Portanto, conclui-se que a 

água potável é adequada para amassamento, enquanto a água residuária não deve ser utilizada 

para este fim, segundo a NBR 15.900, por não apresentar conformidade aos parâmetros de 

presença de detergentes, cor e odor. 

 

Palavras-chave: Reúso. Água residuária. Água de amassamento. Concreto. 

  



ABSTRACT 

 

Water shortage is a problem that affects mainly the Northeastern region of Brazil due to factors 

such as irregularity on the rainfall regime, low rainfall index and high temperatures throughout 

all year, becoming a limiting factor for the region development. In this scenery, water reuse 

presents itself as a viable alternative to preserve this limited natural resource, a necessity and 

an important instrument of water resource management, as it can be implemented in many 

fields, such as agricultural, industrial and urban fields. One of the areas where the wastewater 

reuse is feasible is the civil construction, including for activities such as production and cure of 

concrete. Considering the high production and elevated water consumption of the concrete 

industry, there is a favourable scenario to investigate the viability of the use of alternative water 

sources in the field. On this mindset, the present research aims to evaluate the technical viability 

of the use of wastewater as mixing water. Therefore, it was performed an study based on the 

NBR 15.900 – Mixing water for concrete using distilled water, potable water and wastewater 

from a secondary treatment plant. Chemical analysis were performed for the potable water and 

the waste water, where the potable water showed total compliance to the established limits and 

the wastewater did not met the requirements for detergents, colour and odour. The setting time 

for potable water and wastewater met the requirements of the NBR 15.900, as the difference 

from the distilled water was less than 25%. Compression resistance for mortars also met the 

requirements, as it were superior to 90% of the resistance to the reference mortar, made with 

distilled water. In addition to the compliance verification of the NBR 15.900 parameters, three 

concretes were executed using the same proportions, substituting only the mixing water. For 

the workability, the concrete made with wastewater showed the lowest slump, below the desired 

value, but the concretes made with distilled and potable water showed adequate workability. 

The compression resistance of the concretes made with potable and wastewater were superior 

to 90% of the resistance of the concrete with distilled water, thereby meeting the norm 

requirements. Hence, it is concluded that the potable water is adequate as mixing water, while 

the wastewater should not be used for that intent, according to NBR 15.900, for it did not show 

compliance to the detergents, colour and odour parameters.  

 

Keywords: Reuse. Wastewater. Mixing water. Concrete. 

  



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Fluxograma da Estação de Tratamento de Esgoto Marechal Rondon. .................... 25 

Figura 2 - Curva granulométrica do agregado miúdo. .............................................................. 28 

Figura 3 - Curva granulométrica do agregado graúdo. ............................................................. 29 

Figura 4 - Fluxograma dos ensaios realizados. ........................................................................ 31 

Figura 5 - Água residuária utilizada. ........................................................................................ 32 

Figura 6 - Ensaio de determinação do tempo de início de pega. .............................................. 32 

Figura 7 - Corpos de prova de argamassa moldados. ............................................................... 34 

Figura 8 - Ensaio de compressão nas argamassas. ................................................................... 34 

Figura 9 - Curva de Abrams para determinação do fator a/c.................................................... 36 

Figura 10 - Corpos de prova em cura úmida. ........................................................................... 39 

Figura 11 - Ensaio de resistência à compressão do concreto. .................................................. 40 

Figura 12 - Resistência à compressão axial das argamassas. ................................................... 44 

Figura 13a - Slump do concreto da água residuária antes do aditivo. ...................................... 47 

Figura 13b - Slump do concreto da água residuária após aditivo.............................................47 

Figura 14 - Ruptura do tipo coluna com formação de cones. ................................................... 48 

Figura 15 - Interior do corpo de prova feito com água residuária após rompimento ............... 48 

Figura 16 - Resistência à compressão axial do concreto. ......................................................... 49 

 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Limites de tolerância das normas. ......................................................................... 20 

Quadro 2 - Limites de tolerância para o tempo de pega. .......................................................... 21 

Quadro 3 - Frações da areia normal. ......................................................................................... 27 

Quadro 4 - Características técnicas do aditivo. ........................................................................ 30 

Quadro 5 - Quantidades de materiais para a mistura da argamassa. ........................................ 33 

Quadro 6 - Condições de preparo para determinação do desvio padrão. ................................. 35 

Quadro 7 - Consumo de água por m³........................................................................................ 36 

Quadro 8 - Volume de agregado graúdo. ................................................................................. 37 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Requisitos químicos para o CP V ARI. ................................................................... 26 

Tabela 2 - Requisitos físicos e mecânicos para o CP V ARI. .................................................. 26 

Tabela 3 - Composição granulométrica do agregado miúdo. ................................................... 27 

Tabela 4 - Caracterização do agregado miúdo. ........................................................................ 28 

Tabela 5 - Composição granulométrica do agregado graúdo. .................................................. 29 

Tabela 6 - Caracterização do agregado graúdo. ....................................................................... 29 

Tabela 7 - Traço de concreto calculado. ................................................................................... 37 

Tabela 8 - Traço final adotado. ................................................................................................. 38 

Tabela 9 - Resultados da análise da água. ................................................................................ 41 

Tabela 10 - Pasta de consistência normal. ................................................................................ 42 

Tabela 11 - Tempo de início e de fim de pega. ........................................................................ 43 

Tabela 12 - Resistência à compressão das argamassas aos 7 dias. ........................................... 44 

Tabela 13 - Resistência à compressão de argamassas aos 28 dias. .......................................... 44 

Tabela 14 – Teste ANOVA para a resistência das argamassas aos 7 dias. .............................. 45 

Tabela 15 - Teste ANOVA para a resistência das argamassas aos 28 dias. ............................. 45 

Tabela 16 - Resultados do slump test. ...................................................................................... 46 

Tabela 17 - Resistência à compressão do concreto aos 7 dias.................................................. 49 

Tabela 18 - Resistência à compressão dos concretos aos 28 dias. ........................................... 49 

Tabela 19 - Teste ANOVA para a resistência do concreto aos 7 dias. ..................................... 50 

Tabela 20 - Teste ANOVA para a resistência do concreto aos 28 dias. ................................... 50 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 13 

1.1 Justificativa .......................................................................................................... 13 

1.2 Objetivos ............................................................................................................... 15 

1.2.1 Objetivo geral ........................................................................................................ 15 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 15 

1.3 Limitações da pesquisa ........................................................................................ 15 

1.4 Estrutura da monografia .................................................................................... 16 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................... 17 

2.1 Reúso da água ...................................................................................................... 17 

2.2 Qualidade da água de amassamento para concreto ......................................... 19 

2.3 Utilização de água residuária como água de amassamento ............................. 22 

3 METODOLOGIA ................................................................................................ 25 

3.1 Materiais ............................................................................................................... 25 

3.1.1 Tipos de água ........................................................................................................ 25 

3.1.2 Cimento ................................................................................................................. 26 

3.1.3 Agregados .............................................................................................................. 26 

3.1.4 Aditivo ................................................................................................................... 30 

3.2 Método de pesquisa ............................................................................................. 30 

3.2.1 Verificação da qualidade das águas para amassamento ..................................... 31 

3.2.2 Verificação da trabalhabilidade do concreto com água residuária .................... 35 

3.2.3 Verificação da resistência à compressão do concreto com água residuária ...... 38 

4 RESULTADOS .................................................................................................... 41 

4.1 Análise físico-química das águas ........................................................................ 41 

4.2 Trabalhabilidade do concreto produzido com água residuária ...................... 46 

4.3 Resistência à compressão do concreto produzido com água residuária ......... 47 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 51 

5.1 Conclusões ............................................................................................................ 51 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros ....................................................................... 52 

 REFERÊNCIAS ................................................................................................... 53 

 



13 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

A água é um recurso essencial à vida, elemento indispensável como componente 

bioquímico dos seres vivos ou habitat natural para muitas espécies, além de ser fator necessário 

no desenvolvimento de várias atividades, adquirindo valor econômico e social. Segundo 

Mancuso e Santos (2003), o Brasil possui cerca de 8% da reserva de água doce do planeta. O 

valor disponível resulta em um aparente conforto, entretanto a água é mal distribuída temporal 

e espacialmente no país. A maior parte da água, cerca de 80%, se concentra na Região 

Amazônica, enquanto os 20% restantes se distribuem nas regiões que abrigam 90% da população 

brasileira (IBGE, 2011). 

Ao passo em que a Região Norte do Brasil possui uma alta disponibilidade hídrica, 

no Nordeste a escassez é frequente. Fatores como baixos índices pluviométricos, irregularidade 

no regime de chuvas, altas temperaturas durante todo o ano, elevadas taxas de insolação e 

evapotranspiração contribuem para o balanço hídrico desfavorável (BRASIL, 2013). 

Embora a escassez seja mais contundente em regiões áridas e semiáridas, como a 

Região Nordeste, locais com abundância de recursos hídricos que se mostram insuficientes para 

atender a elevada demanda também se encontram em situações de conflito de uso e restrições 

no consumo (HESPANHOL, 2003). 

Neste cenário, o reúso da água se apresenta como uma alternativa viável para atender 

a necessidade de preservação e conservação dos mananciais existentes. Segundo Caixeta (2010), 

o reúso da água de menor qualidade para atividades com parâmetros de utilização menos 

exigentes é imperativo, devendo ser considerado como parte do uso racional da água, uma 

atividade mais abrangente que também envolve o controle de perdas, minimização do consumo 

e da produção de efluentes. 

De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), o setor industrial é 

responsável por cerca de 17% do consumo de água bruta no Brasil, em termos de vazão retirada 

total destinada ao uso industrial. Os critérios mais rígidos para lançamento de efluentes em 

corpos hídricos e o crescente custo da água têm incentivado o reúso de água nas indústrias, em 

busca de minimizar o conflito pelo uso da água, principalmente com o setor de abastecimento 

humano. Um exemplo é a Estação de Reúso de Água localizada no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP), inaugurada em dezembro de 2017 com o objetivo de tornar o 

complexo menos dependente da água retirada dos reservatórios. 
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Diante do panorama de estresse hídrico, a prática do reúso consciente de água pode 

ser utilizada como um instrumento na gestão dos recursos hídricos, tornando-se uma boa 

alternativa para minimizar a escassez. O setor industrial apresenta várias possibilidades para o 

reúso da água, dentre eles na área de construção civil, para atividades como preparação e cura 

de concreto. Embora seja possível a viabilização do uso de águas residuária para este fim, o tema 

carece de maiores investigações. 

