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RESUMO 
 

 

A disposição de lodo de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) é um problema 
para qualquer municipalidade, por isso a quantidade de lodo produzido é hoje um 
assunto fundamental na seleção de métodos de tratamento. Faz-se necessário 
investigar novas aplicações para esse tipo de resíduo, face às restrições impostas 
pelos órgãos ambientais. As matérias-primas utilizadas na Cerâmica Vermelha, em 
geral, são muito heterogêneas, por isso podem tolerar a presença de tipos diferentes 
de resíduos. No Rio Grande do Norte, a produção de telhas corresponde a 60,61% 
do total de peças cerâmicas produzidas. Dada a importância da indústria cerâmica 
de telhas para o estado, aliada à problemática ambiental da disposição de lodo, este 
trabalho teve por objetivo verificar a possibilidade da incorporação de lodo de 
esgotos em massa cerâmica utilizada para fabricação de telhas. Foram utilizados na 
pesquisa lodo proveniente dos leitos de secagem da ETE do Campus Central da 
UFRN e argilas provenientes de uma indústria cerâmica de Goianinha/RN. As 
matérias-primas foram caracterizadas por técnicas de: análise de distribuição de 
partículas por difração à laser; densidade real; limites de consistência; análise 
química por fluorescência de raios X; análise mineralógica por difração de raios X; 
matéria orgânica; e teor de sólidos. Foram fabricados cinco lotes de telhas nas 
dosagens aproximadas de 2%, 4%, 6%, 8% e 10%. Para avaliar as propriedades de 
cada produto final, foram realizados ensaios de absorção de água, 
impermeabilidade, carga de ruptura à flexão, lixiviação e solubilização. As telhas 
fabricadas com lodo apresentaram características semelhantes às telhas sem lodo 
no que diz respeito ao risco ambiental. Os resultados mostraram que é possível 
utilizar aproximadamente até 4% de lodo em massas cerâmicas para fabricação de 
telhas. Contudo, observa-se que a elevada quantidade de matéria orgânica (71%) 
presente no lodo mostra-se como fator limitante na incorporação de lodo em massas 
cerâmicas, comprometendo a qualidade das telhas. Destaca-se a necessidade de 
utilização de misturas de diferentes matérias-primas do ponto de vista 
granulométrico e das outras propriedades químicas e mineralógicas para a obtenção 
de uma massa satisfatória à produção de telhas cerâmicas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Disposição de Lodo, Lodo de Esgoto, Telhas Cerâmicas, 
Indústria Cerâmica. 
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ABSTRACT 
 

 

Sludge of Wastewater Treatment Plants (WTPs) disposal is a problem for any 
municipality, for this reason the amount of sludge production is now a key issue in 
selecting treatment methods. It is necessary to investigate new applications for this 
waste type, due to the restrictions imposed by the environmental organs. The raw 
materials used in the Red Ceramic, are generally very heterogeneous, for this 
reason, such materials can tolerate the presence of different types of wastes. In Rio 
Grande do Norte, the roof tiles production corresponds to 60,61% from the total of 
ceramic units produced. Due to the importance of the ceramic industry of roof tiles for 
the state, allied to the environmental problem of the sludge disposal, this work had 
for objective to verify the possibility of the incorporation of sewage sludge in ceramic 
body used for production of roof tiles. In the research, sludge originating from drying 
beds of WTP of the Central Campus from UFRN and clays originating from a ceramic 
industry from Goianinha/RN were used. The raw materials were characterized by 
techniques of: analysis of particles distribution by diffraction to laser; real density; 
consistence limits; chemical analysis by X-ray fluorescence; mineralogical analysis 
by X-ray diffraction; organic matter; and solids content. Five batches of roof tiles were 
manufactured in the approximate dosages of 2%, 4%, 6%, 8% and 10%. To evaluate 
the properties of each final product, tests of water absorption, impermeability, 
bending strength, leachability and solubility were accomplished. The roof tiles 
manufactured with sludge presented characteristics similar to the roof tiles without 
sludge in relation to the environmental risk. The results showed that it is possible to 
use approximately up to 4% of sludge in ceramic bodies for production of roof tiles. 
However, it is observed that the high amount of organic matter (71%) present in the 
sludge is shown as factor that limits the sludge incorporation in ceramic bodies, 
worsening the quality of the roof tiles. It is necessary the use of mixtures of different 
raw materials under point of view of the granulometry and of the other chemical and 
mineralogical properties for the obtaining of a satisfactory mass to the production of 
ceramic roof tiles. 
 
 
KEYWORDS: Sludge Disposal, Sewage Sludge, Ceramic Roof Tiles, Ceramic 
Industry. 
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1. INTRODUÇÃO 
A produção de resíduos oriundos das atividades humanas tem aumentado 

significativamente nos últimos anos devido, principalmente, ao desenvolvimento 

urbano e crescimento populacional. A falta de políticas ambientais leva à disposição 

inadequada desses resíduos, agravando o quadro ambiental, pois, em geral, esses 

resíduos não recebem um tratamento adequado e podem contaminar o meio 

ambiente. 

No tratamento de esgotos podem ser gerados os seguintes resíduos: material 

gradeado, areia, escuma, lodos primário, secundário e químico, este último caso 

haja etapa físico-química. Dentre estes resíduos, merece destaque o lodo, devido ao 

maior volume e massa gerados em relação aos demais subprodutos do tratamento, 

devendo receber atenção particular em relação a seu tratamento e à disposição 

final. 

Para Jordão & Pessôa (2005) o tratamento e a disposição final do lodo 

constituem muitas vezes problemas particularmente difíceis ou complexos, face às 

grandes quantidades que podem ser geradas, à dificuldade em se encontrar locais 

adequados ou seguros para o destino final do lodo seco, à própria distância de 

transporte, aos impactos ambientais, e às características de operação e processo. 

Apesar do lodo representar apenas de 1 a 2% do volume do esgoto tratado, 

seu gerenciamento apresenta alta complexidade e tem um custo geralmente 

variando de 20 a 60% dos gastos totais da operação de uma estação de tratamento 

de esgotos (ETE). O destino final adequado do lodo é fundamental para o sucesso 

de um sistema de saneamento, já que não apenas a coleta e o afastamento dos 

esgotos sanitários são responsáveis pelos benefícios esperados (von SPERLING; 

ANDREOLI, 2001). 

A importância da destinação destes resíduos foi reconhecida pela Agenda 21 

na Conferência Mundial de Meio Ambiente – Rio 92, que no Capítulo 21 incluiu o 

tema “Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões 

relacionadas com esgotos”, definindo as seguintes orientações para sua gestão: 

redução das quantidades geradas, maximização da reutilização e reciclagem, 

depósito e tratamento adequados, e ampliação do alcance dos serviços que se 

ocupam dos resíduos. 

Devido aos índices ainda incipientes de tratamento de esgotos verificados no 

país, com média nacional de apenas 32,2% de acordo com o SNIS (2007), existe 

uma perspectiva de um aumento expressivo no número de estações de tratamento 
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de esgotos, e, em decorrência, da produção de lodo, o que demonstra que sua 

gestão é um problema crescente em nosso país (von SPERLING; ANDREOLI, 

2001). 

Faz-se necessário, portanto, a busca de alternativas para utilização deste 

subproduto do tratamento, assegurando uma destinação ambiental e sanitariamente 

segura. Neste caso a reciclagem, através da incorporação desses resíduos em 

processos industriais, é uma solução coerente com a proposta de desenvolvimento 

sustentável, caso esses processos possam garantir (SANTOS, 2003): 

 Absorção contínua das quantidades desses poluentes; 

 Segurança ambiental, social e ocupacional; 

 Influências técnica e econômica nulas sobre o produto final, ou se 

possível contribuindo na redução do consumo de matéria-prima e energia, e até 

mesmo agregando valor. 

É importante destacar que o uso de resíduos não pode ser confundido como 

uma forma simplista para que os gestores do saneamento se livrem deste problema, 

ao contrário, o conceito da reciclagem exige a adoção de alternativas tecnológicas 

que maximizem os benefícios através do uso dos componentes benéficos dos 

resíduos, considerando cuidadosamente os riscos ambientais e sanitários 

decorrentes, de forma a gerar alternativas seguras e economicamente viáveis que 

garantam a sustentabilidade do processo (PEGORINI; ANDREOLI, 2006). 

Segundo Ângulo et al. (2001) a construção civil tem um grande potencial de 

utilização dos resíduos, uma vez que ela chega a consumir uma grande parte dos 

recursos naturais. 

A cerâmica tradicional, como tijolos, telhas, ladrilhos dentre outros, 

geralmente caracteriza-se pela alta heterogeneidade devido à gama extensiva da 

composição de argilas naturais usadas como matérias-primas na sua fabricação. 

Assim, há uma tolerância alta por incorporar quantidades de resíduos como 

matérias-primas. Este fato atrai importância adicional, pois a indústria cerâmica 

consome quantias enormes de recursos minerais (LIEW et al., 2004). 

De fato, trabalhos reportados na literatura têm mostrado que é perfeitamente 

possível a reciclagem de resíduos industriais como constituintes de massas 

cerâmicas para fabricação de produtos cerâmicos para construção civil. 

A substituição parcial de matérias-primas argilosas por lodo de esgoto na 

produção de cerâmica tradicional, portanto, poderia além de minimizar os custos de 

produção devido à utilização do resíduo como matéria-prima secundária, ajudar a 
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resolver os problemas ambientais. Além disso, as altas temperaturas de queima 

podem transformar os resíduos que contêm componentes perigosos em inertes e 

seguros quanto à utilização dos produtos. 

A indústria cerâmica brasileira tem grande importância para o país, tendo 

participação no PIB da ordem de 1,0% (BUSTAMANTE & BRESSIANI, 2000). A 

cerâmica estrutural ou vermelha é um dos segmentos principais representando 4,8% 

da indústria da construção civil (ANICER, 2007) e abrangendo um grupo de 

materiais cerâmicos constituído por tijolos furados e maciços, lajes, blocos de 

vedação e estruturais, telhas, manilhas e pisos rústicos. 

