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RESUMO 

O presente trabalho aborda possíveis estratégias de reuso e destinação final do lodo resultante 

do tratamento de águas residuárias industriais do processo de produção de fogos de artifícios 

com enfoque na logística reversa. É previsto em normas ambientais, que o lodo industrial deve 

ter destinação adequada, sendo esse classificado como “Classe I – resíduo perigoso”, o que 

pode representar danos irreparáveis ao meio ambiente. Atualmente na empresa objeto de estudo 

gera-se, em média 1,152 tonelada de lodo por ano. Para tanto, buscou-se formas viáveis 

ecologicamente para a destinação do lodo, transformando-o esse rejeito em insumo de 

agregando valor. Durante o ensaio experimental, foi analisada a viabilidade da reintegração do 

lodo com 15% umidade, como insumo do processo produtivo em substituição de 20% da terra 

refratária na composição dos fogos de artifícios. Dessa forma, foram possíveis o reuso de 

aproximadamente 1,152 tonelada/ano de lodo produzindo-se em média 4.320.000 unidades de 

Bombas B1, B4 e Bombas Explosão. Em uma visão sistêmica em termos de logística reversa 

obteve-se uma econômica R$5.808,00/ano, referentes apenas aos eventuais custos da 

destinação final, evitando com isso, a disposição do lodo ao aterro industrial de “Classe I” 

proporcionando benefícios socioeconômicos e ambientais.  

Palavras-chave: Lodo de águas residuárias industriais, disposição final, reuso. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cadeia de produção dos fogos de artifícios gera águas residuárias industriais 

contaminadas com metais pesados, proveniente da limpeza das oficinas e equipamentos, bem 

como no sistema de tratamento de efluentes no qual são gerados lodos. Desse modo, o 

gerenciamento de resíduos é bastante complexo e demanda custos elevados no que se refere ao 

tratamento, transporte e destinação do lodo, por serem classificados como sendo resíduos 

perigosos – Classe I conforme ABNT NBR 10.004:2004. Assim, incumbe a responsabilidade 

das empresas desse setor a destinação ambientalmente correta, sendo necessária a análise do 

ciclo de vida de seu produto (MUELLER, 2005).  

O processamento e a disposição final do lodo podem representar até 60% do custo 

operacional da estação de tratamento de águas residuárias industriais de uma empresa de fogos 

de artifícios (ANDREOLI et.al.; 2016).  
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Nesse contexto, o presente trabalho possui o objetivo de analisar formas 

economicamente viáveis e ecologicamente seguras para a reutilização do lodo, buscando 

reconduzir esse resíduo como um subproduto, reintegrando ao ciclo produtivo da empresa. Para 

tanto, foram utilizados resíduos produzidos por uma indústria de produção de fogos de artifícios 

localizada no município de Japaraiba, pertencente a Região Centro Oeste de Minas Gerais.  

2. METODOLOGIA  

O lodo utilizado no presente estudo foi proveniente da estação de tratamento de águas 

residuárias industriais (ETARI) da empresa classificada como sendo de pequeno porte e médio 

potencial poluidor, localizada no município de Japaraiba, no centro Oeste de MG conforme 

Deliberação Normativa COPAM nº217/2017 (MINAS GERAIS, 2017). A estação trabalha em 

ciclo completo utilizando em seu tratamento coagulante sulfato de alumínio. Na ETARI existem 

dois decantadores, com capacidade nominal de 500kg/mês de lodo que acumulam 

aproximadamente 96kg/mês, em seguida esses resíduos são acondicionados em barricas 

plásticas e após o período de dois meses, são enviados para a destinação final em aterro 

industrial de resíduos perigosos “Classe I”, representando o valor aproximado de R$4,60/kg, 

custos esses contabilizados levando em consideração o transporte e a destinação final conforme 

ABNT NBR 10.004:2004. No presente trabalho foram abordadas as condições ambientais 

dentro da empresa objeto de estudo, com a finalidade do reuso de lodo gerado na ETARI 

contaminados, principalmente com metais pesados. 

Para tanto, analisou-se o reuso desses lodos como subproduto, reintroduzindo esses 

resíduos na fabricação de fogos de artifícios como produtos inertes no setor de prensagem de 

matriz (Figura 1), no ciclo produtivo da confecção dos fogos de artifícios. 

 

Figura 1 Fluxograma produtivo de fogos de artifícios 

Fonte: Autores, 2019 
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A solução adotada pela empresa para a disposição final desses resíduos, tem influência 

no custo da operação da ETARI, no que envolve transporte e destinação do lodo ao aterro 

industrial, que está ligado a redução de 98% para 15% o teor de umidade, reduzindo assim, o 

volume de carga a ser destinada ao aterro. 

Atualmente geram-se aproximadamente uma quantidade de 96kg/mês de lodo 

proveniente ETARI da empresa objeto de estudo, que são originados da limpeza da oficinas e 

equipamentos durante a fabricação dos fogos de artifícios, e segundo a Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG nº01 (MINAS GERAIS, 2008) são obrigadas a submeter-se ao 

tratamento de ciclo completo. 

Inicialmente foi coletada a quantidade total de lodo produzido por mês 

(aproximadamente 96kg), a fim de promover sua reintegração no processo produtivo 

substituindo a terra refrataria na proporção em 20%, para a fabricação de alguns produtos como 

bombas. Dessa forma, reduziu-se o custo de aquisição da matéria prima, representando 

economia de R$1,28/kg de terra retrataria. Os testes de reuso do resíduo foram conduzidos no 

período três meses, a contar com a retirada de 85% da umidade no lodo transformando-o em 

um insumo granular. 