Segundo Hespanhol (2003), a construção civil consta como uma das indústrias onde 

o reúso da água pode ser viabilizado, até mesmo para as atividades de produção e cura do 

concreto. 

Em paralelo, Meyer (2004) mostra que a indústria do concreto consome cerca de 

3,79 trilhões de litros de água por ano ao redor do mundo, não incluindo a quantidade necessária 

para lavagem dos equipamentos ligados à produção e cura do material. Segundo Neville (2000), 

a água é utilizada em quatro etapas na produção do concreto, sendo elas a de lavagem dos 

agregados, amassamento do concreto, limpeza dos equipamentos utilizados e a cura, possuindo 

requisitos de utilização similares, porém não idênticos. 

Hannad et al (2013) afirmam que para cada litro de água utilizado para fabricar 

concreto ou materiais similares, como argamassas, é necessário cerca de 2,5 vezes mais litros 

de água para a realização de atividades periféricas relacionadas à produção, como limpeza dos 

equipamentos e lavagem dos agregados. 

Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), 

em 2013, mostrou que as concreteiras produziram cerca de 51 milhões de metros cúbicos de 

concreto no ano de 2012 no Brasil, com uma projeção estimada de 72,3 milhões de m³ para 

2017.  

Esta alta produção aliada ao contexto de escassez de água, onde o reúso se torna 

importante para a segurança hídrica, torna o ambiente favorável para investigar a viabilidade do 

uso de tipos alternativos de água para produção de concreto, em especial as oriundas da indústria 

do saneamento, realizando um estudo a partir de uma perspectiva técnica, à luz da norma NBR 

15 900 e avaliando a influência do tipo de água sobre as propriedades do material. 

O presente trabalho justifica-se, portanto, pela necessidade de se estudar os efeitos 

do emprego da água residuária nas propriedades do concreto, a fim de verificar a viabilidade 

técnica da sua utilização. Espera-se com esse trabalho fornecer fundamentação para promover a 

prática do reúso no país e encorajamento para estudos futuros sobre o tem. 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é verificar a viabilidade técnica da utilização de água 

residuária como água de amassamento para a produção de concreto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Avaliar a qualidade da água residuária como água de amassamento à luz da 

NBR 15.900; 

b. Avaliar a trabalhabilidade do concreto produzido com água residuária; 

c. Avaliar a resistência à compressão axial do concreto produzido com água 

residuária. 

 

1.3  Limitações da pesquisa 

 

O estudo apresenta limitações importantes quanto à amostragem. O principal 

material a ser analisado nesta pesquisa é a água residuária, um material de alta variabilidade, 

cujas características físico-químicas mudam com frequência. Para este trabalho foi realizada 

uma coleta pontual em uma estação de tratamento de esgoto do tipo lagoas de estabilização, 

cujas características serão apresentadas posteriormente. Os resultados não devem ser 

considerados para outros tipos de água residuária ou mesmo para água proveniente de outras 

lagoas, já que suas características podem apresentar grande variação. 

Outra limitação relevante trata do cimento utilizado para a pesquisa. Foi escolhido 

apenas um tipo de cimento Portland, o CP V de alta resistência inicial, por não possuir adições. 

Suas características físicas, químicas e mecânicas são apresentadas na seção 3.1, de apresentação 

dos materiais utilizados. Todavia, está disponível no mercado uma variedade de tipos de 

cimento, com diferentes adições que lhe conferem características distintas, de modo que as 

reações de hidratação com água residuária podem variar de um cimento para o outro. Cimentos 

resistentes a sulfatos, por exemplo, poderiam apresentar tempos de pega maiores que o CP V 

utilizado. Essa questão não foi abordada neste trabalho. 
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1.4  Estrutura da monografia 

 

Organizou-se o desenvolvimento do trabalho nos capítulos a seguir. O Capítulo 01 

trata da justificativa do trabalho, objetivos e limitações da pesquisa, bem como apresenta a 

estrutura da monografia. O Capítulo 02, Revisão Bibliográfica, aborda questões relacionadas ao 

reúso da água, os parâmetros de qualidade da água de amassamento e a utilização de água 

residuária para a produção de concreto. 

O Capítulo 03 traz a metodologia empregada, apresenta os materiais e os ensaios 

realizados. No Capítulo 04 são apresentados os resultados e discussão. O Capítulo 05 trata das 

considerações finais, com as conclusões do trabalho e sugestão de trabalhos futuros. Ao final 

encontram-se as referências bibliográficas utilizadas para a pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A escassez hídrica é um problema recorrente, sendo mais incisivo nas regiões 

semiáridas, como o Nordeste brasileiro, tornando-se um fator limitante ao desenvolvimento. A 

elaboração e instalação de sistemas baseados na reutilização da água é uma necessidade 

impreterível, uma vez que preservará as águas de melhor qualidade para fins mais nobres e 

otimizará o uso dos recursos hídricos, tornando-se um importante instrumento de gestão. 

Hespanhol (2005) diz que a prática do reúso deve ser planejada e cuidadosamente executada, 

para que uma alternativa tão promissora não caia em descrédito. Desse modo, serão apresentados 

nessa seção aspectos relacionados a definição do reúso de água, possíveis aplicações e restrições, 

com ênfase na utilização de águas de reúso para a produção de concreto. 

 

2.1 Reúso da água 

 

Hespanhol (2005) define o reúso de água como “a utilização dos efluentes tratados 

nas respectivas estações ou unidades de tratamento ou, ainda, o uso direto de efluentes em 

substituição à fonte de água normalmente explorada.” 

Em 1984, Westerhoff apresentou uma classificação fácil e prática, de reúso potável 

e não potável, que posteriormente foi adotada pela Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (ABES), sendo divulgada pela Associação em 1992: 

a. Reúso potável direto: quando o esgoto recuperado, por meio de tratamento 

avançado, é diretamente reutilizado no sistema de água potável; 

b. Reúso potável indireto: caso em que o esgoto, após tratamento, é disposto na 

coleção de águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente 

captação, tratamento e finalmente utilizado como agua potável; 

c. Reúso não potável: quando a água não é reutilizada novamente como água 

potável, mas para outros fins, como os agrícolas, industriais, domésticos, dentre outros. 

Diante do exposto, o reúso pode ser definido como a utilização de águas residuárias, 

passando ou não por processo de tratamentos, para o fim original ou outro, atendendo as 

exigências de cada um. 

Segundo Caixeta (2010), o reúso é uma ferramenta de gestão que pode ser utilizada 

para diversos fins, como geração de energia, refrigeração de equipamentos, lavagem de ruas e 

pátios, desobstrução de redes de esgoto e águas pluviais, lavagem de veículos, etc. Destacam-se 

o reúso para fins agrícolas, industriais e urbanos. 
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Segundo Hespanhol (2003), o reúso da água para atividades agrícolas, notavelmente 

para irrigação de culturas, aumentou substancialmente nas últimas décadas em decorrência de 

fatores como dificuldade de encontrar fontes alternativas de água, custo elevado de fertilizantes 

e a segurança que os riscos para a saúde humana e para o solo são mínimos, quando tomados os 

devidos cuidados. 

No Brasil, a irrigação realizada com água de reúso é um procedimento não 

institucionalizado e que ocorre sem planejamento ou controle, sendo necessário regulamentar e 

promover o setor por meio da criação de estruturas de gestão (CAIXETA, 2010). Em 

contrapartida, algumas experiências com o reúso planejado no setor agrícola são notórias, como 

é o caso da região do Seridó no Rio Grande do Norte, que utiliza efluentes de sistemas de 

tratamento primário na irrigação de capineiras, e do estado do Ceará, que já realiza irrigação de 

culturas alimentícias com efluentes tratados. 

O reúso para fins industriais consiste na utilização de água de reúso em processo, 

atividades e operações industriais, segundo a Resolução nº 54/2007 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). A prática contribui para a redução do lançamento de efluentes 

industriais nos corpos hídricos, promovendo diminuição do impacto ambiental. As áreas onde o 

reúso industrial pode ser viabilizado são basicamente: torres de resfriamento, caldeiras, lavagem 

de peças e equipamentos, irrigação de áreas verdes, lavagem de pisos e veículos e processos 

industriais. Os requisitos de qualidade são função da aplicação específica. No estado de São 

Paulo, o reúso no setor industrial já é praticado há algum tempo, como na fábrica da 

Volkswagen, que possui um sistema de reaproveitamento com capacidade de 70 mil m³/mês, 

que é utilizada em atividades com pintura, refrigeração e jardinagem. No Ceará, o Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) iniciou uma ação semelhante, com a inauguração da 

Estação de Reúso em dezembro de 2017. 

O reúso para fins urbanos também é abordado na Resolução nº 54/2007 do CNRH, 

que contempla as modalidades de utilização para irrigação paisagística, lavagem de logradouros 

públicos e de veículos, desobstrução de tubulações, construção civil, edificações e combate a 

incêndios dentro da área urbana. O tipo de tratamento necessário a essa água dependerá da 

qualidade do efluente bruto e do tipo de aplicação a que a água de reúso será destinada, devendo 

atender aos padrões de qualidade sanitária requeridos para a atividade. 

Segundo Hespanhol (2003), dentre as atividades na construção civil onde o reúso 

pode ser viabilizado, estão a preparação e cura do concreto e para estabelecer a umidade ótima 

em compactação dos solos. Estudos foram desenvolvidos para verificar a viabilidade da 

utilização da água de reúso no concreto, observando a qualidade mínima exigida para a 
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atividade. Entretanto, a grande maioria desses estudos foi realizado no exterior, sendo escassos 

os trabalhos publicados em língua não inglesa. 

