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ABSTRACT 

The search for alternative materials that provide reduced costs in manufacturing processes, and the need to recycle 

materials normally disposable, it has aroused great interest and much research, with regard to reduction of material 

consumption due to its high cost and scarcity. Within this focus, this work aims to characterize a thermoplastic 

composite, whose polymeric, polypropylene (PP), and as filler the called "grinding sludge" from the various 

machining processes for grinding. The characterization of the mechanical properties was performed by tensile and 

impact tests using ASTM D638 and ASTM D256 respectively, were tested variations in the injection process of the 

specimens, such as amount of load, injection rate and injection temperature. The experimental conditions followed a 

statistical design obtained with the software Statgraphics Centurion, where the effects of variables are studied 

according to their statistical significance. The results demonstrated that the filler of waste was the most important 

variable and improve the mechanical characteristics of thermoplastic composite. The composite developed showed 

desirable mechanical properties and may be used in manufacturing processes to sustainability and it avoid the 

inappropriate discard of the grinding sludge. 
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE USINAGEM (LAMA DE RETÍFICA) COMO CARGA 
EM COMPÓSITO TERMOPLÁSTICO 

 
 

Resumo 

A busca por materiais alternativos que proporcionem a redução de custos nos processos de fabricação, e a 

necessidade de se reciclar materiais normalmente descartáveis, tem despertado grande interesse e muitas pesquisas, 

no que diz respeito à diminuição do consumo de matéria prima, devido ao seu alto custo e escassez. Dentro deste 

foco, este trabalho visa à caracterização de um compósito termoplástico, que tem como matriz polimérica o 

polipropileno (PP), e como carga a chamada “lama de retífica, LR”, proveniente dos vários processos existentes de 

usinagem por retificação. Os compósitos de PP/LR com proporções mássicas de 80/20, 70/30 e 60/40 foram 

moldados por injeção, cujos parâmetros de processamento avaliados, velocidade e temperatura de injeção. As 

condições experimentais seguiram um delineamento estatístico obtido com o software Statgraphics Centurion, onde 

os efeitos das variáveis são estudados segundo seu significado estatístico. A caracterização das propriedades 

mecânicas foi realizada através dos ensaios mecânicos de tração e impacto. Os resultados mostraram que a 

concentração de carga exerce fator predominante nos efeitos obtidos nas propriedades mecânicas do compósito. O 

compósito desenvolvido apresentou bom desempenho mecânico nos testes avaliados e pode auxiliar na 

sustentabilidade, podendo ser utilizado nos processos de manufatura e assim evitar o descarte inadequado da lama de 

retífica. 
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Introdução 

O crescimento da atividade industrial mundial e a grande concorrência têm forçado as empresas a buscarem 

formas alternativas para fabricação e processos, aumentando os níveis de qualidade e volume de produção, porém 

buscando produzir de forma enxuta reduzindo custo do produto final. Paralelamente a este aumento da produção, é 

cada vez maior a procura por soluções alternativas e para o uso de tecnologias que não comprometam o meio 

ambiente. Em função deste crescimento produtivo, podemos também destacar um aumento na geração de resíduos, 

que em pequena escala é reciclado, devido ao seu alto custo de reprocessamento, e que em sua grande parte não 

possui a destinação correta, indo, muitas vezes, para a natureza sem uma caracterização ou separação. Uma grande 

parte destes resíduos contém elementos que podem prejudicar a saúde do ser humano, bem como contaminar o solo e 

os lençóis freáticos (ZANIN et. al, 2004). 

No Brasil, o resíduo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, 

resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, vidros e cerâmicas. 

Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do lixo considerado perigoso (BRASIL, 2004), tornando-se necessária a 

aplicação de uma política de desenvolvimento sustentável que segundo Caetano (2009) deve ser fundamentada em 

dois princípios: desenvolvimento econômico e proteção ambiental, de modo que os impactos desencadeados pela 

produção de resíduos industriais sejam minimizados. 

A aprovação da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após longos 

vinte e um anos de discussões no Congresso Nacional marcou o início de uma forte articulação institucional 

envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade civil na busca de 

soluções para os graves problemas causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos 

brasileiros (BRASIL, 2011). Dentre as atribuições do plano podemos destacar: Diagnosticar a situação atual dos 

resíduos sólidos, criar metas para redução, reutilização e reciclagem, elaborar metas para o aproveitamento 

energético, entre outras. 