Na Tabela 1, encontram-se apresentados os materiais para produção da quantidade (em 

peso) para o preparo da massa matriz, representando aproximada 3.610 unidades de bombas. 

Tabela 1 – Materiais para preparo da massa com o conceito da logistica reversa. 

Produto de fogos de artificios 

Bomba de chão B4, B1 

Material Quantidade Unidade Proporção (%) 

Clorato de potassio 3,5 Kg 15,6 

Enxofre 2,7 Kg 12,0 

Pó de pólvora 1,0 Kg 4,4 

Retarno residuos de matriz 1,0 Kg 4,4 

Goma laka em pedra 0,6 Kg 2,7 

Lodo seco da RARI 4,0 Kg 17,8 

Terra refrataria 6,0 kg 26,7 

Calcario 2,7 Kg 12,0 

Cola goma Arabica 1,0 kg 4,4 

Total 22,5 - 100% 

Bomba de Explosão 

Material Quantidade Unidade Proporção (%) 

Terra (solo) 20,0 Kg 71,4 

Lodo seco da RARI 06,0 Kg 21,4 

Cimento 01,0 Kg 3,6 

Estopim com 5cmx0,2cm 01,0 Kg 3,6 

Total 28,0 - 100% 

Fonte: Autores, 2019 
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2. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O lodo seco foi adicionado em um vasilhame plástico (Figura 2) e homogeneizado com 

as demais matérias primas (Tabela 1), durante a etapa de preparação da massa de matriz. Esse 

processo, foi realizado manualmente, na bancada de trabalho no pavilhão de manipulação de 

massa para matriz. Em sequência, a mistura foi colocada novamente no vasilhame de plástico 

e levada para o pavilhão de prensagem de matriz. A mistura foi inserida nos tubos e logo em 

seguida, aguardou-se um tempo para a secagem.  

Quando os tubos se encontravam secos foi introduzida, em cada tubo, a pólvora branca, 

cuja mistura explosiva é de 60,7% de perclorato de potássio, 8,9% de alumínio em pó e 5,4% 

de enxofre. Logo em seguida, foi colada, em cada tubo, uma mistura de 85% de serragem 

reciclada de serralheria e 15% cola silicato e enviando para secagem. Após a secagem, esses 

foram levados para pavilhão de arrematação, sendo assim enfeitados e embalados, sendo esses 

considerados como produto final para a comercialização. Destaca-se que, foram realizados 

ensaios a fim de atestar a eficiência do produto final (bombas) visando o controle do processo 

com qualidade e segurança atendendo Portaria Nº 56 - Colog Exército Brasileiro (BRASIL, 

2017). 

A incorporação do lodo das águas residuárias industriais de fogos de artifícios da 

empresa objeto de estudo tem por finalidade o seu reuso no processo produtivo como 

subproduto inerte na manipulação de massas e na prensagem de matriz em alguns produtos, tais 

bombas de chão B4, e B1 e de bombas explosão (Figura 3-5).  

Diante disso, as bombas foram testadas demostrando-se o controle de qualidade e 

segurança em aproximadamente 95% de acionamento das bombas atendendo Portaria Nº 56 - 

COLOG Exército Brasileiro (BRASIL, 2017), tendo em vista que, pode ser uma diferente 

alternativa de reuso do lodo das águas residuárias industriais como insumo na fabricados dos 

fogos de artifícios em sistema de logística reversa.  

 
Figura 2 - Coleta dos lodos no leito de secagem 

Fonte: Autores, 2019 

 
Figura 3 - Tubo prensado com lodo 

Fonte: Autores, 2019 
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Figura 4 -  Bombas B4, B1, Bomba Explosão 

Fonte: Autores, 2019 

 
Figura 5 - Bombas arrematadas e embaladas 

Fonte: Autores, 2019 
 

Segundo Andreoli et.al. (2016) a logística reversa de resíduos de serviços de 

saneamento não é muito utilizada no Brasil, neste sentido, durante o estudo de produção de 

fogos de artifícios, foi constatado que, a técnica de reutilização do lodo de águas residuárias 

industriais ainda não havia sido descrita na literatura técnica e científica. Diante desse ensaio, 

o uso do lodo torna-se necessidade para a sustentabilidade, além de ser uma forma para 

cumprimento das obrigações legais vigentes. 

3 CONCLUSÃO  

Conclui-se que a reutilização do lodo das águas residuárias industriais, oriundo do 

processo de produção de fogos de artifícios, quando utilizado como insumo do próprio processo 

produtivo, pode-se ter a economia de aproximadamente R$5.808,00/ano, deixando de enviar o 

resíduo para aterro industrial de “Classe I”. Além disso, foi verificada a redução nos custos de 

aquisição 20% da terra refratária (produto original) representando aproximadamente 

diminuição nos gastos de R$1.013,76/ano. Assim, com a venda das bombas B1, B4 e bombas 

explosão produzidas a partir do lodo (subproduto), pode-se agregar valor econômico na 

produção, permitindo produzir mais com menor custo. Em termos gerais, foi constatada uma 

economia de aproximadamente R$6.821,76/ano. Por tanto, foi possível aplicar os conceitos 

relativos à logística reversa para que fosse alcançado o equilíbrio entre economia, meio 

ambiente e sociedade. 
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