No Rio Grande do Norte, das 159 fábricas de cerâmicas em operação, 83 só 

produzem telhas e 17 produzem telhas e outros produtos cerâmicos. A produção da 

indústria cerâmica no Estado gira em torno de 80 milhões de peças/mês, sendo que 

50,186 milhões (60,61%) são telhas e as restantes são praticamente tijolos e lajotas, 

equivalendo também a uma maior quantidade de argila extraída do meio ambiente, 

cerca de 97.000 t/mês contra 64.000 t/mês de blocos e tijolos (FIERN-SENAI, 2001; 

ANICER, 2007). De acordo com o SINDICER-RN (2009), os dados apresentados 

fazem do Rio Grande do Norte um dos maiores fabricantes de telhas do país. 

Dada a importância da indústria cerâmica de telhas para o estado aliada à 

problemática ambiental da disposição de resíduos provenientes do saneamento, 

este trabalho visa apresentar e desenvolver uma alternativa para uso de lodo de 

ETEs na fabricação de telhas cerâmicas, mostrando os efeitos da substituição da 

argila por lodo de esgoto em diferentes proporções nas propriedades do material 

cerâmico.  

Faz-se necessário, portanto, a caracterização das matérias-primas envolvidas 

no processo produtivo (lodo e argila), bem como avaliação da incorporação do lodo 

no material cerâmico através da realização de testes no produto acabado. 

 

1.1. Relevância 
De acordo com dados da companhia de águas e esgotos do Rio Grande do 

Norte – CAERN (2009), em Natal/RN, apenas 32% da população é atendida por 

rede coletora de esgotos. Deste total, apenas uma pequena parcela é tratada, 

principalmente por sistemas de lagoas de estabilização. Entretanto, encontra-se em 

fase de construção um sistema de tratamento de esgotos através de reatores 

anaeróbios de manta de lodo (reatores UASB) e biodiscos (fase aeróbia). Além 

desse sistema, existem outros em fase de implantação, que irão produzir lodo 
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diariamente, lodo este que provavelmente será descartado no aterro sanitário da 

Grande Natal, em face da não contemplação no projeto de alternativas para sua 

disposição. 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos em diversos países no sentido de 

valorizar lodos e resíduos de diferentes naturezas, empregando-os como matéria-

prima para produção de um material utilizável. No Brasil também existem pesquisas 

visando a utilização desses resíduos, principalmente, como matéria-prima alternativa 

para materiais de construção. Entretanto, ainda não foi realizada pesquisa para 

utilização do lodo de esgoto como matéria-prima na fabricação de telhas cerâmicas, 

provavelmente devido ao elevado índice de rejeitos gerados no processo produtivo 

das mesmas. 

Diante do exposto, pode-se dizer que é importante o desenvolvimento de um 

trabalho que verifique a possibilidade de utilização do lodo de esgoto como matéria-

prima alternativa na indústria de telhas cerâmicas, pois os resultados poderão servir 

de referência para estudos posteriores, além de ser uma alternativa que poderá ser 

contemplada como forma de disposição final dos resíduos gerados futuramente na 

cidade de Natal. 

 

1.2. Justificativa 
A disposição de lodo de ETEs é um problema para qualquer municipalidade, 

por isso a quantidade de lodo produzido é hoje um assunto fundamental na seleção 

de métodos de tratamento (STONE et al., 1998). Regulamentos ambientais cada vez 

mais rigorosos e o crescimento industrial aumentaram as exigências de disposição. 

Devido às várias restrições para disposição final do lodo, sejam ambientais ou 

econômicas, muitos países têm adotado outras formas de dispor este resíduo tão 

indesejado. Então, ultimamente, estão sendo experimentados modos alternativos 

para incorporar vários tipos de resíduos em processos industriais. 

No estudo realizado por Liew et al. (2004), o qual envolveu a utilização do 

lodo de esgoto em tijolos cerâmicos, foi constatado que o lodo pode ser incorporado 

com sucesso em tijolos com adições de lodo seco variando de 10 a 40%. Com 

relação aos resultados de absorção de água, resistência à compressão e lixiviação 

de metais pesados, pôde-se concluir que a incorporação de lodo até 40% em tijolos 

garante diferentes propósitos para sua aplicação, em todos os casos, os tijolos 

poderiam ser utilizados para alvenaria de vedação sem função estrutural. 
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Para Moreira et al. (2001) é possível utilizar lodos gerados por ETE de 

indústrias têxtis para a fabricação de materiais de construção (cerâmica vermelha), 

desde que se utilize proporção adequada de argila-lodo, bem como argilas de 

natureza adequada e aplicação de tratamento térmico apropriado. 

Segundo Santos (2003) em trabalhos envolvendo o uso de lodo na produção 

de cerâmica vermelha, foram detectadas vantagens relacionadas à economia de 

água, a produção de materiais mais leves, reduzindo o custo de transporte, 

economia de combustível no forno, além do aproveitamento dos gases da queima 

em um processo de secagem das tortas de lodo. 

Em observância a trabalhos envolvendo o uso de lodos de ETEs como 

matéria-prima cerâmica, Ingunza et al. (2006b) também ressaltam que este uso 

pode ser uma alternativa viável, tanto econômica como técnica, reduzindo custos 

ambientais relacionados com a disposição final desses resíduos. 

O desenvolvimento de um trabalho que verifique a possibilidade de utilização 

do lodo como matéria-prima alternativa na indústria de telhas cerâmicas é uma 

pesquisa, pois, plausível, devido aos resultados de pesquisas anteriores com a 

utilização do lodo em materiais de construção mostrarem-se satisfatórios. 

 

1.3. Objetivo Geral 
 Verificar a possibilidade da incorporação de lodo de esgoto em massa 

cerâmica utilizada para fabricação de telhas. 

 

1.4. Objetivos Específicos 
 Caracterizar e avaliar o lodo de esgoto e argilas empregados na pesquisa; 

 Avaliar o efeito da incorporação de lodo de esgoto na matéria-prima 

cerâmica para fabricação de telhas; 

 Verificar a adequação das telhas produzidas na utilização como material 

de construção; 

 Comparar os resultados das telhas com adição de lodo e das produzidas 

pela indústria (testemunhas), observando as dosagens empregadas e obediência do 

produto às normas pertinentes. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1. Lodo de Esgoto 

2.1.1. Características e Produção 
Pode-se dizer que lodo é uma denominação genérica para os sólidos que se 

acumulam no sistema de tratamento de esgotos e que devem periodicamente ou 

continuamente, de acordo com o sistema, serem descartados (ANDREOLI et al., 

1999). 

De acordo com o tipo de esgoto, os processos, e o grau do tratamento, o lodo 

apresentará características próprias de qualidade e quantidade, podendo ser 

orgânico, inorgânico, biodegradável, inerte, combustível ou não, ou ainda 

constituindo uma mistura destes, como mostra a Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1. Composição química e propriedades típicas do lodo de esgotos. 

Lodo Primário Lodo Secundário 
Parâmetro Unidade 

faixa típico faixa  Típico

Sólidos Totais - ST % 2,0-8,0 5,0 6,0-12,0 10,0 

Sólidos Voláteis - SV % de ST 60-80 65 30-60 40 

Graxas e gorduras solúveis % de ST 6-30 - 5-20 18 

Proteínas % de ST 20-30 25 15-20 18 

Nitrogênio % de ST 1,5-4,0 2,5 1,6-6,0 3,0 

Fósforo % de ST 0,8-2,8 1,6 1,5-4,0 2,5 

Potássio % de ST 0,0-1,0 0,4 0,0-3,0 1,0 

Celulose % de ST 8-15 10 8-15 10 

Sílica % de ST 15-20 - 10-20 - 

pH - 5,0-8,0 6,0 6,5-7,5 7,0 

Alcalinidade Mg CaCO3/L 500-1500 600 2500-3500 3000 
Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy (1991). 

 

Em princípio, todos os processos de tratamento biológico geram lodo. Os 

processos que recebem o esgoto bruto em decantadores primários geram o lodo 
primário, composto pelos sólidos sedimentáveis. Na etapa biológica de tratamento, 

é gerado o lodo biológico ou lodo secundário, o qual é a própria biomassa que 

cresceu às custas do alimento fornecido pelo esgoto afluente. Caso a biomassa não 

seja removida, ela tende a se acumular no sistema, podendo eventualmente sair 

com o efluente final, deteriorando sua qualidade em termos de sólidos em 
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suspensão e matéria orgânica. Se o lodo primário for enviado para o tratamento 

juntamente com o lodo secundário, o lodo resultante da mistura passa a ser 

chamado de lodo misto. Em sistemas de tratamento que incorporam uma etapa 

físico-química, quer para melhorar o desempenho do decantador primário, quer para 

dar um polimento ao efluente secundário, tem-se o lodo químico (von SPERLING; 

GONÇALVES, 2001). 

Como dito anteriormente, é necessário que o lodo seja retirado da fase 

líquida, embora nem todos os sistemas de tratamento de esgotos necessitem do 

descarte contínuo desta biomassa. O lodo biológico descartado é também chamado 

de lodo excedente. A Tabela 2.2 apresenta intervalos típicos de retirada do lodo 

das unidades de tratamento da fase líquida. 

Como uma orientação geral, na Tabela 2.3 são apresentados os valores de 

produção de lodos em sólidos secos (em kg por vazão tratada, por exemplo) para os 

processos de tratamento mais comuns. 

 

Tabela 2.2. Intervalos típicos de remoção do lodo das unidades da fase líquida. 