Dentre os resultados apresentados pelos inventários estaduais, podemos destacar os setores industriais 

mecânico e metalúrgico entre os maiores responsáveis pela geração de resíduos sólidos industriais, dentre eles a 

borra de retífica. 
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A retificação é um processo de usinagem que utiliza uma ferramenta abrasiva de revolução, geralmente 

chamada de rebolo, que rotaciona a altas velocidades para a remoção de material de uma peça com material mais 

macio (MARINESCU et al, 2007). De acordo com Chiaverini (1986), os seguintes tipos de retificação podem ser 

descritos: Frontal (retífica plana); tangencial (retífica cilíndrica), de perfil e sem centros (centerless). 

No processo de usinagem por retificação é gerado um resíduo comumente chamado de lama ou borra de 

retífica, o qual é composto pelo cavaco (parte metálica), partículas provenientes dos rebolos (grãos abrasivos) e óleo 

solúvel em água, utilizado para a refrigeração da interface peça-rebolo. A Figura 1 apresenta um processo de 

usinagem por retificação, assim como o resíduo gerado. 

 

   
Figura 1. a) Processo de retificação cilíndrica (Blog USP-engenharia); b) Resíduo gerado (Borra). 

 

De acordo com a NBR 10004 de 2004 da ABNT é classificado como resíduo sólido, Classe I e Classe II, 

sendo ele tóxico, não inerte, ou seja, ele é ativo na natureza (ABNT, 2004). Apesar de existirem vários estudos sobre 

a inserção de resíduos como carga em materiais compósitos, estes ainda são pouco utilizados diretamente nas 

indústrias. 

No estado do Rio Grande do Sul o monitoramento e levantamento quantitativo dos resíduos sólidos foram 

realizados através do Inventário Nacional, etapa Rio Grande do Sul. Realizado em 2002 pela Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental – FEPAM, órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul, sob 

supervisão do Ministério do Meio Ambiente, que coletou informações das empresas licenciadas, sobre geração, 

características, armazenamento, transporte e destinação dos resíduos sólidos gerados por diversos ramos industriais 

do Rio Grande do Sul. A Tabela 1 apresenta a quantidade de resíduos sólidos industriais gerados ao longo de um ano 

somente no estado do Rio Grande do Sul/BR. (FEPAM, 2003). Quanto à geração de resíduos de Classe I, os setores 

Mecânico e Metalúrgico ocupam o segundo e terceiro lugar respectivamente, ficando atrás apenas do setor Coureiro. 

Tabela 1. Geração de resíduos sólidos por classe (t/ano) 

Classe de resíduo Quantidade Informada 
t/ano 

Classe I 182.170 

Classe II 946.900 

Total 1129.070 

 

O Rio Grande do Sul ocupa a sexta posição na geração de resíduos sólidos industriais Classe I, sendo o 

sétimo estado que mais produz resíduos sólidos Classe II, sendo Goiás o maior gerador de resíduos das duas classes, 

totalizando cerca de 13 milhões ton/ano (BRASIL, 2011). Outro dado importante, obtido através do inventário 

realizado pela FEPAM (2003) refere-se à destinação dos resíduos Classe I, gerados anualmente no estado do Rio 

Grande do Sul, conforme a Tabela 2. 



5 
 

Tabela 2. Destinação dos resíduos sólidos industriais perigos (Classe I) no estado do Rio Grande do Sul/BR. 

Destino Quantidade (t/ano) 
Central de Resíduos 71,546 

Aterro Industrial Próprio 42,863 

Reaproveitamento/ Reciclagem 28,268 

Enviado para outros estados 18,592 

Queima em caldeiras 3,246 

Outras formas de destino 24,688 

Total 189,203 

 

Objetivo 
 Verificar a possibilidade de utilização dos resíduos gerados pelo processo de usinagem por retificação (lama 

de retífica, LR), como reforço para um compósito polimérico com matriz de PP (Polipropileno), avaliando as 

propriedades mecânicas obtidas para o compósito gerado, assim como a influência do percentual de carga para estas 

propriedades, através de ensaios mecânicos de tração e impacto. Este estudo implica na demonstração da viabilidade 

da utilização de um resíduo industrial como reforço para uma matriz polimérica, agregando valor ao produto final de 

forma sustentável. 