 

2.2 Qualidade da água de amassamento para concreto 

 

Neville (2000) referiu-se à água como o ingrediente Cinderela do concreto devido a 

sua substancial influência nas propriedades do material, não sendo necessária apenas para 

viabilizar a trabalhabilidade e a hidratação do cimento, mas sim um elemento que estará 

vinculado ao concreto durante toda a vida da estrutura, de maneira benéfica ou não. 

Segundo o autor, a água de amassamento influencia diversas propriedades do 

material além da resistência e trabalhabilidade, dentre as quais se destacam o tempo de pega, 

exsudação, retração, fluência, penetração de sais, reação álcali-agregado, carbonatação, 

resistividade elétrica, corrosão e ataques químicos, como o ataque por sulfato. Por esse motivo 

é importante investigar a qualidade da água utilizada para a fabricação do concreto. 

Neville (2000) ainda diz que se deve considerar a distinção entre a qualidade da água 

de amassamento e o ataque na estrutura de concreto por águas agressivas ao material. De fato, 

algumas águas que podem afetar negativamente o concreto endurecido podem se mostrar 

inofensivas quando utilizadas durante a mistura, motivo pelo qual os estudos sobre água de 

amassamento devem ser incentivados. 

Normalmente, a qualidade da água recomendada para amassamento é semelhante à 

da água potável. Entretanto, alguns tipos de água que não são apropriadas para o consumo se 

mostram eficazes como águas de amassamento, como é o caso das águas residuárias de 

tratamento de esgoto, as águas cinzas e águas recicladas dos processos de produção de concreto 

(KUCCHE et al, 2015).  

No Brasil, a água para concreto é regulamentada pela norma NBR 15.900/2009 – 

Água de amassamento para concreto, que especifica os requisitos necessários para a água ser 

considerada adequada, apresentando limites de tolerância para os parâmetros a serem analisados, 

os procedimentos de amostragem e de avaliação. Nos Estados Unidos da América (EUA), a 

norma ASTM C-94 – Specification for ready mix concrete estabelece diretrizes gerais sobre a 

qualidade da água a ser utilizada, que deve ser clara e aparentemente limpa. As águas de 

qualidade questionável devem atender aos limites de resistência à compressão e tempo de pega 

mínimos quando comparados com a água potável. A norma ASTM C-1602 – Standart 

specification for mixing water used in the production of hydraulic cement concrete é mais 

específica, definindo fontes alternativas e adotando limites de tolerância para os componentes 
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presentes na água. A norma britânica BS EN 1008:2002 – Mixing water for concrete também 

define parâmetros de aceitabilidade para águas de fontes alternativas e os métodos de avaliação, 

de maneira similar à norma brasileira. 

Em todas as normas, a água potável é considerada adequada para uso, assim como 

a água destilada, sendo dispensado os testes de verificação de sua qualidade. As normas também 

apresentam convergência quanto à utilização de misturas de dois ou mais tipos de água, devendo 

a mistura final, que será utilizada como água de amassamento, ser testada e apresentar 

conformidade aos parâmetros da respectiva norma.  

O Quadro 1 abaixo apresenta um comparativo entre os limites de tolerância para os 

parâmetros de acordo com três normas citadas.  

 

Quadro 1 – Limites de tolerância das normas. 

Parâmetro NBR 15.900 ASTM C-1602 BS EN 1008 
Óleos e 
gorduras 

Não mais do que traços 
visíveis (não consta) Apenas traços (quantidades 

quase imperceptíveis) 

Detergentes Qualquer espuma deve 
desaparecer em 2 min (não consta) A espuma deve desaparecer 

no máximo em 2 minutos 

Cor 

A cor deve ser comparada 
qualitativamente com 

água potável devendo ser: 
amarelo-claro a incolor 

Deve ser clara 
(ASTM C-94) 

Sem cor, até um amarelo-
claro. (Exceção: Água 

recuperada) 

Material 
sólido 
(mg/L) 

< 50.000 < 50.000 ≤ 1% do total de agregado 

Odor 

Deve ser inodora e sem 
odor de sulfeto de 

hidrogênio, após adição de 
ácido clorídrico 

(não consta) 

Apenas odor de água potável 
de beber e leve odor de 
cimento ou de odor de 

enxofre no caso de cinzas 
volantes na água. 

pH Entre 6 e 9 (não consta) ≥ 4,0 

Matéria 
orgânica 

A cor da água deve ser 
mais clara ou igual à da 
solução-padrão, após a 

adição de NaOH 

(não consta) (não consta) 

Cloretos 
(mg/L) 

Concreto protendido ou 
simples (sem armadura) 
< 500; Concreto armado 

< 1.000 

Concreto 
protendido 

< 500; 
Concreto 

armado < 1.000 

≤ 4.500 

Sulfatos 
(mg/L) < 2.000 < 3.000 ≤ 2.000 
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Quadro 1 – Limites de tolerância das normas (Conclusão). 

Álcalis 
(mg/L) < 1.500 < 600 < 1.500 

Açúcares 
(mg/L) < 100 (não consta) < 100 

Fosfatos 
(mg/L) < 100 (não consta) < 100 

Nitratos 
(mg/L) < 500 (não consta) < 500 

Chumbo 
(mg/L) < 100 (não consta) < 100 

Zinco 
(mg/L) < 100 (não consta) < 100 

Fonte: NBR 15.900, 2009; ASTM C-1602, 2012 e BS EN 1008, 2002. 

 

Nota-se que a norma americana apresenta restrições menos severas em relação tanto 

à norma brasileira quanto à norma britânica, não apresentando valores de referência para 

diversos parâmetros, notavelmente o pH. Comumente, águas com valores de pH entre 6 e 8, 

podendo chegar até 9, são adequadas para o uso no concreto, desde que não sejam salobras 

(NEVILLE, 2000).  

Além de a água atender aos parâmetros apresentados no Quadro 1, também é 

necessário que os concretos fabricados com águas de fontes não-potáveis apresentem 

propriedades adequadas, isto é, que suas características não sejam drasticamente afetadas em 

função da substituição da água. As três normas apresentadas definem valores aceitáveis para as 

propriedades de resistência à compressão axial (parâmetro mecânico) e tempo de início e fim de 

pega do cimento (parâmetro físico). 

O tempo de pega é uma das propriedades afetadas pelo tipo de água de amassamento 

(KUCCHE et al, 2015). Os limites para esse parâmetro divergem entre as normas, sendo 

apresentados no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 - Limites de tolerância para o tempo de pega. 

Norma Limite de tolerância para o tempo de pega 

NBR 15.900 Os tempos de início e fim de pega não devem diferir mais de 25% em 
relação ao concreto de referência 

ASTM C-1602 
Tempo de início de pega: até 1h mais cedo que o concreto de referência 

Tempo de fim de pega: até 1h30min mais tarde que o concreto de 
referência 

BS EN 1008 Tempo de início de pega ≥ 60min 
Tempo de fim de pega ≤ 12h 

Fonte: NBR 15.900, 2009; ASTM C-1602, 2012 e BS EN 1008, 2002. 
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A NBR 15.900 (ABNT, 2009) é a mais restrita entre as três normas quanto ao tempo 

de pega, estabelecendo apenas a margem de 25% de diferença. A norma estadunidense é, neste 

aspecto, mais restrita que a britânica – embora permaneça mais permissiva que a brasileira – ao 

estabelecer uma tolerância de até uma hora para o início e uma hora e meia para o fim de pega, 

ao passo em que a EN 1008 (BS, 2002) determina apenas um tempo mínimo necessário para o 

início de pega e o máximo permitido para o fim da pega. 

Há uma consonância entre as normas no que se refere à resistência à compressão 

axial, onde as três definem o mesmo limite de aceitabilidade. O concreto fabricado com água de 

fonte alternativa deve apresentar pelo menos 90% da resistência à compressão axial do concreto 

de referência, fabricado com água destilada. A ASTM C-1602 (ASTM, 2012) estabelece a idade 

de 7 dias, enquanto a NBR 15.900 e a BS EN 1008 estabelecem duas idades, aos 7 e aos 28 dias. 

A norma americana também considera como referência o concreto fabricado com água potável, 

enquanto as normas brasileira e britânica, além da água destilada, consideram o concreto feito 

com água deionizada como referência. 

 

2.3  Utilização de água residuária como água de amassamento 

 

O precursor dos estudos do efeito do tipo de água de amassamento no concreto foi 

Abrams (1924), com o estudo Tests of Impure Waters for Mixing Concrete. Abrams (1924) 

estudou os efeitos na resistência do concreto de águas residuárias de esgoto e águas contendo 

resíduos industriais. O estudo mostrou que apenas água de curtume saturada de cal, rejeitos 

derivados de fábrica de tintas e águas ácidas foram consideradas insatisfatórias como água de 

amassamento. Abrams concluiu que apesar da grande variação quanto à origem e ao tipo das 

águas utilizadas, a maioria apresentou bons resultados no concreto, possivelmente devido ao 

fato de a concentração de impurezas ser baixa. 

Na Indonésia, Tay e Yip (1987) estudaram os efeitos do uso de água recuperada de 

tratamento de esgoto na resistência à compressão. A água utilizada passou inicialmente pela 

estação de tratamento de esgoto, que opera com o processo de lodo ativado, de onde o efluente 

foi encaminhado para uma indústria para tratamentos mais avançados (recuperação da água). O 

efluente foi recuperado através dos processos de coagulação-floculação, sedimentação, filtração, 

aeração e cloração, seguidos de um tratamento com carvão ativado, resultando na água utilizada 

na referida pesquisa. Os autores executaram concretos com substituição de 0%, 25%, 50% e 

100% de água potável por água recuperada. Estes encontraram que, para as primeiras idades, o 

concreto feito com água recuperada, parcial ou totalmente, apresentou resistência à compressão 
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axial superior em relação ao concreto feito apenas com água potável, com aumento de 8% a 17% 

aos 28 dias. Para as idades superiores a três meses, a resistência encontrada foi similar. Os 

autores afirmam que as impurezas presentes na água reagem de maneira diferente com o 

cimento, mas que nem todas causam efeitos adversos. 