Intervalo de remoção do lodo da 

fase líquida 
Sistema 

Lodo 

primário 

Lodo 

Secundário 

Lodo 

químico

Tratamento primário (convencional) Horas   

Tratamento primário (tanques sépticos) Meses   

Tratamento primário com coagulação   Horas 

Lagoa facultativa  Anos  

Lagoa anaeróbia – lagoa facultativa  Anos  

Lagoa aerada facultativa  Anos  

Tanque séptico + filtro anaeróbio Meses Meses  

Reator UASB  Semanas  

UASB + filtro anaeróbio  Semanas  

UASB + flotação  Semanas Horas 

UASB + lagoas de polimento  Semanas(*)  

Lodos ativados convencional Horas Contínuo  

Lodos ativados – aeração prolongada  Contínuo  
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Tabela 2.2. Intervalos típicos de remoção do lodo da fase líquida (continuação). 

Intervalo de remoção do lodo da 

fase líquida 
Sistema 

Lodo 

primário 

Lodo 

Secundário 

Lodo 

químico

Lodos ativados c/ remoção biológica e química 

de N/P 
 Contínuo Horas 

Filtro biológico de baixa carga Horas Horas  

Filtro biológico de alta carga Horas Horas  

Biodisco Horas Horas  
Fonte: Adaptado de von Sperling; Gonçalves (2001). 
(*) Em reatores UASB incorporados e submersos nas lagoas facultativas, o lodo anaeróbio acumula-se na lagoa 
facultativa, não necessitando de remoção periódica. 
 

Tabela 2.3. Estimativa de produção de lodo. 

Sólidos Secos (Kg/1000 m3)
Lodo Densidade

Faixa Típico 

Primário 1,02 106-165 147 

Secundário    

- filtro biológico 1,025 60-94 70 

- lodo ativado convencional 1,005 70-94 82 

- lodo ativado aeração prolongada 1,015 82-118 94 

- lagoa aerada 1,01 82-118 94 
Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy (1991). 

 

2.1.1.1. Relações importantes das características do lodo 
As características do lodo afetam diretamente os processos de tratamento e 

disposição final, por isso torna-se de primordial importância o levantamento dos 

dados característicos de qualidade e quantidade do lodo. Para se expressar tais 

características do lodo, bem como para se calcular a produção de lodo em massa e 

em volume, é necessário o entendimento de certas relações, apresentadas a seguir. 

 

2.1.1.1.1. Sólidos totais, voláteis e fixos 
O lodo é composto por sólidos e água. Os sólidos totais (ST) dividem-se em 

sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. Quanto à matéria orgânica, os sólidos 
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totais dividem-se em sólidos fixos ou inorgânicos (SF) e sólidos voláteis ou orgânicos 

(SV). 

A relação entre os sólidos voláteis e os sólidos totais dá uma boa indicação 

da fração orgânica contida no lodo, bem como do nível de digestão do lodo. A 

Tabela 2.4 apresenta faixas típicas da relação SV/ST em lodos de diferentes fontes. 

 

2.1.1.1.2. Densidade 
A densidade de uma amostra de lodo é definida como a razão entre o peso 

dessa amostra, incluindo todos os componentes do lodo, e o peso de igual volume 

de água. Em geral o lodo possui densidade próxima ou praticamente igual a 1,0. 

Os componentes do lodo possuem suas densidades próprias, podendo a 

densidade do lodo ser estimada por (JORDÃO & PESSÔA, 2005; von SPERLING; 

GONÇALVES, 2001): 

 

0,1
águaFração

SFDensidade
SFFração

SVDensidade
SVFração

lodoDensidade
1

++=  

 

Na Tabela 2.4 são apresentadas as densidades dos sólidos e do lodo de 

diversos tipos. 

 

Tabela 2.4. Faixas usuais da relação SV/ST e densidades de alguns tipos de lodo. 

Tipo de lodo 
Relação 

SV/ST 
% ST 

Densidade 

dos sólidos 

Densidade 

do lodo 

primário 0,75-0,80 2-6 1,14-1,18 1,003-1,01 

secundário anaeróbio 0,55-0,60 3-6 1,32-1,37 1,01-1,02 

secundário aeróbio (LA conv.) 0,75-0,80 0,6-1,0 1,14-1,18 1,001 

secundário aeróbio (aer. prol.) 0,65-0,70 0,8-1,2 1,22-1,27 1,002 

primário adensado 0,75-0,80 4-8 1,14-1,18 1,006-1,01 

secundário adensado (LA conv.) 0,75-0,80 2-7 1,14-1,18 1,003-1,01 

secundário adensado (aer. prol.) 0,65-0,70 2-6 1,22-1,27 1,004-1,01 

misto adensado 0,75-0,80 3-8 1,14-1,18 1,004-1,01 

misto digerido 0,60-0,65 3-6 1,27-1,32 1,007-1,02 

desidratado 0,60-0,65 20-40 1,27-1,32 1,05-1,1 
Fonte: Adaptado de von Sperling; Gonçalves (2001). 
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2.1.1.1.3. Teor de sólidos e umidade 
Os sólidos têm densidade maior que o lodo como um todo, e normalmente a 

fração da parte sólida é expressa em termos de concentração de sólidos, em mg/l, 

ou “teor de sólidos secos”, em percentagem. Como visto na Tabela 2.4, o teor de 

sólidos do lodo gerado nas estações de tratamento de esgotos domésticos costuma 

apresentar faixas típicas de variação, de acordo com o próprio tipo de lodo. 

A seguinte expressão denota a relação entre o teor de sólidos secos e de 

umidade em um lodo (von SPERLING; GONÇALVES, 2001): 

 

( ) ( )%cosSeSólidos100%Umidade −=  

 

A umidade influi nas propriedades mecânicas do lodo, sendo que estas 

influenciam no tipo de manuseio e de disposição final do lodo. 

 

2.1.1.1.4. Destruição de sólidos voláteis 
O processo de digestão remove os sólidos orgânicos biodegradáveis do lodo, 

havendo, desta forma, uma destruição dos sólidos voláteis (SV). A eficiência (E) 

desta remoção situa-se em torno de 40 a 50%. A composição dos sólidos após a 

digestão é dada pela seguinte expressão (von SPERLING; GONÇALVES, 2001): 

 

( ) afluenteafluenteefluente SFxSVE1ST +−=  

 

2.1.1.1.5. Relação entre vazão, concentração e carga 
O dimensionamento das etapas de tratamento e disposição final do lodo é 

feito tendo por base a vazão de lodo ou, em muitos casos, a carga de sólidos secos 

(massa por unidade de tempo). A vazão de lodo relaciona-se com a carga e a 

concentração de sólidos secos da seguinte forma (von SPERLING; GONÇALVES, 

2001): 

 

( ) ( )
( ) ( )lodomlodokglodoespecíficaMassax

100
%cosSeSólidos

dia/kgaargCd/mlodoVazão
3

3 =  

 

2.1.1.1.6. Captura de sólidos 
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A captura dos sólidos é a recuperação de sólidos que não foram separados 

da fase líquida em diferentes etapas do tratamento do lodo. Sob a forma de 

sobrenadantes, drenados ou filtrados das unidades de separação das fases sólida e 

líquida, eles são retornados ao início do processo junto aos esgotos afluentes. Esta 

captura é usualmente expressa em percentagem (von SPERLING; GONÇALVES, 

2001). 

A Tabela 2.5 indica valores esperados de teor e captura de sólidos no lodo 

seco de acordo com a forma de desidratação empregada. 

 

Tabela 2.5. Teor de sólidos e captura de sólidos no lodo seco. 

Operação Teor de Sólidos (%) Captura de Sólidos (%) 

Leitos de Secagem 30-50 90-98 

Filtros Prensa 20-50 90-98 

Filtros de Esteira 15-23 85-98 

Filtros à Vácuo 15-30 90-98 

Centrífugas 25-35 90-99 
Fonte: Adaptado de Jordão & Pessôa (2005). 
 

2.1.1.2. Características de lodos desidratados 
As características físicas, químicas e biológicas dos lodos gerados em ETEs 

podem ser muito variadas. Dependem do tipo de esgoto afluente, dos processos de 

tratamento empregados e dos produtos químicos utilizados. Na fase de escolha dos 

processos de tratamento e disposição final, é importante considerar fatores que 

serão constituintes do lodo, tais como (JORDÃO & PESSÔA, 2005): 

 Matéria orgânica; 

 Nutrientes; 

 Organismos patogênicos; e 

 Metais pesados, produtos químicos orgânicos, substâncias tóxicas. 

A verificação do teor de matéria orgânica é importante em relação aos 

processos de digestão, de incineração, de aplicação no solo, de produção de 

fertilizantes, e como indicador para potenciais problemas de odor nos casos de 

armazenagem e manuseio. 

O lodo de esgotos contém macronutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio, enxofre) e, também, micronutrientes (cobre, ferro, zinco, 

manganês, boro, molibdênio, cloro). Embora a quantidade desses nutrientes no lodo 
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seja, normalmente, menor que a encontrada nos fertilizantes; essa quantidade ainda 

tem valor no caso das opções de aplicação no solo ou uso para produção de 

fertilizantes. 

O lodo gerado no processo de tratamento de esgoto contém bactérias, vírus, 

protozoários e outros microrganismos patogênicos. O lodo cru, não digerido, não 

deve ser utilizado para fins agrícolas. Para utilização agrícola, recomenda-se a 

estabilização química ou biológica do lodo e, de preferência, sua desidratação. O 

lodo seco não é considerado um material perigoso em relação à possibilidade de 

transmissão de doenças (DAVID, 2002; JORDÃO & PESSÔA, 2005). 

A presença de metais pesados, produtos químicos orgânicos, substâncias 

tóxicas, está, em geral, associada à presença de despejos industriais no esgoto. 

Quando em grandes concentrações no lodo, esses elementos são perigosos, pois 

inibem o tratamento biológico e são tóxicos às plantas, aos animais e ao homem, 

além disso contaminam o solo de áreas de aterro, por lixiviação. Porém, a presença 

desses elementos pode ser até mesmo favorável, como alguns metais em baixa 

concentração, servindo como micronutrientes no solo. 