 

Materiais e Metodologia 
A “lama de retífica, LR” foi coletada de um processo de retificação cilíndrica, o qual utilizava um rebolo de 

corte AA60 M 2 V RV 3042, tendo como grão abrasivo o óxido de alumínio branco. O resíduo foi gerado através da 

retificação de diversos metais, tais como, AISI 8620, AISI 8640, AISI 1045, H13, WMO e AISI 4140. 

Após a coleta do material o mesmo passou por uma etapa de lavagem, secagem e separação granulométrica 

por peneiramento. A peneira selecionada na caracterização da lama de retífica é da marca Bronzinox ABNT 60 com 

abertura de malha de 250 µm. Após o peneiramento dos 4,5 kg de lama de retífica necessários para a fabricação do 

compósito, foram formuladas três composições com diversos teores das partículas de LR selecionadas, descritas na 

Tabela 1, e posteriormente misturadas manualmente à resina de PP na forma de grânulos, de forma a torná-la o mais 

homogênea possível. 

Tabela 2. Composição dos compósitos em função da quantidade de lama de retífica (LR) 

Compósito: PP/LR LR (Kg) PP (Kg) Total (Kg) 

80/20 1,0 4,0 5,0 

70/30 1,5 3,5 5,0 

60/40 2,0 3,0 5,0 

A etapa seguinte foi a moldagem por injeção dos corpos de prova de tração e impacto, os quais estão 

representados na Figura 2.  

 

Figura 2. Formato e dimensões dos corpos de prova de ensaio mecânico: (a) tração e (b) impacto. 
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Dentro do processo de injeção do compósito, três variáveis foram utilizadas para a injeção e obtenção dos 

corpos de prova: a temperatura do fundido; a velocidade de injeção e o teor de lama de retífica usada no compósito. 

Cada uma destas variáveis foi dividida em três níveis, sendo assim, formou-se 27 (3
3
) condições de processamento.  

As variáveis e condições estão representadas na Tabela 9. As três letras utilizadas para o reconhecimento 

das variáveis dos processos foram: L (baixo); M (médio); H (alto) e LR (concentração da carga LR). A tabela 3 

apresenta os valores de cada variável. 

Tabela 3. Variáveis do processo e condições de processamento 

Variáveis L M H 

Tinjeção 230°C 240°C 250°C 

Vinjeção 50mm/s 70mm/s 90mm/s 

LR 20% 30% 40% 

A morfologia e composição da lama de retífica foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e EDS respectivamente. Os compósitos foram caracterizados pelos ensaios mecânicos de tração e 

impacto conforme as normas ASTM 638 I e ASTM 256 respectivamente. Foram usados uma máquina universal de 

ensaios da marca EMIC com célula de carga de 20KN para ensaio de tração e um equipamento da marca EMIC com 

um martelo de 2,7J para o ensaio de impacto. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente foi avaliada a morfologia da LR através da análise de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), onde se pode avaliar o tamanho e forma das partículas obtidas, conforme mostrado na Figura 3. (Fonte: 

Centro de microscopia – UFRGS), mesmo após a lama de retífica passar por diversas etapas de peneiramento, é 

possível visualizar uma grande irregularidade na geometria do pó (partículas e fibrilas metálicas), sendo esta 

geometria idêntica aos tipos de cavaco obtidos em outros processos de usinagem, com partículas de até 250µm. 

 

Figura 3. MEV da lama de retífica obtida, ampliada em: a) 100X e b) 300X. 

A irregularidade no tamanho e forma das partículas apresentado no MEV podem ser responsáveis pela 

variação de alguns resultados dos ensaios de tração e impacto, durante os processos de injeção de compósitos 

termoplásticos devido a esta variação a carga pode ficar concentrada em algumas regiões do corpo de prova, levando 

a uma fragilidade localizada, isso acontece geralmente em regiões de altas taxas de cisalhamento devido à 

dissociação da carga em relação à matriz (KARATAS et al, 2011). 