Um estudo com mais variáveis foi desenvolvido no Kuwait por Al-Ghusain e Terro 

(2003) utilizando água residuária de tratamento primário, secundário e terciário, assim como a 

água disponibilizada pela companhia de abastecimento local. Foram analisadas as propriedades 

de trabalhabilidade, tempo de pega, resistência à compressão e o potencial de corrosão do aço 

recoberto por uma camada de concreto, um dos raros trabalhos a se preocupar com a questão da 

corrosão da armadura. 

A propriedade de trabalhabilidade não foi afetada pelo tipo de água utilizado, tendo 

os quatro tipos de concreto apresentado abatimento entre 70 e 80 mm. Os autores concluíram 

que o tempo de pega é afetado pelo tipo de água. As águas de tratamento primário e terciário 

apresentaram tempos de início de pega similares ao da água potável, enquanto que a diferença 

ultrapassou uma hora para a água de tratamento secundário, fato atribuído ao maior percentual 

de amônia encontrado nessa água. Tal substância pode provocar um fluxo de água a face superior 

do concreto devido à pressão osmótica (NEVILLE, 1981). O tempo de fim de pega foi maior 

para a água de tratamento primário, ultrapassando 8 h, ao que os autores atribuíram a maior 

presença de matéria orgânica dissolvida. 

Para a resistência à compressão foram encontrados valores menores para os 

concretos com água de tratamento primário e secundário para idades de até um ano. A análise 

estatística ANOVA mostrou que, de fato, houve diferença significativa entre esses dois tipos de 

concreto quanto comparados aos feitos com água de tratamento terciário e água potável. O 

concreto produzido com água de tratamento terciário apresentou valores de resistência 

superiores ao com água potável nas primeiras idades, resultado que está em concordância com 

o encontrado por Tay e Yip (1984). 

O potencial de corrosão do aço também foi maior para as águas de tratamento 

primário e secundário. Os autores encontraram que o potencial de corrosão aumenta à medida 

em que a qualidade da água diminui, tendo encontrado o caso mais crítico para a água de 

tratamento primário. 

Al-Ghusain e Terro (2003) concluíram que a água de tratamento terciário foi 

considerada adequada para a produção de concreto, uma vez que as propriedades no estado 

fresco, a resistência à compressão e o potencial de corrosão do aço foram similares ao 
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encontrado no concreto feito com água potável, não apresentando efeitos adversos nas 

propriedades analisadas, ao contrário das águas de tratamento primário e secundário. 

Silva e Naik (2010) realizaram uma análise sobre os efeitos da utilização de água 

residuária de esgoto sobre a resistência à compressão e espalhamento de argamassas. O ensaio 

de resistência à compressão foi realizado nas idades de 1, 7, 14, 28, 56 e 91 dias. No estado 

fresco, o espalhamento da argamassa produzida com a água residuária foi menor. Na resistência 

à compressão a argamassa com água residuária apresentou resultados maiores. Segundo os 

autores, esse resultado sugere que o conteúdo orgânico presente na água atua como um agente 

dispersante, aumentando a dispersão do cimento e reduzindo a aglomeração. Eles encontraram 

que não houve impactos negativos em decorrência da utilização da água residuária, quando os 

resultados foram comparados com as argamassas de água potável. 

Estudos mais recentes foram realizados com águas cinzas como água de 

amassamento. As águas cinzas possuem grau de poluição menor, uma vez que consistem 

geralmente do descarte proveniente dos chuveiros, banheiras, pias e máquinas de lavar, 

excluindo os resíduos dos vasos sanitários, que contém maiores concentrações de nitratos, 

fosfatos, resíduos farmacêuticos e organismos patogênicos (LEAL et al, 2011). 

Peche et al (2015) investigaram as propriedades de consistência, tempo de pega e 

expansibilidade do cimento e resistência à compressão de argamassa frente à água cinza e a água 

potável, admitida como material de referência. A análise química da água cinza utilizada 

apresentou total concordância com os parâmetros das normas ASTM C-94 (ASTM, 2017) e BS 

EN 1008 (BS, 2002). Não foram encontradas diferenças significativas entre a expansibilidade 

verificada para a água cinza em relação à água potável. O tempo de início e de fim de pega 

encontrado para a água cinza foi menor, entretanto a redução foi mínima e ainda dentro dos 

limites impostos pelas normas. A resistência à compressão encontrada para a água cinza foi 

ligeiramente maior, o que foi atribuído a maior presença de sabões, detergentes e outras 

substâncias tensioativas. Os autores concluíram que a água cinza tem potencial para ser utilizada 

para fabricação de concreto. 

A maioria dos estudos anteriormente apresentados compreenderam propriedades 

imprescindíveis do material, como tempo de pega e resistência à compressão, encontrando 

resultados satisfatórios para as fontes alternativas de água.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Tipos de água 

 

A pesquisa será realizada com três tipos de água, sendo elas a água destilada, a água 

potável fornecida na rede de distribuição e a água residuária retirada na saída do tratamento 

secundário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Marechal Rondon, localizada no 

município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza/CE. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma do tratamento na ETE Marechal Rondon, que 

conta com grade, caixa de areia, calha Parshall, uma lagoa anaeróbia, duas lagoas facultativas 

em paralelo e duas lagoas de maturação em série, sendo o Riacho Urucutuba o corpo receptor. 

A água para esta pesquisa foi coletada ao fim da segunda lagoa de maturação, antes da saída 

para o corpo receptor. 

 

Figura 1 - Fluxograma da Estação de Tratamento de Esgoto Marechal Rondon. 

 
Fonte: autor, 2018. 

  

Local 
da coleta 
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3.1.2 Cimento 

 

O cimento escolhido para a pesquisa foi o Cimento Portland V de Alta Resistência 

Inicial (CP V – ARI). De acordo com a NBR 16.697 – Cimento Portland – Requisitos (ABNT, 

2018), esse cimento é composto de 90% a 100% de clínquer e sulfatos de cálcio e de 0% a 10% 

de material carbonático, não possuindo adições de escórias ou material pozolânico. As Tabelas 

1 e 2 abaixo apresentam os valores normatizados para os requisitos químicos, físicos e 

mecânicos do cimento, bem como os valores obtidos para o cimento utilizado na pesquisa. 

 

Tabela 1 - Requisitos químicos para o CP V ARI. 

CP V ARI Resíduo 
insolúvel (RI) 

Perda ao 
fogo (PF) 

Óxido de 
magnésio (MgO) 

Trióxido de 
enxofre (SO3) 

Valores 
normatizados ≤ 3,5 % ≤ 6,5 % ≤ 6,5 % ≤ 4,5 % 

Valores obtidos 0,77 4,49 5,27 3,31 
Fonte: NBR 16.697, ABNT, 2018; Cimento Apodi, 2018. 

 

Tabela 2 - Requisitos físicos e mecânicos para o CP V ARI. 

CP V ARI Resíduo na 
peneira 75μm 

Início 
de pega 

Expansibilidade 
a quente 

Resistência à compressão (MPa) 
1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

Valores 
normatizados ≤ 6,0 % ≥ 60min ≤ 5 mm ≥ 14 ≥ 24 ≥ 34 - 

Valores 
obtidos 0,2 % 133 min 0,0 mm 31,5 36,7 42,0 49,3 

Fonte: NBR 16.697, ABNT, 2018; Cimento Apodi, 2018. 

 

Esse cimento foi selecionado prioritariamente pelo fato de não possuir adições, 

como escórias ou pozolana, e não ser resistente a sulfatos, de modo a evitar reações adversas 

com a água residuária de esgoto em estudo. 

 

3.1.3 Agregados 

 

Na pesquisa foram executados concretos e argamassas com os três tipos de água, 

utilizando o cimento CP V ARI. As argamassas foram executadas segundo a NBR 7.215 – 

Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão axial (ABNT, 1996). As 

argamassas são compostas por uma parte de cimento, três partes de areia normalizada e um fator 

água/cimento de 0,48 (traço 1:3:0,48). 
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A areia utilizada para esse ensaio segue a NBR 7.214 – Areia normal para ensaio 

de cimento (ABNT, 2015). Ela é definida como um material natural, padronizado, constituído 

principalmente de grãos de quartzo de forma arredondada a subarredondada. Essa areia é 

fornecida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e utilizada em 

todo o país para o ensaio da determinação da resistência à compressão axial de qualquer cimento. 

De acordo com a norma, a areia deve ser separada em quatro frações granulométricas, sendo 

elas as apresentadas no Quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3 - Frações da areia normal. 
Denominação da fração Material retido entre as peneiras de abertura nominal 

16 2,4 mm e 1,2 mm 
30 1,2 mm e 0,6 mm 
50 0,6mm e 0,3mm 
100 0,3 mm e 0,15 mm 

Fonte: NBR 7.214, ABNT, 2015. 

 

Para a execução dos concretos, foram utilizados agregados adquiridos em depósito 

do mercado local. A composição granulométrica foi determinada segundo o procedimento 

apresentado na NBR NM 248 (ABNT, 2003). A Tabela 3 apresenta os resultados do ensaio para 

o agregado miúdo e a Figura 2 apresenta a curva granulométrica correspondente, ilustrando 

também os limites estabelecidos pela NBR 7.211 (ABNT, 2009). 

 

Tabela 3 - Composição granulométrica do agregado miúdo. 