 

2.1.1.2.1. Características de lodos a serem incorporados a massas 
cerâmicas 

O lodo de esgoto é um material sólido heterogêneo cuja composição é 

bastante variável que não só depende da origem do esgoto a ser tratado, mas 

também da tecnologia usada durante seu tratamento, como já foi comentado 

anteriormente. Propriedades importantes a serem caracterizadas para sua 

incorporação em massas cerâmicas tais como, limites de liquidez e plasticidade e 

teor de sólidos dependem do teor de umidade contido no lodo. Assim, o lodo de uma 

mesma ETE pode apresentar teores de umidades diferentes conforme a fase de seu 

tratamento e, ainda, conforme o tipo de tecnologia utilizada para desidratação. 

A variação no teor de umidade do lodo está intrinsecamente ligada com o tipo 

de sistema de tratamento adotado na ETE, bem como da tecnologia empregada, 

pois a depender destes fatores, os teores de umidade variam bastante de uma 

estação para outra (FONTES, 2003). 

Por isso, nas pesquisas desenvolvidas sobre incorporação de lodo na 

indústria cerâmica vermelha, não há uma uniformidade nos valores dessas 

propriedades para o lodo. Na Tabela 2.6 é apresentada uma compilação dos 
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resultados de limites de liquidez e plasticidade, teor de sólidos e perda ao fogo no 

lodo de alguns trabalhos pesquisados. 

 

Tabela 2.6. Limites de liquidez e plasticidade, teor de sólidos e perda ao fogo no 

lodo de algumas localidades. 

Local 
Limite de 

Liquidez (%) 

Limite de 

Plasticidade (%)

Teor de 

sólidos (%) 

Perda ao 

fogo (%) 

Valencia, Trinidad (1) 165 117 71,3 67,2 

San Fernando, 

Trinidad (1) 
144 114 80,6 49,1 

Trincity, Trinidad (1) 80 np* 65,4 33,1 

Arima, Trinidad (1) 104 101 77,6 41,7 

Santa Cruz, 

Trinidad (1) 
66 57 90,3 14,3 

Ceará (2) - - - 34,6 

Rio de Janeiro (3) - - 37 54,7 

Taiwan (4) - - 70,9 61,3 

Malásia (5) 70 - 48,3 - 

Paraná (6) 104 59 45 52,27 
Fonte: (1) Stone et al. (1998); (2) Moreira et al. (2001); (3) Fontes (2003); (4) Weng et al. (2003); (5) Liew et al. 
(2004); (6) Ingunza et al. (2006c). 
*Não-plástica. 
 

Outras características necessitam ser avaliadas, como distribuição de 

partículas, composição química, análise mineralógica, para verificar a adequação do 

uso do lodo ao processo da indústria cerâmica. Estas características serão 

discutidas mais adiante. 

 

2.1.1.3. Fatores que afetam a quantidade de lodo produzido pelo 
sistema de tratamento de esgotos 

A quantidade de lodo produzido nas ETEs é função de alguns fatores 

descritos a seguir (ANDREOLI et al., 1999). 

 

2.1.1.3.1. Carga orgânica do esgoto a ser tratado 
O teor de sólidos voláteis está diretamente ligado à quantidade de lodo 

produzido. Efluentes com maior carga orgânica geram maior quantidade de lodo. 
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2.1.1.3.2. Tipo de tratamento utilizado 
A tecnologia de tratamento de esgoto utilizada tem influência direta sobre a 

quantidade de lodo produzida. São bem conhecidas as diferenças dos processos de 

tratamento biológico aeróbio e anaeróbio como pode ser visto na Tabela 2.8. 

 

2.1.1.3.3. Eficiência do sistema de tratamento de esgotos 
Quanto melhor for a eficiência do sistema de tratamento e a qualidade do 

esgoto tratado, maior será a produção de lodo. 

Outro aspecto ligado ao processo de tratamento do esgoto e que influi na 

produção de lodo é a eficiência do processo de pré-tratamento, principalmente se o 

afluente carrear altos teores de areia e outros materiais de origem mineral. 

 

2.1.1.3.4. Tipo de processamento do lodo 
O fator mais importante relativo aos volumes de lodo a serem dispostos é seu 

teor de sólidos. Uma pequena elevação no teor de sólidos pode implicar em redução 

de aproximadamente 50% do volume a ser disposto. 

Diminuindo-se os volumes a serem tratados, são diminuídos os custos de 

transporte e destino final. 

 

2.1.2. Tratamento do Lodo 
No caso de esgotos sanitários, o lodo gerado no tratamento se apresenta com 

concentração de sólidos bastante baixa, da ordem de 1 a 5% em peso. Este lodo, 

seja o removido nas fases de tratamento primário, seja o gerado na fase de 

tratamento biológico, vai requerer um conjunto de operações específicas, que 

podem incluir a seqüência seguinte, no todo ou em parte (JORDÃO & PESSÔA, 

2005; von SPERLING; GONÇALVES, 2001): 

 Preparação: gradeamento, trituração, desarenação, mistura, reservação; 

 Adensamento: por gravidade, flotação, centrifugação, filtros de esteira; 

 Estabilização: biológica (digestão anaeróbia e aeróbia), estabilização 

química, tratamento térmico, compostagem; 

 Condicionamento: químico, térmico; 

 Desidratação: leitos de secagem, lagoas de lodo, filtros prensa, filtros a 

vácuo, filtros de esteira, centrífugas, secagem térmica; 
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 Higienização: adição de cal (caleação), tratamento térmico, 

compostagem, oxidação úmida, outros (radiação gama, solarização etc.); 

 Redução térmica: incineração (incineradores tipo “multiple hearth” e de 

leito fluidizado), co-incineração com resíduos sólidos (lixo), oxidação úmida; e 

 Disposição final: aterros controlados, aplicação no solo para fins 

agrícolas, recuperação de áreas, incineração, lançamento submarino, uso na 

indústria da construção civil. 

A incorporação de cada uma destas etapas no fluxograma do processamento 

do lodo depende das características do lodo gerado ou, em outras palavras, do 

sistema de tratamento utilizado para a fase líquida, bem como da etapa de 

tratamento do lodo subseqüente e da disposição final, principalmente no que diz 

respeito às exigências legais (von SPERLING; GONÇALVES, 2001). 

Esses processos de tratamento do lodo visam reduzir o teor de material 

orgânico biodegradável, a concentração de organismos patogênicos e o teor de 

água para que se obtenha um material sólido e estável, que não constitua perigo 

para a saúde e possa ser manipulado e transportado com facilidade e a baixo custo 

(van HAANDEL; ALÉM SOBRINHO, 2006). 

 

2.1.2.1. Adensamento do lodo 
O adensamento ou espessamento do lodo é um processo físico que consiste 

no aumento da concentração de sólidos nele contidos visando reduzir sua umidade 

e, em decorrência, seu volume, facilitando o manuseio e conseqüente 

processamento e destino final. 

 

2.1.2.2. Estabilização do lodo 
A estabilização tem como objetivo principal a conversão parcial da matéria 

putrescível em líquidos, sólidos dissolvidos, subprodutos gasosos e alguma 

destruição de microorganismos patogênicos, bem como redução dos sólidos secos 

no lodo; visando atenuar o inconveniente de maus odores (atração de vetores) no 

seu tratamento e manuseio. Os processos de estabilização podem ser divididos em: 

 Estabilização biológica: utiliza bactérias específicas para estabilizar a 

fração biodegradável da matéria orgânica através dos processos de digestão 

anaeróbia ou aeróbia. 

 Estabilização química: oxidação química da matéria orgânica através da 

adição de produtos químicos; 
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 Estabilização térmica: ação do calor sobre a fração volátil em recipientes 

hermeticamente fechados. 

 

2.1.2.3. Condicionamento do lodo 
O condicionamento é uma etapa prévia ao desaguamento, onde o lodo é 

preparado através da adição de produtos químicos (coagulantes, polieletrólitos) para 

aumentar sua aptidão ao desaguamento e melhorar a captura de sólidos nos 

sistemas de desidratação do lodo. No entanto, é um processo que eleva a massa de 

sólidos secos a ser disposta fora, e no caso de incineração, aumenta a necessidade 

de combustível auxiliar devido aos sólidos inertes adicionados. 

 

2.1.2.4. Desidratação do lodo 
A fase seguinte do processamento é a desidratação ou desaguamento do 

lodo, cujo objetivo é remover água e reduzir ainda mais o volume, produzindo lodo 

com comportamento mecânico próximo ao dos sólidos. A desidratação do lodo tem 

impacto importante nos custos de transporte e destino final, além de influenciar de 

maneira decisiva o manuseio do lodo, já que o comportamento mecânico deste varia 

com o teor de umidade. 

Os principais processos utilizados para a desidratação do lodo são: 

 Naturais: leitos de secagem, lagoas de lodo; 

 Mecânicos: centrífugas, filtros à vácuo, prensas desaguadoras ou filtros 

de esteira, filtros prensa, secagem térmica. 

Dentre os processos apresentados acima, os leitos de secagem são uma das 

técnicas mais antigas utilizadas na separação sólido-líquido do lodo, tendo um custo 

de implantação bastante reduzido, se comparado com as opções mecânicas de 

desidratação (van HAANDEL & LETTINGA, 1994 apud GONÇALVES et al., 2001). 

Os leitos de secagem são unidades de tratamento, geralmente em forma de 

tanques retangulares, projetadas e construídas de modo a receber o lodo dos 

digestores aeróbio ou anaeróbio. Neles se processa a redução de umidade com a 

drenagem do liquido percolado e evaporação da água liberada durante o período de 

secagem (JORDÃO & PESSÔA, 2005). Na Tabela 2.7 são apresentadas as 

principais vantagens e desvantagens da utilização de leitos de secagem. 

Segundo Andreoli et al. (1999), os leitos de secagem tiram partido de nosso 

clima, admitindo parâmetros de projeto muito mais interessantes que os utilizados na 

Europa e EUA (2 hab/m2 de leito nos EUA e 20 hab/m2 no Brasil). 
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Tabela 2.7. Vantagens e desvantagens dos leitos de secagem. 