Juntamente com o MEV, foi realizado um ensaio EDS, que possibilitou a verificação da composição dos 

elementos presentes na LR. De acordo com a ampliação, os resultados tiveram alguma alteração, como descrito na 

Tabela 3. (Centro de microscopia – UFRGS) 

Tabela 3. Resultado da análise de EDS – composição da lama de retífica. 

Ampliação Si Cr Fe Al 

5000 0,97 4,05 94,98 - 

1000 - 3,49 83,63 1,34 
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No EDS podemos constatar a presença de alguns elementos como Cromo e Alumínio que quando 

descartados inadequadamente podem trazer riscos a saúde humana, além da contaminação do solo e de recursos 

hídricos. (NAIME, 2005b) 

Através dos ensaios de tração pode-se constatar o aumento da proporção de LR aumentou os valores de 

resistência à tração, contribuiu positivamente para o módulo de elasticidade e reduziu a elongação. Já para os ensaios 

de impacto, houve uma redução na resistência ao impacto com o aumento percentual de carga. Os valores obtidos 

nos ensaios de tração e impacto são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Resultados dos ensaios mecânicos de tração e impacto dos compósitos PP/LR. 

Compósito: 
PP/LR 

TRAÇÃO IMPACTO 
(J/m) Força máxima de 

tração (N) 
Módulo elástico 

(MPa) 
Deformação 

(%) 

80/20 1164 1069 13,63 41,0 

70/30 1186 1265 8,86 36,3 

60/40 1192 1428 7,70 35,7 

Após a obtenção dos resultados dos ensaios de tração e impacto, os mesmos foram compilados e analisados 

através do software Statgraphics Centurion, onde foi utilizada uma rede neural artificial para avaliação da relação 

entre as variáveis do processo e os resultados obtidos, o que apresentou o percentual de carga como fator 

predominante nas propriedades mecânicas, ou seja, independentemente das variações na temperatura e velocidade de 

injeção, o percentual de carga foi a variável de maior influência, positivamente nos casos de resistência a tração e 

módulo de elasticidade e negativamente nos casos de elongação e resistência ao impacto. A Figura 4 apresenta os 

gráficos com os valores obtidos através dos ensaios de impacto e tração com os respectivos desvios. 

     

     

    Figura 4. Resultados dos ensaios de tração e impacto. 
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 Os valores obtidos para o ensaio de tração se mostraram dentro do esperado com um aumento do módulo de 

elasticidade com o aumento da quantidade de carga o que proporcionalmente leva a uma redução na deformação. 

Conclusões 

A utilização da lama de retífica como carga em uma matriz polimérica se apresentou como uma alternativa 

viável para reutilização deste material, anteriormente descartado, promovendo em algumas situações o aumento das 

propriedades mecânicas de resistência à tração e impacto do compósito termoplástico. 

A variação de alguns resultados se deve principalmente a morfologia do resíduo, conforme apresentado no 

ensaio por MEV, algumas etapas subsequentes de separação podem ser utilizadas a fim de obter uma carga com 

granulometria mais homogênea, no entanto o objetivo deste trabalho é apresentar a viabilidade da utilização de um 

resíduo industrial como carga em um compósito com matriz polimérica onde a adição de mais etapas de 

processamento poderá acarretar maiores custos e menor viabilidade. 

Os resultados obtidos através do ensaio de impacto foram possivelmente influenciados pela forma e 

granulometria da carga, no entanto se encontram dentro das faixas de valores aceitáveis. Para os ensaios de tração o 

aumento do percentual de carga resultou em um aumento significativo da resistência a tração, assim como do módulo 

de elasticidade, o que permite a aplicação da carga utilizada para a fabricação de diversos produtos que exijam as 

características mecânicas obtidas. 

A matéria prima utilizada como carga apresentou diversos elementos que em contato com o meio ambiente 

poderiam trazer uma série de prejuízos, o que representa uma necessidade da utilização deste material ou descarte 

controlado. 

Estes resultados apresentam uma solução alternativa frente ao descarte deste tipo de resíduo pelo fato de ser 

um material abundante na indústria metalúrgica, que representa um dos setores industriais que mais contribui para 

geração de resíduos industriais no Brasil, fato que oferece uma grande oportunidade para novas pesquisas na área de 

reutilização de materiais oriundos de processos industriais. 
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