Peneira 
(mm) 

Amostra 1 Amostra 2 
% 

Retida 
Média 

% Retida 
Acumulada 

Média 

Massa 
retida 

(g) 
% Retida % Retida 

Acumulada 

Massa 
retida 

(g) 

% 
Retida 

% Retida 
Acumulada 

9,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,00 0,0 0 
6,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 
4,75 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 
2,36 115 3,8 3,8 75 2,5 2,5 3,2 3 
1,18 280 9,3 13,2 245 8,2 10,7 8,7 12 
0,6 1091 36,4 49,6 1010 33,6 44,3 35,0 47 
0,3 1076 35,9 85,5 1147 38,2 82,5 37,1 84 

0,15 333 11,1 96,7 401 13,3 95,8 12,2 96 
Fundo 100 3,3 100,0 126 4,2 100,0 3,8 100,00 
Total 2995 100,0 - 3004 100,00 - 100,00 - 

DMC 2,36 mm 
MF 2,42 

Fonte: autor, 2018. 
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Figura 2 - Curva granulométrica do agregado miúdo. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

A massa específica real e aparente para o agregado miúdo foi determinada de acordo 

com a NBR NM 52 (ABNT, 2009). A massa unitária solta, compactada e o índice de vazios foi 

determinado segundo a NBR NM 45 (ABNT, 2006). Os resultados estão apresentados na Tabela 

4 a seguir. 

 

Tabela 4 - Caracterização do agregado miúdo. 
Massa 

específica real 
Massa específica 

aparente 
Massa 

unitária solta 
Massa unitária 

compactada 
Volume de 

vazios 
2,64 g/cm³ 2,55 g/cm³ 1,40 g/cm³ 1,48 g/cm³ 46,79% 

Fonte: autor, 2018. 
 

A composição granulométrica do agregado graúdo foi realizada de maneira análoga 

ao agregado miúdo. Seus resultados estão apresentados na Tabela 5, que também apresenta os 

limites da NBR 7.211 (ABNT, 2009), sendo a zona 9,5/25 a mais próxima do agregado utilizado, 

e na Figura 3. A massa unitária solta, compactada e o volume de vazios também foram 

determinados segundo a NBR NM 45 (ABNT, 2006). Já a massa específica real, aparente e 

absorção de água foram determinados segundo a NBR NM 53 (ABNT, 2009). Os resultados 

estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 5 - Composição granulométrica do agregado graúdo. 

Peneira 
(mm) 

Amostra 1 Amostra 2 
% 

Retida 
Média 

% Retida 
Acumulada 

Média 

Massa 
retida 

(g) 
% Retida % Retida 

Acumulada 

Massa 
retida 

(g) 

% 
Retida 

% Retida 
Acumulada 

25,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,00 0,0 0,00 
19,1 35 0,6 0,6 22 0,4 0,4 0,5 1 
12,7 2977 49,7 50,3 3044 50,9 51,2 50,3 51 
9,5 2106 35,2 85,5 2048 34,2 85,5 34,7 85 
6,3 842 14,1 99,6 830 13,9 99,3 13,9 100 

4,75 22 0,4 100,0 36 0,6 99,9 0,5 100 
Fundo 2 0,0 100,0 4 0,1 100,0 0,1 100 
Total 5984 100,0 - 5984 100,00 - 100,00 - 

DMC 19,1 mm 
Fonte: autor, 2018. 

 

Figura 3 - Curva granulométrica do agregado graúdo. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

Tabela 6 - Caracterização do agregado graúdo. 
Massa 

específica real 
Massa específica 

aparente 
Massa 

unitária solta 
Massa unitária 

compactada 
Volume 

de vazios 
Absorção 
de água 

2,66 g/cm³ 2,63 g/cm³ 1,41 g/cm³ 1,45 g/cm³ 46,99% 0,43% 
Fonte: autor, 2018. 
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3.1.4 Aditivo 

 

Na execução dos concretos com os três diferentes tipos de água e os agregados 

expostos na seção anterior, foi utilizado um aditivo para, quando necessário, conferir ao concreto 

a trabalhabilidade necessária para a moldagem dos corpos de prova, tendo sido estabelecido na 

dosagem o intervalo de (100 ± 20) mm. A utilização do aditivo evita a necessidade de acrescentar 

água, o que leva a alterar o fator água/cimento dosado e, por consequência, afetar as 

propriedades mecânicas do material no estado endurecido. 

O aditivo utilizado foi o MAXIMENT NT 14 da fabricante Matchem, sendo ele 

aditivo plastificante polifuncional para concreto, de pega normal. De acordo com a fabricante, 

o aditivo é compatível com todos os tipos de cimento, em especial aqueles com baixa quantidade 

de adição, como o CP V utilizado na pesquisa. As características técnicas do aditivo estão 

relacionadas no Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 - Características técnicas do aditivo. 
Ação principal Plastificante polifuncional 

Aspecto Líquido 
Cor Marrom escuro 

pH a 25ºC 5,50 a 7,50 
Massa específica a 25ºC 1,140 a 1,200 

Viscosidade a 25ºC < 20 cP 
Teor de cloretos Não contem cloretos 

Fonte: Matchem, 2018. 

 

3.2 Método de pesquisa 

 

A metodologia de pesquisa foi elaborada com fundamentação na NBR 15.900 

(ABNT, 2009), a norma brasileira que regula a água de amassamento para concreto. Para reiterar 

os resultados da análise segundo a norma, também foram executados três concretos, partindo do 

mesmo traço, que foi avaliado pela trabalhabilidade e propriedade mecânica de resistência. A 

Figura 4 apresenta o fluxograma dos ensaios realizados nesta pesquisa. 
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Figura 4 - Fluxograma dos ensaios realizados. 

 
 
Fonte: autor, 2018. 
 

3.2.1 Verificação da qualidade das águas para amassamento 

 

Os ensaios a serem realizados na água estão previstos na NBR 15 900 – Água para 

amassamento de concreto (ABNT, 2009). Ela especifica os requisitos para que a água seja 

considerada adequada para o preparo de concreto e descreve os procedimentos de amostragem 

e métodos de avaliação. 

São parâmetros químicos exigidos de serem analisados pela norma: óleos e 

gorduras, detergentes, cor, material sólido, pH, odor, ácidos, matéria orgânica, cloretos, sulfatos, 

álcalis, açúcares, fosfatos, nitratos, zinco e chumbo. Para que seja aceita, as características da 

água em análise devem atender aos limites impostos pela norma para todos os parâmetros 

analisados.  

A análise físico-química foi realizada para a água potável e para a água residuária 

de tratamento de esgoto, no Laboratório de Saneamento (LABOSAN) da Universidade Federal 

do Ceará – Câmpus do Pici. A água destilada, por norma, não necessita dessa análise. 

Também é uma exigência da norma que os tempos de início e fim de pega com a 

água em estudo possuam uma diferença de, no máximo, 25% em relação à água de referência – 

neste caso, a água destilada. Para isso, foi determinada a pasta de consistência normal para os 

três tipos de água, de acordo com a NBR 16.606 (ABNT, 2017). Após a determinação da 

porcentagem de água necessária para atingir a consistência de norma, os tempos de início e fim 

de pega foram determinados segundo as diretrizes da NBR 16.607 (ABNT, 2018). Esse ensaio 

é fundamental, pois o tempo de pega do cimento está relacionamento intrinsecamente ao tempo 

de pega do concreto, motivo pelo qual configura um dos parâmetros obrigatórios da NBR 15.900 

(ABNT, 2009). A Figura 5 a seguir apresenta a água residuária utilizada, de onde se vê com 

nitidez a sua cor verde característica. A Figura 6 mostra o ensaio com aparelho de Vicat equipado 

com a agulha de início de pega. 



32 

 

Figura 5 - Água residuária utilizada. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

Figura 6 - Ensaio de determinação do 
tempo de início de pega. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

Por fim, a norma requer que a resistência à compressão do concreto ou argamassa 

produzido com a água estudada seja no mínimo igual a 90% da resistência do material produzido 

com a água destilada. Para verificar esse parâmetro, foram executadas as argamassas segundo a 
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NBR 7.215 (ABNT, 1996), utilizando o cimento CP V ARI e a areia normalizada fornecida pelo 

IPT, conforme seção 3.1.3. 

A proporção dos materiais da argamassa é fixada pela norma, sendo uma porção de 

cimento para três de areia normal (as quatro frações previamente misturadas), com fator 

água/cimento de 0,48. A norma indica a quantidade dos materiais para cada mistura, conforme 

Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Quantidades de materiais para a mistura da 
argamassa. 

Material Quantidade para mistura 
Cimento 624 ± 0,4 g 

Água 300 ± 0,2 g 

Areia 

Fração grossa 468 ± 0,3 g 
Fração média grossa 468 ± 0,3 g 
Fração média fina 468 ± 0,3 g 

Fração fina 468 ± 0,3 g 
Fonte: NBR 7.215, ABNT, 1996. 

 

A partir da mistura, foram moldados seis corpos de prova cilíndricos com 5 cm de 

diâmetro e 10 cm de altura. Nas primeiras 24 h a partir da moldagem, os corpos de prova 

permaneceram com a face superior coberta por uma placa de vidro, como mostra a Figura 7. 

Após esse período, foram desmoldados e iniciada a cura úmida, em tanque de água saturada com 

cal até o momento do ensaio, aos 7 e aos 28 dias. A Figura 8 mostra o ensaio de compressão das 

argamassas. 

A fim de verificar a existência de diferenças significativas entre os três tipos de 

argamassa, os resultados foram analisados através da análise estatística de variância (ANOVA). 

Esses ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais e Construção Civil (LMCC) da 

Universidade Federal do Ceará – Câmpus do Pici. 
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Figura 7 - Corpos de prova de argamassa moldados. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

Figura 8 - Ensaio de compressão nas 
argamassas. 

 
Fonte: autor, 2018. 
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3.2.2 Verificação da trabalhabilidade do concreto com água residuária 

 

Após a verificação da qualidade da água explanada na seção anterior, foram 

executados três tipos de concreto, utilizando os agregados apresentados na seção 3.1.3 e o 

CP V ARI, apresentado na seção 3.1.2, a diferença entre eles sendo o tipo de água: um foi 

executado com a água destilada (concreto de referência), o segundo com a água potável e o 

último com a água residuária. 

O concreto foi dosado para uma resistência característica de 25 MPa aos 28 dias e 

abatimento de tronco de cone fixado em (100 ± 20) mm segundo o método da Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 1998), que foi baseado no método proposto pelo 

American Concrete Institute (ACI, 1994).  