Vantagens Desvantagens 

• Baixo valor de investimento 

• Simplicidade operacional 

• Baixo nível de atenção exigido 

• Necessidade de operador com 

baixo nível de qualificação 

• Baixo ou inexistente consumo 

de energia elétrica 

• Baixo ou inexistente consumo 

de produto químico 

• Baixa sensibilidade a 

variações nas características do lodo 

• Torta com alto teor de sólidos 

• Elevada área requerida 

• Necessidade de estabilização prévia 

do lodo 

• Influência significativa do clima no 

desempenho operacional do processo 

• Lenta remoção da torta seca 

• Necessidade de elevada mão de 

obra para retirada da torta seca 

• Elevado risco de liberação de odores 

desagradáveis e de proliferação de moscas 

• Risco de contaminação de lençol 

freático, caso o fundo dos leitos e o sistema 

de drenagem não sejam bem executados 
Fonte: Gonçalves et al. (2001). 

 

2.1.2.5. Higienização do lodo 
A desinfecção ou higienização do lodo é uma operação necessária se seu 

destino for a reciclagem agrícola, já que os processos de digestão anaeróbia e 

aeróbia geralmente empregados não reduzem o nível de patógenos a patamares 

aceitáveis. Para a incineração ou disposição do lodo em aterro, a higienização não é 

necessária (von SPERLING; GONÇALVES, 2001). 

 

2.1.2.6. Características do lodo em cada etapa do tratamento 
As características do lodo são alteradas à medida que o lodo passa pelas 

diversas etapas do tratamento, como pode ser visto na Tabela 2.8. 

 

2.1.3. Disposição Final e Aspectos Normativos 
Historicamente os projetistas de ETEs sempre se preocuparam com o destino 

final do efluente tratado, dispensando pouca ou nenhuma atenção ao lodo gerado. 

Este tipo de procedimento, não raro, levou à implantação de grandes e eficientes 

estações de tratamento de esgotos, que após iniciarem seu funcionamento, 

simplesmente não sabiam o que fazer com o lodo gerado (ANDREOLI et al., 1999). 
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O destino final envolve estudos e decisões relativos ao condicionamento e 

estabilização do lodo gerado, grau de desidratação, formas de transporte, eventual 

uso do lodo, eventuais impactos e riscos ambientais, e aspectos econômicos desta 

destinação final. Os seguintes aspectos deverão ser bem conhecidos antes de se 

decidir sobre a forma e o local de destino final (JORDÃO & PESSÔA, 2005): 

 Produção e caracterização do lodo gerado na estação de tratamento; 

 Presença de esgotos industriais no sistema, capaz de atribuir 

características especiais ao lodo; 

 Quantidade de lodo gerado na estação de tratamento, estimada para um 

período de tempo correspondente à vida de projeto do sistema de destino final; esta 

estimativa deve ser conhecida para intervalos de tempo ao longo da vida de projeto 

(por exemplo, para cada cinco anos), para as características de lodo digerido e lodo 

seco, em volume, em peso seco e em úmido; 

 Características especiais que possam interferir com o sistema de 

disposição final, de natureza física, química, e biológica, bem como as 

características geomecânicas do comportamento do lodo com vista a seu possível 

lançamento em aterros sanitários. 

Além disso, a avaliação dos riscos e impactos ambientais decorrentes da 

prática a ser adotada é necessária para a garantia da saúde humana e do meio 

ambiente, procurando-se alternativas de controle para os impactos negativos e 

mecanismos de valorização dos impactos positivos (LARA et al., 2001). 

O destino final do lodo é, portanto, uma atividade de grande importância e 

complexidade, pois freqüentemente extrapola os limites das estações de tratamento 

e exige a integração com outros setores da sociedade. Segundo a legislação de 

diversos países, e mesmo a brasileira, a responsabilidade pelos problemas que 

podem ser causados pelo destino inadequado é sempre dos produtores do resíduo, 

que podem ser enquadrados na própria lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605 de 

12/02/98). Neste sentido, alguns órgãos ambientais estão exigindo o detalhamento 

da alternativa de disposição final no processo de licenciamento das ETEs, o que 

representa um grande avanço na gestão ambiental do nosso país (ANDREOLI, 

2001). 

Existem várias formas de disposição do lodo, mas a escolha de uma delas é 

sempre uma difícil tarefa. Dentre as formas possíveis, pode-se relacionar (JORDÃO 

& PESSÔA, 2005): 

 Aterros sanitários; 
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 Incineração; 

 Usos agrícolas, incluindo diversas opções, entre as quais: 

 Aplicação no solo com fins agrícolas; 

 Aplicação em áreas de reflorestamento; 

 Produção de composto ou fertilizante organo-mineral; 

 Restauração de terras; 

 Disposição superficial no solo ou “Landfarming”; 

 Descarga oceânica; 

 Uso industrial, com diversas opções: 

 Produção de agregado leve para a construção civil; 

 Incorporação do lodo à fabricação de cimento e de produtos 

cerâmicos. 

Para Lara et al. (2001), a composição do lodo, determinada pelas 

características do esgoto e o tipo de tratamento utilizado, é um dos principais fatores 

limitantes à escolha da alternativa de disposição. 

Na Tabela 2.9, encontram-se dados sobre as formas de disposição de lodos 

de ETEs na Europa e nos EUA. 

 

Tabela 2.9. Disposição de lodo de ETEs na Europa e nos EUA. 

Formas de disposição Europa Estados Unidos

Aterros 40% 42% 

Uso agrícola 37% 22% 

Incineração 11% 16% 

Demais usos benéficos 2% 5% 

Disposição oceânica 6% 6% 

Outras formas 4% 9% 
Fonte: Adaptado de Santos (2003). 

 

2.1.3.1. Aterros sanitários 
O lodo pode ser disposto em aterros sanitários que corresponde à disposição 

de resíduos em valas ou trincheiras, compactadas e recobertas com solo até seu 

total preenchimento, quando então são seladas. A disposição pode ser feita em 

aterro sanitário exclusivo ou co-disposto com resíduos sólidos urbanos (LARA et al., 

2001). 
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A alternativa de disposição em aterros sanitários apresenta alguns 

inconvenientes. Se os aterros estiverem localizados distante das estações de 

tratamento de esgotos, o custo do transporte do lodo pode inviabilizar esta 

alternativa. Além do mais, os aterros têm uma vida útil, a disposição do lodo nestes 

locais acelera este tempo, agravando o problema da procura por locais para 

disposição dos resíduos sólidos urbanos, cada vez mais difíceis nas grandes 

cidades. 

O principal impacto da disposição em aterros corresponde à poluição da 

água, tanto subterrânea como superficial, em função da lixiviação e escorrimento de 

líquidos percolados, os quais podem carrear substâncias tóxicas (nitratos, metais, 

compostos orgânicos e agentes patogênicos), comprometendo a qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais. Além do mais, a atividade de 

degradação nos aterros normalmente é anaeróbia, produzindo gases, tornando 

necessária a utilização de equipamentos de controle. 

Para Fernandes et al. (2001), muitos países já reconheceram que a 

disposição em aterros não é uma prática sustentável, apresentando a cada dia 

maiores custos em função das maiores distâncias e do atendimento às crescentes 

restrições ambientais. Estes fatores, associados ao efeito das políticas de estímulo à 

reciclagem, definem uma clara tendência no uso de aterros sanitários apenas para 

resíduos não recicláveis. 

 

2.1.3.2. Incineração 
A incineração é um processo de decomposição térmica via oxidação, onde os 

sólidos voláteis do lodo são queimados na presença de oxigênio, convertendo-os em 

dióxido de carbono e água, sendo que uma parcela dos sólidos fixos é transformada 

em cinzas (LARA et al., 2001). 

Constitui uma prática bastante comum nos países desenvolvidos, tendo a 

vantagem de reduzir drasticamente o volume de lodo, porém restam as cinzas para 

dispor. Além de ser uma alternativa que apresenta custo elevado, se não forem 

operados adequadamente, os incineradores podem lançar no ar poluentes 

indesejáveis, causando poluição do ar. 

Atualmente existem experiências no Japão e na Europa na mistura da cinza 

com cimento, como forma de assegurar a retenção definitiva dos metais pesados 

presentes na cinza (LUDUVICE; FERNANDES, 2001). 
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2.1.3.3. Usos agrícolas e disposição superficial no solo 
Por muitos anos, tem-se praticado a disposição final do lodo de esgoto no 

solo, seja como simples disposição superficial, utilizando o solo apenas como 

substrato para sua depuração; seja na forma benéfica, aproveitando os nutrientes 

contidos neste resíduo para “fertilizar” o solo. Esta forma de disposição é 

amplamente utilizada em todo mundo, por isso alguns países elaboraram legislação 

para utilização do lodo na agricultura. 

A maioria dos lodos produzidos em estações de tratamento de esgotos 

municipais possui características físicas e químicas que permitem sua utilização na 

agricultura ou na indústria. Sendo assim, o lodo não deve ser considerado como um 

simples resíduo e sim como um material de valor agregado potencial (LUDUVICE; 

FERNANDES, 2001). 

A reciclagem, disposição do lodo em solos agrícolas em associação ao plantio 

de culturas, deve ser compreendida como a produção de um insumo de boa 

qualidade para a agricultura, que deve ser utilizado com orientação técnica 

adequada, de forma a garantir a segurança ambiental e sanitária e possibilitar os 

maiores ganhos ao produtor rural. Nesta alternativa há que se verificar a qualidade 

físico-química e biológica do lodo, sua adequação ao uso pretendido, as taxas de 

aplicação, e as exigências da legislação e dos órgãos ambientais. Pressupõe 

também a existência de um mercado em potencial, custos de transporte adequados, 

e um serviço de informação e divulgação sobre o uso do lodo e o controle de sua 

aplicação. Como os requisitos de qualidade e a segurança ambiental têm sido cada 

vez mais restritos, há uma tendência no aumento dos custos para estas práticas 

(FERNANDES et al., 2001; JORDÃO & PESSÔA, 2005). 