Inicialmente, foi calculada a resistência de dosagem (fcd), resistência efetivamente 

utilizada para o procedimento de dosagem. O desvio padrão (SD) é função das condições de 

preparo do concreto, quando não determinado experimentalmente, pode ser estimado como visto 

no Quadro 6 abaixo. 

 

Quadro 6 - Condições de preparo para determinação do desvio padrão. 

Condições de preparo SD 
(MPa) 

A 
Aplicável a todas as classes de concreto. Cimento e agregados medidos em 
assa, água medida em massa ou volume com dispositivo dosador e umidade 

dos agregados deve ser corrigida. 
4 

B 
Aplicável às classes C10 a C20. Cimento é medido em assa, água medida 

em volume com dispositivo dosador, agregados medidos em massa 
combinada com volume e umidade dos agregados deve ser corrigida. 

5,5 

C 
Aplicável as classes C10 e C15. Cimento é medido em assa, água medida 
em volume com dispositivo dosador, agregados medidos em volume e a 

umidade dos agregados deve ser corrigida. 
7 

Fonte: ABCP, 1998. 
 

Adotou-se o valor de 4, uma vez que os materiais foram todos medidos em massa e 

a umidade dos agregados foi controlada, caracterizando a condição de preparo A. A resistência 

de dosagem (fcd) foi calculada segundo a equação abaixo, onde fck é a resistência característica 

desejada aos 28 dias e SD é o desvio padrão: 

fcd = fck + 1,65 SD = 25 + 1,65 ∙ 4 = 31,6 MPa  (1) 

O fator água/cimento foi determinado a partir da Curva de Abrams, ajustada segundo 

a Lei de Abrams. A Figura 9 apresenta curvas para três classes de resistência de cimento Portland 
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(25 MPa, 32 MPa e 40 MPa). Considerando o CP V utilizado como de classe 40 MPa, encontrou-

se o valor de a/c = 0,583 por interpolação. 

 

Figura 9 - Curva de Abrams para determinação do fator a/c. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

O consumo de água é determinado com base na dimensão máxima característica 

(DMC) do agregado graúdo e a trabalhabilidade desejada. Para uma trabalhabilidade de (100 ± 

20) mm e DMC de 19,1mm, obteve-se um consumo de água de 205 l/m³, conforme o Quadro 7 

abaixo do método ABCP (1998). 

 

Quadro 7 - Consumo de água por m³. 

Fonte: ABCP, 1998. 

 

Com o fator água/cimento (a/c) e o consumo de água (Cágua) determinado, o consumo 

de cimento (CC) foi dado por: 

CC = Cágua

a/c
 = 205

0,583
 = 351,63 kg/m³  (2) 

O volume de agregado graúdo é determinado em função do módulo de finura (MF) 

do agregado miúdo e da dimensão máxima característica (DMC) do agregado graúdo, segundo 

o Quadro 8 abaixo. Foi encontrado o valor de 0,710 m³.  
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Quadro 8 - Volume de agregado graúdo. 

MF Areia DMC (mm) 
9,5 19,0 25,0 32,0 38,0 

1,8 0,645 0,770 0,795 0,820 0,845 
2,0 0,625 0,750 0,775 0,800 0,825 
2,2 0,605 0,730 0,755 0,780 0,805 
2,4 0,585 0,710 0,735 0,760 0,785 
2,6 0,565 0,690 0,715 0,740 0,765 
2,8 0,545 0,670 0,695 0,720 0,745 
3,0 0,525 0,650 0,675 0,700 0,725 
3,2 0,505 0,630 0,655 0,680 0,705 
3,4 0,485 0,610 0,635 0,660 0,685 
3,6 0,465 0,590 0,615 0,640 0,665 

Fonte: ABCP, 1998. 

 

O consumo de agregado graúdo (Cbrita) foi dado pelo produto do volume (V) 

encontrado pela massa unitária compactada (ρuni, compac): 

Cbrita = V ∙ ρuni, compac = 0,71 ∙ 1456,41 = 1034,05 kg/m³ (3) 

O volume do agregado miúdo (Vareia) é o resultado da subtração de 1 m³ dos volumes 

de água, cimento e agregado graúdo. Para encontrar o consumo deste agregado (Careia), 

multiplicou-se o volume encontrado pela massa específica (ρ) do material segundo as equações 

abaixo, onde CC é o consumo de cimento, Cbrita é o consumo de agregado graúdo e Cágua é o 

consumo de água. 

Vareia = 1 - Cc 
ρ

 - Cb
ρ

 - Cágua
ρ

 = 1 - 351,63
3100

 - 1034,05
2659,43

 - 205
1000

 = 0,293 m³ (4) 

Careia = V ∙ ρ = 0,293 ∙ 2637,17 = 772,02 kg/m³  (5) 

Logo, o traço adotado foi o apresentado na Tabela 7 abaixo. Esta foi a dosagem 

encontrada para os três tipos de concreto executados. 

 

Tabela 7 - Traço de concreto calculado. 
Traço Cimento Areia Brita Água 
kg/m³ 351,63 772,02 1034,05 205 

Unitário 1 2,20 2,94 0,583 
Fonte: autor, 2018. 

 

É importante ressaltar que o método escolhido permite o ajuste dos materiais, uma 

vez que se trata de uma primeira aproximação. Devido a essa característica, para atingir a 
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trabalhabilidade desejada foi necessário acrescentar água ao primeiro concreto executado (com 

água destilada, referência), valor acrescentado igualmente para os concretos seguintes, passando 

o fator a/c de 0,583 a 0,62. A Tabela 8 apresenta o traço final adotado, considerando o acréscimo 

de água (acréscimo de 0,5 kg, passando de 7,83 kg a 8,33 kg), bem como a quantidade de 

materiais utilizada a cada betonada. 

 

Tabela 8 - Traço final adotado. 
Traço Cimento Areia Brita Água 

kg por betonada 13,42 29,46 39,46 8,33 
Unitário 1 2,20 2,94 0,62 

Fonte: autor, 2018. 

 

No estado fresco, foi realizado o ensaio de abatimento de tronco de cone, a fim de 

verificar se todos os concretos se encontram dentro do intervalo dimensionado. No caso de não 

se obter um abatimento mínimo de 80 mm, foi acrescentado o aditivo apresentado na seção 

3.1.4, de modo a conferir a trabalhabilidade desejada e necessária para moldagem sem 

comprometer as propriedades mecânicas do concreto. 

 

3.2.3 Verificação da resistência à compressão do concreto com água residuária 

 

Foram moldados seis corpos de prova para cada tipo de concreto. Após moldados, 

os corpos de prova cilíndricos (10x20) cm permaneceram 24h em cura inicial ao ar. Após esse 

período, foram desmoldados e colocados em tanques de água saturada com cal, onde 

permaneceram em cura úmida até o momento do ensaio de resistência à compressão axial, aos 

7 e aos 28 dias, como mostra a Figura 10. 
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Figura 10 - Corpos de prova em cura úmida. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

Para cada idade, foram ensaiados 3 corpos de prova segundo as diretrizes da 

NBR 5.739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (ABNT, 2018), 

como ilustra a Figura 11 abaixo.  

 



40 

Figura 11 - Ensaio de resistência à 
compressão do concreto. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

A fim de verificar a existência de diferenças significativas entre os três tipos de 

concreto, os resultados foram analisados através da análise estatística de variância (ANOVA). 

A execução dos concretos, moldagem, cura e ensaio de resistência à compressão axial do 

concreto foram realizados no Laboratório de Materiais e Construção Civil (LMCC) da 

Universidade Federal do Ceará – Câmpus do Pici. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise físico-química das águas 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados da análise realizada para a água residuária do 

tratamento secundário de esgoto e também para a água potável, assim como os limites 

estabelecidos pela NBR 15.900 (ABNT, 2009). Pela norma, a água destilada – adotada como 

referência nesta pesquisa – e a potável já são consideradas adequadas e não precisariam ser 

ensaiadas. Entretanto, para fins de pesquisa, conduziu-se o ensaio para determinação das 

características da água potável. 

 

Tabela 9 - Resultados da análise da água. 

Parâmetro Água 
potável 

Água 
residuária Limite de tolerância (NBR 15.900) 

Óleos e 
gorduras Ausência Ausência Não mais do que traços visíveis 

Detergentes Ausência Presença Qualquer espuma deve desaparecer em 2 min 

Cor Incolor Verde 
A cor deve ser comparada qualitativamente 

com água potável devendo ser: amarelo-claro 
a incolor 

Material sólido 
(mg/L) 322 1.036,0 < 50.000 

Odor Inodoro Odor de 
clorofilia 

Deve ser inodora e sem odor de sulfeto de 
hidrogênio, após adição de ácido clorídrico 

pH 6,6 7,95 Entre 6 e 9 
Matéria 
orgânica Mais claro Mais claro A cor da água deve ser mais clara ou igual à 

da solução-padrão, após a adição de NaOH 

Cloretos 
(mg/L) 111,3 213,2 

Concreto protendido < 500; Concreto armado 
< 1.000; Concreto simples (sem armadura) < 

500 
Sulfatos 
(mg/L) 8,21 39,4 < 2.000 

Álcalis (mg/L) 20,0 35,0 < 1.500 
Açúcares 
(mg/L) 4,56 42,06 < 100 

Fosfatos 
(mg/L) < L.D. 4,60 < 100 

Nitratos (mg/L) < L.D. 1,33 < 500 
Chumbo 
(mg/L) < L.D < L.D. < 100 

Zinco 
(mg/L) < L.D. < L.D. < 100 

Legenda: L.D. – Limite de detecção, para o zinco = 0,1203 mg/L, chumbo = 0,1339 mg/L, açúcares = 10 mg/L. 
Fonte: autor, 2018. 
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A água potável se enquadrou dentro de todos os limites determinados pela NBR 

15.900 (ABNT, 2009), apresentando resultados muito abaixo dos valores máximos permitidos. 