Para Lara et al. (2001) os principais impactos da reciclagem agrícola estão 

associados aos riscos de contaminação por elementos tóxicos, como metais 

pesados, e à presença de patógenos, ambos comprometendo a saúde pública, 

animal e vegetal e a qualidade do ambiente. As doses devem ser calculadas com 

base na demanda de nitrogênio da cultura, para evitar a lixiviação deste elemento, 

que também se caracteriza como um risco potencial desta prática. 

Na restauração de terras, o lodo é disposto em locais onde o seu lançamento 

irá proporcionar uma recuperação do terreno e eventual uso desta área. A seleção 

do local requer cuidados para se evitar os processos erosivos, os quais podem 

potencializar os impactos desta alternativa em função das altas doses de lodo 

geralmente utilizadas (LARA et al., 2001; JORDÃO & PESSÔA, 2005). 
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A disposição superficial no solo ou “landfarming” corresponde a áreas de 

disposição de resíduos onde o substrato orgânico do resíduo é degradado 

biologicamente na camada superior do solo e a parte inorgânica é fixada nesta 

mesma camada de solo. É uma alternativa que apresenta algumas desvantagens, 

tais como: acúmulo de metais pesados e elementos de difícil decomposição no solo; 

possibilidade de contaminação do lençol freático; liberação de odores e atração de 

vetores; dificuldade de reintegração da área após desativação (LARA et al., 2001). 

 

2.1.3.4. Descarga oceânica 
É uma forma de disposição que corresponde à destinação de lodo de esgoto 

no mar, após pré-condicionamento, através de emissários oceânicos ou de navios 

lameiros. É uma alternativa na qual os efeitos sobre o meio ambiente não podem ser 

facilmente controlados, apresentando os seguintes impactos negativos: poluição da 

água e do sedimento; alteração de comunidades da fauna marinha; transmissão de 

doenças e contaminação de elementos da cadeia alimentar (LARA et al., 2001). 

 

2.1.3.5. Uso industrial 
Ultimamente o lodo tem sido incorporado em processos industriais (mais 

especificamente na mistura de diversos tipos de materiais de construção), com 

vistas a solucionar o problema de sua disposição e a, também, substituir parte da 

matéria-prima principal geradora do produto, o que gera benefícios econômicos e 

ambientais. Sendo esta, como dito anteriormente, uma solução coerente com a 

proposta de desenvolvimento sustentável. 

Segundo Jordão & Pessôa (2005), existem experiências de incorporação do 

lodo dos esgotos à fabricação de materiais cerâmicos, como tijolos para construção 

e pisos cerâmicos, nos Estados Unidos, no Japão, na África do Sul, em escala 

industrial. 

Slim & Wakefield (1991) relatam a produção em escala real de tijolos com 

adição de lodo, destacando como principais vantagens da sua incorporação na 

matéria-prima o menor consumo de água e de combustível, descrevendo tal prática 

como uma forma adequada de disposição do lodo. 

Monfort & Enrique (1996) também destacam algumas vantagens da utilização 

de resíduos, tais como: melhora da imagem da empresa e possibilidade de facilitar a 

obtenção de certificados de qualidade ou ecológicos no produto e/ou no processo. 
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No Brasil já existem vários estudos para se avaliar a incorporação de lodo de 

esgoto em processos industriais como será visto mais adiante no item Uso de Lodo 

na Construção Civil, embora a reciclagem de resíduos ainda não exerça um papel 

significativo na indústria de construção civil. Entre as razões, segundo Menezes et 

al. (2002), destaca-se a falta de integração da pesquisa brasileira com a 

internacional, a falta de incentivo às indústrias e a falta de tecnologia adequada. 

Para John & Angulo (2003) os custos associados à prática de gestão de 

resíduos são parte fundamental na avaliação da viabilidade econômica da 

reciclagem e no interesse do gerador, no caso as companhias de saneamento, em 

desenvolvimento de alternativas de reciclagem. 

Sob o ponto de vista técnico, a viabilidade do uso de lodo como matéria-prima 

da indústria cerâmica está relacionada, principalmente, à qualidade do produto final, 

o qual deve atender às normas vigentes. Além disso, deve-se verificar se há 

disponibilidade de lodo para a aplicação em escala industrial e se o sistema de 

transporte do lodo é adequado e econômico (INGUNZA et al., 2006c). 

Em trabalhos realizados no âmbito do PROSAB, buscaram-se, tecnicamente, 

alternativas que não asseguram a qualidade dos produtos e procuram interferir o 

mínimo possível no fluxograma do processo industrial. Economicamente 

procuraram-se alternativas em que a utilização destes resíduos tivesse impacto 

significativo na redução de custos, isto é, com saldo positivo em relação ao processo 

atual. E, ambientalmente, foram selecionadas alternativas de grande alcance no 

equacionamento do passivo atual da disposição destes resíduos (PEGORINI; 

ANDREOLI, 2006). 

 

2.1.3.6. Normatização 
A produção de lodo nos países desenvolvidos está sofrendo um dramático 

incremento em decorrência da ampliação dos serviços de coleta e tratamento de 

esgotos. Paralelamente ao aumento da produção, as normatizações estão se 

tornando paulatinamente mais exigentes na qualidade dos lodos, em relação a seus 

potenciais impactos ambientais, o que melhora as perspectivas da reciclagem. Estas 

alterações estão determinando a adoção de sistemas de gerenciamento mais 

eficazes, pois há uma expectativa de aumento dos custos de disposição final destes 

resíduos (FERNANDES et al., 2001). 

Segundo Santos (2001) para garantir a segurança ambiental e sanitária, o 

gerenciamento do destino dos lodos deve ser apoiado num programa de 



 

 26

monitoramento de sua qualidade. Este programa, um dos principais objetivos das 

normas que regulamentam a disposição final, deve estabelecer quais contaminantes 

serão pesquisados, quais níveis serão tolerados, com que freqüência o lodo será 

examinado e quais as alternativas de disposição são permitidas em função da 

qualidade obtida. Para seu uso útil na agricultura, além de oferecer um produto de 

boa qualidade, as normatizações devem estabelecer os critérios de utilização 

agronômica visando à adequação ambiental das áreas de aplicação, das culturas 

que serão exploradas e que permitam uma boa rentabilidade aos produtores rurais, 

garantindo a sustentabilidade da alternativa através do tempo. 

Os esforços para a normatização da disposição final de lodo já definiram a 

regulamentação desta atividade em alguns estados brasileiros, como Paraná e São 

Paulo. Estes dispõem de normas específicas para a reciclagem do lodo de esgoto, 

ou condições ambientais que devem ser respeitadas para outras alternativas de 

destino final, como a incineração ou disposição em aterros (FERNANDES et al., 

2001). 

O estado de São Paulo possui norma promulgada pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, desde 4/12/1999, a P-4.230 – 

“Aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico em áreas agrícolas – 

Critérios para projeto e operação”. Tanto esta norma como as demais em vigor no 

Brasil tiveram como primeira referência a atual regulamentação americana para uso 

ou disposição dos biossólidos derivados do esgoto sanitário, a 40 CFR Part 503 

(Código de Regulamentos Federais nº 40, Seção 503), promulgada pela USEPA – 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (JORDÃO & PESSÔA, 2005; 

SANTOS, 2001). 

Uma norma nacional está em vigor desde 2006. Trata-se da Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – nº 375, de 29/08/2006, que 

define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em 

estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 

providências (CONAMA, 2006). 

No sentido de assegurar níveis de metais pesados que minimizem problemas 

potenciais para organismos do solo, plantas, seres humanos e animais, decorrentes 

da aplicação de lodo de esgoto ao solo, vários países estipularam limites, em forma 

de leis, à aplicação de lodo no solo agrícola. Na Tabela 2.10, encontra-se os limites 

de metais pesados no lodo a ser aplicado no solo, em diversos países. 
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Tabela 2.10. Valores máximos de metais pesados no lodo a ser utilizado na 

agricultura (mg.kg-1 de matéria seca). 

Elemento 
Dinamarca 

(1), (2) 

Suíça 

(1) 

Holanda

(1) 

França

(1), (2) 

Alemanha 

(2) 

USEPA, 

CETESB 

(1), (2) 

Comunidade 

Européia 

(3) 

Brasil

(4) 

Arsênio - - - - - 75 - 41 

Bário - - - - - - - 1300 

Cádmio 0,8 30 10 20 5-10 85 20 39 

Chumbo 120 1000 500 800 900 840 750 300 

Cobalto - 100 - - - - - - 

Cobre 1000 1000 600 1000 800 4300 1000 1500 

Cromo 100 1000 500 1000 900 3000 - 1000 

Manganês - 500 - - - - - - 

Mercúrio 0,8 10 - 10 8 57 16 17 

Molibdênio - - - - - 75 - 50 

Níquel 30 200 100 200 200 420 300 420 

Selênio - - - 100 - 100 - 100 

Zinco 4000 3000 2000 3000 
2000-

2500 
7500 2500 2800 

Fonte: (1) Adaptado de Rangel (2003); (2) Adaptado de Nuvolari (2002); (3) European Communities (1991); (4) 

CONAMA (2006). 

 

As legislações que definem critérios para disposição do lodo são as que se 

aplicam ao uso desse resíduo em solos agrícolas. Para o uso de lodo em processos 

industriais, a legislação existente serve apenas para classificação do resíduo 

(produto após seu uso) como perigoso ou não, inerte ou não inerte, dependendo dos 

resultados dos testes de lixiviação e/ou solubilização realizados com o produto. 

No Brasil, a NBR 10004 tem por objetivo classificar os resíduos sólidos 

quanto aos riscos que os mesmos apresentam ao meio ambiente e à saúde pública, 

fornecendo subsídios para seu gerenciamento adequado. Classifica os resíduos 

sólidos em dois grupos – perigosos e não perigosos, onde o último grupo está 

subdividido em não inerte e inerte (ABNT, 2004a). 