Pelas normas ASTM C-1602 (ASTM, 2012) e BS 1.008 (BS, 2002) também seria aceita, pois 

atende a todos os requisitos, apresentados na seção 2.2. Esse resultado está em conformidade 

com pesquisas anteriores, onde a água potável foi considerada adequada para amassamento. 

A água residuária não apresentou conformidade a três itens da norma, sendo eles: 

detergentes, cor e odor, conforme destacado na Tabela 9 acima. Seria igualmente rejeitada pelas 

normas ASTM C-1602 (ASTM, 2012), devido à cor, e BS 1.008 (BS, 2002), devido à cor, ao 

odor e à presença de detergentes. 

Abrams (1924), em sua extensa pesquisa com dezenas de tipos de água, concluiu 

que nem a cor nem o odor são bons indicadores da qualidade da água para amassamento, uma 

vez que as águas testadas com aparência menos favorável apresentaram bons resultados por sua 

maior parte. Neville (2000) também diz que cores escuras e odor mais pronunciado não 

necessariamente significam que substâncias nocivas estão presentes na água. Por certo, os 

limites de tolerância da NBR 15.900 (ABNT, 2009) foram respeitados para as substâncias 

ensaiadas, como os sulfatos e os cloretos, conhecidamente nocivos ao concreto quando presentes 

em grande quantidade. 

Os tempos de início e fim de pega foram determinados para avaliar se a água é 

adequada para ser usada para amassamento, conforme a NBR 15.900 (ABNT, 2009). Esta norma 

exige que a diferença entre os valores encontrados para a água residuária não se distanciem mais 

que 25% em relação ao material de referência, no caso, a água destilada. A Tabela 10 apresenta 

os valores encontrados para a determinação da pasta de consistência normal para os três tipos 

de água analisados e a Tabela 11 apresenta o resultado do ensaio de determinação dos tempos 

de início e de fim de pega. 

 

Tabela 10 - Pasta de consistência normal. 
Tipo de água Quantidade de água utilizada % de água 

Destilada 149 g 29,8% 
Potável 149 g 29,8% 

Residuária 150,3 g 30,1% 
Fonte: autor, 2018. 
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Tabela 11 - Tempo de início e de fim de pega. 

Tipo de 
água 

Tempo de 
início de pega 

Diferença em 
relação à água 

destilada 

Tempo de 
fim de pega 

Diferença em 
relação à água 

destilada 
Destilada 114 min - 176 min - 
Potável 119 min 4,38% 172 min - 2,27% 

Residuária 134 min 17,54 % 207 min 17,61 % 
Fonte: autor, 2018. 

 

A água potável e a destilada necessitaram da mesma quantidade de para atingir a 

consistência determinada pela NBR 16.606 (ABNT, 2017), enquanto que a água residuária 

precisou de um 1,3 g a mais (0,26%). 

Enquanto a diferença para a pasta de consistência normal foi marginal, 

possivelmente consequência de uma variabilidade aleatória, os tempos de início e de fim de pega 

sofreram mais variações em relação à água destilada. Os resultados para a água potável se 

mantiveram próximos aos da água destilada, com variação máxima de 5 minutos para o tempo 

de início de pega, ou 4,30%, e variação ainda menor para o tempo de fim de pega, que foi de 

apenas 4 minutos. 

Entretanto, para a água residuária a diferença foi considerável, de 20 minutos para 

o tempo de início de pega e 21 minutos para o tempo de fim de pega. Segundo McCoy (1978), 

esse resultado pode ser explicado devido a maior concentração de açúcares, cerca de nove vezes 

superior ao valor encontrado para a água potável. Com maior presença de açúcares, a pega pode 

sofrer retardo e a resistência à compressão nas idades iniciais, de 1 a 7 dias, podem ser reduzidas 

(MCCOY, 1978). 

Mesmo com essa diferença relevante, os tempos de início e de fim de pega 

atenderam aos requisitos da NBR 15.900 (ABNT, 2009), uma vez que apresentaram diferenças 

menores que 25% em relação à pasta referência (água destilada). Atenderam ainda aos requisitos 

das normas EN 1.008 (BS, 2002), por apresentar tempo de início de pega superior a 60 minutos 

e de fim de pega inferior a 12 horas, e ASTM C-1602 (ASTM, 2012), por ter tempo de início de 

pega superior a referência e de fim de pega dentro do limite máximo de uma hora e meia após a 

referência. 

Como último critério de adequabilidade, a NBR 15.900 (ABNT, 2009) exige que a 

resistência à compressão axial de concretos ou argamassas produzidos com a água em análise 

seja pelo menos 90% da resistência do concreto ou argamassa de referência, nesta pesquisa o 

produzido com água destilada. Para verificar esse parâmetro, foram moldados cilindros de 

dimensões (5x10) cm de argamassa, produzida com cimento CP V ARI e areia normal do IPT. 
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O ensaio de resistência à compressão foi realizado aos 7 e aos 28 dias e os resultados 

estão relacionados na Tabela 12 e na Tabela 13 abaixo. A Figura 12 apresenta o gráfico de 

evolução da resistência das argamassas. 

 

Tabela 12 - Resistência à compressão das argamassas aos 7 dias. 

Resistência à compressão (MPa) Tipo de água 
Destilada Potável Residuária 

CP 1 29,76 31,57 27,07 
CP 2 34,14 34,04 28,19 
CP 3 27,38 33,90 31,98 

Média 30,43 33,17 29,08 
Desvio padrão 3,43 1,39 2,57 

fci / fcr - 1,09 0,96 
Fonte: autor, 2018. 

 

Tabela 13 - Resistência à compressão de argamassas aos 28 dias. 

Resistência à compressão (MPa) Tipo de água 
Destilada Potável Residuária 

CP 1 33,56 39,42 35,17 
CP 2 35,52 38,64 30,72 
CP 3 34,94 34,20 34,73 

Média 34,67 37,42 33,54 
Desvio padrão 1,01 2,82 2,45 

fci / fcr - 1,08 0,97 
Fonte: autor, 2018. 

 

Figura 12 - Resistência à compressão axial das argamassas. 

 
Fonte: autor, 2018. 

 

26

28

30

32

34

36

38

40

7 dias 28 dias

Re
sis

tê
nc

ia
 (M

Pa
)

Idade

Resistência à compressão axial das argamassas

Destilada Potável Efluente



45 

Nota-se pelas tabelas acima que as argamassas feitas com a água residuária 

apresentaram os menores resultados tanto aos 7 quanto aos 28 dias. Entretanto, ainda apresentou 

96% da resistência da argamassa com água destilada aos 7 dias e 97% aos 28 dias, como mostra 

o índice fci / fcr. A água residuária atendeu, portanto, aos limites da NBR 15.900 (ABNT, 2009), 

assim como da EN 1.008 (BS, 2002) e da ASTM C-1602 (ASTM, 2012) para a resistência à 

compressão. A menor resistência pode ser explicada pela maior quantidade de açúcares, que 

podem afetar negativamente a resistência, assim como causar certo retardo na pega (MCCOY, 

1978). A água potável apresentou maior resistência nas duas idades, sendo 9% superior à 

resistência da argamassa com água destilada aos 7 dias e 8% superior aos 28 dias.  

A fim de verificar se há diferenças significativas entre os grupos, foi realizada uma 

análise estatística de variância (ANOVA), que compara a média da população e verifica se há 

diferença significativa entre as médias individuais dos grupos. O fator controlável utilizado foi 

o tipo de água de amassamento, sendo três: destilada, potável e residuária. A hipótese nula (H0) 

é de que não há diferença significativa entre os grupos devido a substituição da água de 

amassamento e a segunda hipótese (H1), é de que há diferença. Havendo diferença significativa 

será executado o teste Duncan, através da comparação múltipla de médias. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 14 e na Tabela 15 abaixo. 

 

Tabela 14 – Teste ANOVA para a resistência das argamassas 
aos 7 dias. 
 SQ GDL MQ Teste F Referência 
Entre Grupo 26,0675 2 13,0337 1,9258 5,14 

Dentro Grupo 40,6075 6 6,7679 - - 
Total 66,6750 8 - - - 

Legenda: SQ: Soma dos quadrados; GDL: Grau de liberdade; MQ: Média 
dos quadrados 
Fonte: autor, 2018. 
 

Tabela 15 - Teste ANOVA para a resistência das argamassas 
aos 28 dias. 
 SQ GDL MQ Teste F Referência 
Entre Grupo 23,8830 2 11,9415 2,3955 5,14 

Dentro Grupo 29,9097 6 4,9849 - - 
Total 53,7927 8 - - - 

Fonte: autor, 2018. 
 

Para as duas idades, não foram encontradas diferenças significativas, visto que o 

valor F calculado (Teste F) foi inferior ao valor tabelado (referência). Isso mostra que não há 
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diferença significativa entre as três argamassas em função da água de amassamento, não se 

fazendo necessário realizar o teste de Duncan das múltiplas médias. 

 

4.2 Trabalhabilidade do concreto produzido com água residuária 

 

Para corroborar os resultados encontrados a partir da análise dos parâmetros da NBR 

15.900 (ABNT, 2009), foram executados três concretos, com o mesmo traço, mudando apenas 

o tipo de água de amassamento. Conforme relatado na seção 3.2.2, o traço calculado através do 

Método da ABCP necessitou de ajustes quanto à quantidade de água. Para o traço de referência, 

foram acrescentados 500g de água para atingir a trabalhabilidade desejada sem o advento do 

aditivo polifuncional, quantidade adicionada aos outros dois concretos, de modo que os três 

continuassem com o mesmo traço. 

A trabalhabilidade foi avaliada a partir do método do abatimento de tronco de cone 

(slump test), cujo valor desejado foi de (100 ± 20) mm, segundo as diretrizes da NBR NM 67 

(ABNT, 1998). Todos os abatimentos foram do tipo verdadeiro, sem apresentar cisalhamento 

ou segregação dos materiais. A Tabela 16 mostra os resultados. 

 

Tabela 16 - Resultados do slump test. 