Para diferenciar os resíduos classificados pela NBR 10004 como classe I – 

perigosos e classe II – não perigosos é necessário a realização do ensaio de 

lixiviação regulamentado pela NBR 10005 (ABNT, 2004b). E para diferenciar os 

resíduos classificados como classe II A – não inertes e classe II B – inertes é 

realizado o ensaio de solubilização regulamentado pela NBR 10006 (ABNT, 2004c). 
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A Tabela 2.11 mostra os limites máximos permitidos para alguns metais nos extratos 

lixiviados e solubilizados pela legislação brasileira. 

 

Tabela 2.11. Limites máximos para alguns metais nos extratos obtidos nos ensaios 

de lixiviação e solubilização. 

Parâmetro 
Limite máximo no lixiviado

mg/L 

Limite máximo no solubilizado 

mg/L 

Alumínio - 0,2 

Arsênio 1,0 0,01 

Bário 70,0 0,7 

Cádmio 0,5 0,005 

Chumbo 1,0 0,01 

Cobre - 2,0 

Cromo total 5,0 0,05 

Ferro - 0,3 

Fluoreto 150,0 1,5 

Manganês - 0,1 

Mercúrio 0,1 0,001 

Prata 5,0 0,05 

Selênio 1,0 0,01 

Zinco - 5,0 
 Fonte: Adaptado da ABNT (2004a). 
 

2.2. Indústria da Cerâmica Vermelha 
2.2.1. Panorama da Cerâmica Vermelha no Rio Grande do Norte 
Segundo estudo realizado por FIERN-SENAI (2001), o estado do Rio Grande 

do Norte apresenta 159 cerâmicas em plena atividade, distribuídas por 39 

municípios, produzindo telhas, tijolos, lajotas, casquilhos ou pisos. 

O setor é constituído predominantemente por microempresas de baixa 

demanda tecnológica, localizadas na zona rural, concentradas nas proximidades de 

Natal, no vale do Rio Açu, e na região do Seridó. Este fato torna o segmento muito 

importante para a economia do estado, porque geram empregos nas regiões mais 

carentes, contribuindo significativamente para fixar o homem ao campo, evitando a 

sua migração para as grandes cidades. 
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O que determina a localização das empresas nas regiões supracitadas é a 

disponibilidade da matéria prima, ou seja, à proximidade em que se encontram as 

minas de argila das empresas (SINDICER-RN, 2009). 

Em 98 cerâmicas, ou 61,6%, a principal atividade é a produção de telhas. A 

produção do Estado é de 82.799.000 peças/mês, e o principal produto é a telha, com 

50.186.000 peças/mês, ou 60,6% do total, conforme pode ser visto no Gráfico 2.1 

(FIERN-SENAI, 2001). 

 

60,6%

35,5%

0,5%
3,4%

Telhas
Tijolos
Lajotas
Outros

 
Gráfico 2.1. Distribuição da produção por tipo de produto (FIERN-SENAI, 2001). 

 

Ainda segundo estudo FIERN-SENAI (2001), a Região Seridó é a maior 

produtora de telhas do Estado, com cerca de 95% da produção destinada a outros 

estados do Nordeste, especialmente Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. As 

telhas da região do Baixo Açu são as de melhor qualidade, e em razão disto são 

mais caras. A maior parte de sua produção é destinada ao consumo interno, e cerca 

de 20% é vendida para outros estados do Nordeste. Já as peças de cerâmica 

estrutural fabricadas nas indústrias da Grande Natal são integralmente 

comercializadas no Rio Grande do Norte. 

Atualmente as cerâmicas consomem mensalmente cerca de 174 mil 

toneladas de argila, 106 mil metros cúbicos de lenha e 2.500.000 quilowatts de 

energia elétrica. Na maior parte das cerâmicas a lenha ainda se constitui como 

principal fonte energética, mas a implantação do gás natural já é uma realidade 

(SINDICER-RN, 2009). 

 

2.2.2. Matéria-Prima 
Os produtos cerâmicos são materiais de construção, obtidos pela secagem e 

cozimento de materiais argilosos. A matéria-prima empregada na fabricação de 
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produtos cerâmicos são as argilas e os desengordurantes, sendo as primeiras a 

matéria ativa, e os segundos os materiais inertes que diminuem a plasticidade 

(PETRUCCI, 1998). 

Normalmente, as indústrias de cerâmica vermelha empregam duas ou mais 

argilas para a obtenção de uma massa com as características desejadas. 

As argilas são substâncias minerais provenientes da decomposição de rochas 

feldspálticas, sendo esses minerais os silicatos de alumínio hidratados, que 

possuem a propriedade de formarem com a água uma pasta plástica susceptível de 

conservar a forma moldada, secar e endurece sob a ação do calor (KLOSS, 1991). 

De acordo com a ABNT (1995), as argilas são compostas por partículas com 

diâmetro inferior a 0,002 mm, que apresentam plasticidade quando úmidas e, 

quando secas, formam torrões dificilmente desagregáveis pela pressão dos dedos. 

Segundo a composição, as argilas podem ser puras ou impuras. As impuras 

podem ser: gordas ou graxas quando são ricas em material argiloso e pobre em 

desengordurantes, magras quando são pobres em material argiloso e ricas em 

desengordurantes. As argilas gordas são muito plásticas, e, devido à alumina, 

deformam-se muito mais no cozimento. As argilas magras, devido ao excesso de 

sílica, são mais porosas e frágeis (SILVA, 1991; BAUER, 1994). 

As diferentes espécies de argilas, consideradas como puras, são na realidade 

misturas de diferentes hidrossilicatos de alumínio, denominados “materiais 

argilosos”. Os materiais argilosos são unidades estruturais simples e se diferenciam 

uns dos outros pela diferente relação entre sílica e alumina, pela quantidade de água 

de constituição e pela sua estrutura. São muitos os materiais argilosos, mas 

somente três têm importância para a fabricação de produtos cerâmicos: a caulinita, a 

montmorilonita e a ilita, todas com estrutura laminar ou foliácea (PETRUCCI, 1998). 

De acordo com a composição, a argila deve ter impurezas as quais conferem 

aos produtos cerâmicos algumas características específicas conforme sua incidência 

na argila. Estas impurezas estão descritas a seguir (SILVA, 1991; BAUER, 1994; 

PETRUCCI, 1998): 

 Sílica: SiO2 – aparece de duas formas: livre e combinada. Quando livre 

apresenta os seguintes efeitos: 

 aumenta a brancura do produto cozido; 

 reduz a plasticidade e o trincamento; 

 diminui a retração dos produtos feitos com argilas gordas e 

facilita a secagem; 
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 aumenta o coeficiente de dilatação dos produtos que, porém, 

diminui quando se dá a vitrificação, porque se combina com 

alumina e outros fundentes; 

 reduz as resistências à tração e à variação de temperatura; 

 pode aumentar ou diminuir a refratariedade. 

  Compostos de alumínio – óxido, feldspato sódico, potássico ou cálcico, 

micas hornblendas: 

 abaixam o ponto de fusão; 

 diminuem a plasticidade da argila; 

 aumentam a resistência, densidade e impenetrabilidade do 

produto cozido. 

A alumina é menos freqüente (até 70% aumenta e de 70 a 80% diminui a 

refratariedade). 

 Compostos alcalinos – reduzem a refratariedade e a plasticidade. 

Formam espuma branca em proporção determinada. 

 Compostos de ferro – diminuem a plasticidade e a refratariedade. O 

óxido férrico mistura-se geralmente com a caulinita e dá a cor vermelha ou 

amarelada da maioria das argilas. 

 Compostos cálcicos – desprendem calor e aumentam de volume, 

podendo até romper a peça. Silicatos e fosfatos são fundentes e clareiam a 

cerâmica. 

 Outros compostos – os de bário produzem efeitos aproximadamente 

iguais aos de cálcio. Os de magnésio, titânio e manganês são fundentes. 

 Matéria carbonosa – aumenta a porosidade e pode aumentar a retração 

na queima. Fazendo-se uma queima rápida, os poros superficiais se fecham e os 

gases não podem escapar, produzindo-se o esponjamento (agregados leves). 

 Sais solúveis – são perniciosos porque dão eflorescências de mau 

aspecto. 

Como se vê, há inúmeros fatores variáveis nas argilas, tanto assim que se 

pode dizer que não existem duas jazidas de argila rigorosamente iguais. Às vezes 

há diferenças acentuadas até numa mesma jazida. 

Cada produto cerâmico requer um tipo próprio de matéria-prima, portanto, 

antes de qualquer coisa se deve proceder à escolha da jazida. O teor de argila, a 

composição granulométrica, a profundidade da barreira, a umidade e outros fatores 

influem no resultado do produto final (BASTOS, 2003). 
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Para Souza Santos (1989) as argilas para serem usadas na fabricação de 

telhas devem possuir plasticidade adequada para a moldagem, tensão ou módulo de 

ruptura à flexão elevado quando secas, para permitir o manuseio durante a 

fabricação e após a secagem, porosidade aparente e absorção de água baixas para 

não permitir a permeação de água e não devem apresentar trincas e empenamentos 

após secagem e queima. 

A maioria das argilas brasileiras está depositada nas várzeas dos rios, 

constituindo aluviões recentes. Neste caso, a extração é a céu aberto. O plano de 

extração deve prever a remoção e disposição dos estéreis, a formação de bancos de 

extração que assegurem economia no transporte, a drenagem da água, a segurança 

no trabalho e o aproveitamento completo da jazida. Depois de esgotadas as jazidas, 

as cavas devem ser recuperadas para o ressurgimento da vegetação, e isso é 

facilmente conseguido com a redeposição dos solos aráveis, previamente retirados. 

As cavas alagadas podem ser usadas para fazer viveiros de criação de peixe, 

agregando valor ao empreendimento (FIERN-SENAI, 2001). 

No Rio Grande do Norte, a maior parte das argilas é procedente das várzeas 

dos grandes rios e açudes (DUTRA et al., 2006). 

 

2.2.2.1. Propriedades das matérias-primas 
As propriedades cerâmicas das argilas são aquelas características que 

determinam sua conformidade e maneira de uso na produção dos produtos 

cerâmicos. 