Slump test Tipo de água 
Destilada Potável Residuária 

Slump 90 mm 90 mm 50 mm 
Aditivo 0% 0% 0,2% 

Novo slump - - 100 mm 
Fonte: autor, 2018. 

 

Os concretos feitos com a água destilada e com a água potável apresentaram o 

mesmo abatimento, 90 mm, dentro do intervalo desejado, sem a necessidade de se utilizar o 

aditivo. Já para a água residuária, para a mesma quantidade de água o abatimento foi de apenas 

50 mm, não atingindo o valor desejado para a moldagem dos corpos de prova. Para esse concreto 

fez-se necessário acrescentar 0,2% de aditivo (correspondente a 26,84 g, conforme Tabela 8), o 

que levou o abatimento a 100 mm e viabilizou a moldagem. O baixo valor do abatimento pode 

ser explicado, segundo Chatveera, Lertwattanaruk e Makul (2006), pela maior quantidade de 

sólidos suspensos presentes na água residuária, que tende a aumentar a quantidade de água a ser 

adsorvida na superfície e absorvida nas partículas, consequentemente baixando o slump. A 

Figura 13 mostra o slump antes e depois do aditivo. 
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Figura 13a - Slump do concreto da água 
residuária antes do aditivo. 

 
Fonte: autor, 2018 

Figura 13b - Slump do concreto da água 
residuária após aditivo. 

 
Fonte: autor, 2018 

 

4.3 Resistência à compressão do concreto produzido com água residuária 

 

O ensaio de resistência axial dos concretos foi executado aos 7 e aos 28 dias, para 

três corpos de prova a cada idade, conforme procedimento descrito na NBR 5.739 (ABNT, 

2018). As rupturas foram tipo coluna com formação de cones, segundo a descrição da referida 

norma, como se pode ver na Figura 14 abaixo. A Figura 15 mostra o interior do corpo de prova 

feito com água residuária. 
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Figura 14 - Ruptura do tipo coluna com formação de cones. 

 
Fonte: autor, 2018. 
 

Figura 15 - Interior do corpo de prova feito com água residuária após 
rompimento 

 
Fonte: autor, 2018. 
 

Os resultados para a resistência à compressão estão representados na Tabela 17 e na 

Tabela 18 a seguir. 
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Tabela 17 - Resistência à compressão do concreto aos 7 dias. 

Resistência à compressão (MPa) Tipo de água 
Destilada Potável Residuária 

CP 1 23,42 27,06 24,89 
CP 2 25,44 25,69 30,52 
CP 3 23,03 24,40 30,49 

Média 23,96 25,72 28,63 
Desvio padrão 1,29 1,33 3,24 

fci / fcr - 1,07 1,19 
Fonte: autor, 2018. 

 

Tabela 18 - Resistência à compressão dos concretos aos 28 dias. 

Resistência à compressão (MPa) Tipo de água 
Destilada Potável Residuária 

CP 1 27,08 27,32 29,28 
CP 2 31,31 29,07 33,62 
CP 3 30,78 30,79 31,73 

Média 29,72 29,06 31,54 
Desvio padrão 2,30 1,74 2,18 

fci / fcr - 0,98 1,06 
Fonte: autor, 2018. 

 
Os concretos produzidos com a água residuária apresentaram resistência à 

compressão axial superior em relação à referência, um aumento de 19% aos 7 dias e de 6% aos 

28 dias, conforme o índice fci / fcr mostrado acima. Logo, atende ao requisito das normas 

apresentadas de possuir o mínimo de 90% da resistência do concreto de referência. A Figura 16 

mostra a evolução da resistência para os concretos executados. 

 
Figura 16 - Resistência à compressão axial do concreto. 

 
Fonte: autor, 2018. 
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Como se pode ver pelo gráfico, para ambas as idades, o concreto feito com a água 

residuária apresentou os melhores resultados entre o grupo, mantendo-se sempre acima dos 

concretos com água destilada e água potável. O resultado está em concordância com estudos 

anteriores, mostrando que a água residuária poderia ser utilizada sem causar efeitos adversos as 

propriedades do concreto. 

Para verificar se há diferenças significativas entre os três concretos, foi realizado o 

teste ANOVA, onde o fator controlável foi a água de amassamento e a variável resposta foi a 

resistência à compressão. A Tabela 19 e a Tabela 20 apresentam os resultados da análise. 

 

Tabela 19 - Teste ANOVA para a resistência do concreto aos 7 
dias. 
 SQ GDL MQ Teste F Referência 
Entre Grupo 33,39 2 16,6950 3,5897 5,14 

Dentro Grupo 27,9050 6 4,6508 - - 
Total 61,2950 8 - - - 

Fonte: autor, 2018. 

 

Tabela 20 - Teste ANOVA para a resistência do concreto aos 28 
dias. 
 SQ GDL MQ Teste F Referência 
Entre Grupo 9,9194 2 4,9597 1,1396 5,14 

Dentro Grupo 26,1119 6 4,3520 - - 
Total 36,0313 8 - - - 

Fonte: autor, 2018. 

 

Pelas tabelas, percebe-se que o valor calculado para F (Teste F) foi menor que o 

valor encontrado pela tabela (referência), de modo que não há diferenças significativas entre os 

grupos devido a água de amassamento. Logo, não se fez necessário realizar o teste de múltiplas 

média (teste de Duncan). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusões 

 

A análise físico-química das águas à luz da NBR 15.900 (ABNT, 2009), que rege os 

parâmetros para água de amassamento no Brasil, mostrou que a água potável é adequada para 

amassamento, uma vez que apresentou resultados dentro dos limites máximos estabelecidos. 

Esse foi um resultado esperado, que está em conformidade com estudos anteriores, com norma 

brasileira, que considera a água potável adequada para amassamento, sem necessidade de 

realização dos ensaios, e também com as normas estrangeiras EN 1.008 (BS, 2002) e ASTM C-

1602 (ASTM, 2012). 

Entretanto, a água residuária, retirada ao final do tratamento secundário da ETE 

Marechal Rondon, não apresentou conformidade a três itens da norma brasileira, sendo eles a 

presença de detergentes, cor e odor do material. Esses três itens também estão presentes na 

EN 1.008 (BS, 2002), no qual a água em análise seria considerada igualmente inadequada. 

Embora a ASTM C–1602 (ASTM, 2012) não estabeleça limites para detergentes e odor, ela 

exige que a cor seja clara, de modo que a cor verde que a água apresentou também seria 

inadequada. Portanto, a água residuária analisada seria rejeitada segundo as três normas 

apresentadas.  

Todavia, a cor e o odor não são parâmetros contundentes para atestar adequabilidade 

como água de amassamento, como foi mostrado inicialmente por Abrams (1924), cujo estudo 

mostrou que as águas com aparências menos favoráveis se mostraram adequadas para 

amassamento. Neville (2000) também diz que esses parâmetros não necessariamente tornam a 

água imprópria para concreto. Estudos posteriores, como mostrados na seção 2.3, também 

corroboram essa concepção. São parâmetros que, tendo em vista os trabalhos apresentados sobre 

o tema, deveriam ser revistos pelas normas. 

Uma alternativa para a utilização dessa água seria em forma de mistura (blend) com 

a água potável. A mistura proporcionaria diluição dos detergentes e alterações na cor e no odor, 

de modo que o blend atenderia aos requisitos. As substituições parciais são previstas em todas 

as normas, desde que o blend seja ensaiado e apresente conformidade aos requisitos. Estudos 

com substituições parciais, como o realizado por Tay e Yip (1984), apresentaram resultados 

favoráveis.  

O parâmetro físico de tempo de início e de fim de pega foi atendido para a NBR 

15.900, assim como para as outras duas normas apresentadas. Embora a água residuária tenha 
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apresentado tempos de início e de fim de pega superiores ao valor de referência, possivelmente 

devido a maior presença de açúcares, atendeu aos limites impostos pela norma. A resistência à 

compressão dos corpos de prova de argamassa também apresentou resultado aceitável, sendo 

superior a 90% dos resultados da argamassa de referência, feita com água destilada, atendendo 

às exigências das normas citadas previamente. 

Para os concretos, foi identificado um déficit de água no traço calculado, que foi 

corrigido durante a execução, conforme permitido pelo método da ABCP (ABCP, 1998). A 

trabalhabilidade foi avaliada através do ensaio de abatimento de tronco de cone, onde os 

concretos com água destilada e potável apresentaram a consistência desejada, após a correção 

do traço. Já para a água residuária, mesmo após a correção, apresentou abatimento menor que o 

esperado, fato atribuído a maior presença de sólidos suspensos, sendo necessário o acréscimo 

de 0,2% do aditivo polifuncional para viabilizar a moldagem dos corpos de prova. 

A resistência à compressão axial dos corpos de prova dos concretos feitos com água 

potável e com água residuária foi satisfatória, sendo superior a 90% do resultado para o concreto 

com água destilada para as idades de 7 e 28 dias. Após análise de variância, não foram 

identificadas diferenças significativas entre os grupos. 

Considerando o exposto, pode-se concluir que, à luz da NBR 15.900, a água potável 

foi considerada adequada, enquanto a água residuária não deve ser utilizada para amassamento. 

Isso se deve ao fato de que, embora tenha apresentado tempo de pega e resistência satisfatórias, 

não atende aos limites máximos para presença de detergentes, cor e odor. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

O presente trabalho possui algumas limitações, relatadas na seção 1.3, e as lacunas 

deixadas podem ser contempladas através de futuros trabalhos. Desse modo, sugerem-se os 

seguintes pontos a serem estudados para integrar aos resultados obtidos: 

a. Análise da água residuária com maior frequência e durante maior período de 

tempo, para contemplar sua alta variabilidade; 

b. Verificação das reações de hidratação de diferentes tipos de cimento frente a água 

residuária; 

c. Verificação de parâmetros de durabilidade, como ataque por sulfato, carbonatação 

e potencial de corrosão; 

d. Investigação dos parâmetros microbiológicos da água residuária para averiguar a 
salubridade no manuseio desse material e possíveis riscos à saúde.  
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