 

2.2.2.1.1. Granulometria 
A granulometria é uma das propriedades mais importantes dos minerais 

argilosos porque influi na plasticidade, tensão ou módulo de ruptura à flexão a seco 

e na capacidade de troca de base (ALVES, 1987). 

As partículas com diâmetro equivalente inferior a 1 µm influenciam fortemente 

as operações de fabricação, tais como: extrusão, colagem e eletrodeposição 

(GOMES, 1988 apud TOMAZETTI, 2003). 

 

2.2.2.1.2. Plasticidade 
É definida como a propriedade do material que permite a ele ser deformado 

através de uma força sem sua ruptura e manter sua forma após a remoção desta 

força. Materiais argilosos em geral desenvolvem plasticidade quando são misturados 
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com pequenas quantidades de água. As argilas muito plásticas não devem ser 

usadas na fabricação de produtos cerâmicos, porque requerem muita água, não 

podendo ser satisfatoriamente moldadas em função do excesso de umidade (GRIM, 

1962). 

A plasticidade de argilas para processamento cerâmico pode ser avaliada a 

partir dos limites de Atterberg, que indicam a adequação da massa cerâmica para 

ser conformada por extrusão. O limite de plasticidade (LP) indica a quantidade de 

água mínima que a massa cerâmica deve conter para ser conformada. O limite de 

liquidez (LL) corresponde à máxima quantidade de água que a massa cerâmica 

pode conter para ser moldável. Finalmente, o índice de plasticidade (IP) indica a 

diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. A Tabela 2.12 

apresenta a classificação das argilas segundo os IP. 

 

Tabela 2.12. Classificação dos solos segundo índices de plasticidade. 

Fracamente plásticos 1 < IP < 7 

Medianamente plásticos 7 < IP < 15 

Altamente plásticos IP > 15 
Fonte: Caputo (1983). 
 

2.2.2.1.3. Retração na secagem e na queima 
A retração de secagem é em geral diretamente proporcional à água de 

plasticidade, e em alguns argilominerais a retração aumenta com a diminuição do 

tamanho de partículas. Argilominerais alongados e fibrosos tendem a ter grandes 

contrações de secagem em função da perda de empacotamento de suas partículas 

(GRIM, 1962). 

Quando o corpo cerâmico é queimado ocorre nova diminuição de volume, 

relacionada à perda completa da água e redução ou eliminação dos poros mediante 

tratamento térmico. Esta redução de volume é denominada retração de queima.  

 

2.2.2.1.4. Resistência mecânica 
Para Gomes (1988) apud Tomazetti (2003), altas resistências mecânicas dos 

corpos de argila são dependentes de um teor mais alto em argila e da maior 

plasticidade e granulometria mais fina da argila. Quanto menor a dimensão e mais 

lamelar forem as partículas constituintes das argilas, maior será a superfície de 

contato entre elas, e consequentemente a resistência será mais alta. 
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2.2.2.1.5. Comportamento ao calor 
A partir dos 600ºC, começam as alterações químicas em 3 estágios: 1º há a 

desidratação química, a água de constituição também é expulsa, resultando o 

endurecimento, e as matérias orgânicas são queimadas; 2º é a oxidação, os 

carbonetos são calcinados e se transformam em óxidos; 3º há a vitrificação. A sílica 

de constituição e a das areias forma uma pequena quantidade de vidro, que aglutina 

os demais elementos, dando dureza, resistência e compactação ao conjunto: 

aparece a cerâmica propriamente dita (KLOSS, 1991). 

 

2.2.2.2. Caracterização das matérias-primas 
Para Grim (1962) as propriedades das argilas utilizadas na produção de 

materiais cerâmicos são determinadas por sua composição mineral, pela presença 

de matéria orgânica, sais solúveis e pela distribuição do tamanho de partículas. 

A composição química e mineralógica das argilas utilizadas na indústria de 

cerâmica vermelha varia de jazida a jazida. O que se observa na prática é que 

ênfase maior é dada a composição granulométrica e, principalmente, a plasticidade 

ideais para a produção das peças cerâmicas. 

Para Souza Santos (1989) a composição mineralógica qualitativa em 

argilominerais não é fator decisivo na determinação e/ou previsão quanto à 

utilização de uma argila em cerâmica vermelha, pois argilas de diferentes 

composições podem produzir materiais de construção civil que satisfazem às 

especificações de órgãos normalizadores, como a ABNT. 

A análise da composição química pode contribuir para identificação dos 

minerais argilosos presentes na argila, por exemplo, K2O sugere a presença de ilita 

(GRIM, 1962). Auxiliando, também, na interpretação dos resultados dos testes no 

produto acabado.  

A Figura 2.1 mostra o diagrama granulométrico de Winkler apresentando as 

áreas da distribuição granulométrica ótima para os diversos tipos de produtos 

acabados de cerâmica vermelha. Na Tabela 2.13 são apresentadas as composições 

granulométricas dos produtos, de acordo com o diagrama de Winkler. 

Ingunza et al. (2006c) enfatizam que a determinação dos índices de Atterberg 

é importante para avaliação do potencial das matérias-primas para conformação, 

muitas vezes sendo indispensável a mistura de materiais de diferentes 
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características e origens para a produção de uma massa com propriedades 

adequadas à capacidade operacional da indústria. 

Os valores apropriados de limites de plasticidade (LP) para moldagem por 

extrusão situam-se na faixa de 15 a 25%, enquanto os de índices de plasticidade 

(IP) de 10 a 35% (SOUZA SANTOS, 1989). 

 

 
Figura 2.1. Diagrama granulométrico de Winkler (PRACIDELLI & MELCHIADES, 1997). 

 

Tabela 2.13. Composição granulométrica dos produtos da cerâmica vermelha. 

Regiões 
Composição granulométrica 

(%) 

Tipos de produto 2 μm 2 a 20 μm 20 μm 

A. Materiais de qualidade com dificuldade de 

produção 
40 a 50 20 a 40 20 a 30 

B. Telhas, capas 30 a 40 20 a 50 20 a 40 

C. Tijolos furados 20 a 30 20 a 55 20 a 50 

D. Tijolos maciços 15 a 20 20 a 55 25 a 55 
Fonte: Pracidelli & Melchiades (1997). 
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Segundo Motta et al. (2001) a formulação da massa cerâmica busca uma 

composição ideal de plasticidade e fusibilidade, para propiciar trabalhabilidade e 

resistência mecânica na queima. A preparação da massa é feita geralmente através 

da mistura de uma argila “gorda”, caracterizada pela alta plasticidade, granulometria 

fina, e composição essencialmente de argilominerais; com uma argila “magra”, rica 

em quartzo e menos plástica. 

Para Ribeiro et al. (2003), para obtenção de elevados rendimentos e bons 

níveis de qualidade na extrusão de produtos cerâmicos é necessário ficar atento à 

preparação da massa, escolhendo e controlando adequadamente as matérias 

primas e controlando rigorosamente o teor de umidade, com o intuito de se obter a 

plasticidade mais adequada. 

 

2.2.3. Telhas Cerâmicas 
Segundo a ABNT (2005) telhas cerâmicas são componentes destinados à 

montagem de cobertura estanque à água, de aplicação descontínua. Devem ser 

fabricadas com argila conformada, por prensagem ou extrusão, e queimadas de 

forma a permitir que o produto final atenda às condições determinadas pela norma. 

Para Mattos (1988) apud Tomazetti (2003) a telha cerâmica é um dos 

componentes da construção civil de uso mais tradicional no Brasil. Por apresentar 

um bom desempenho ao longo do tempo e ser adaptável a todo o tipo de edificação 

é ainda hoje uma excelente opção para cobertura. Além disso, seu uso apresenta 

vantagens, tais como: a diversidade de tipos facilita a compatibilização do telhado 

com o projeto arquitetônico, o conforto térmico no interior da edificação e a 

possibilidade de criação de telhados curvos. 

As telhas cerâmicas devem apresentar: um cozimento uniforme; som metálico 

quando suspensas por uma extremidade e percutida; arestas finas e superfícies 

lisas para facilitar o escoamento das águas; inexistência de irregularidades de forma 

e dimensões que prejudiquem o perfeito encaixe entre os componentes; 

homogeneidade de massa, com ausência de trincas e fendas; cor uniforme e 

ausência de manchas ou eflorescências para permitir maior aceitação pelo mercado 

consumidor (ALVES, 1987; KLOSS, 1991; PETRUCCI, 1998). 

Além das características citadas acima, as telhas devem estar em 

conformidade com a norma vigente no que diz respeito à massa máxima (peso), 

caracterização geométrica (forma e dimensão), impermeabilidade, absorção de água 

e carga de ruptura à flexão mínima. 
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Na construção civil são utilizados diversos modelos de telhas destinadas à 

cobertura das edificações, entretanto o modelo mais conhecido e utilizado é o 

colonial. Na Figura 2.2 são apresentadas as telhas fabricadas (em sua maioria 

extrudadas) no Rio Grande do Norte. 

 

 
Figura 2.2. Telhas do RN. Da esquerda para direita: Colonial branca, Plan vermelha, Plan branca, 
colonial grande vermelha, Canal vermelha, Colonial vermelha, Colonial vermelha Seridó e Colonial 

amarela (FIERN-SENAI, 2001). 
 

A cor característica avermelhada que comumente é observada nas telhas de 

barro é decorrente da presença da oxidação de compostos de ferro liberados no 

processo de queima, os quais provocam a tonalidade avermelhada no produto final, 

fazendo com que a tonalidade seja variada, segundo mais ou menos intensa a 

quantidade de óxido de ferro constante na matéria-prima, assim como de outros 

materiais e da atmosfera do tratamento térmico (ABC, 2002 apud PASCHOAL, 

2004). 

Os ceramistas costumam classificar as telhas como primeira qualidade, 

segunda e terceira. As telhas de primeira possuem cor vermelha homogênea, sem 

empenamentos ou assimetrias aparentes; as de segunda apresentam variações de 

cor, com tons cor de chocolate, e/ou pequenos defeitos, como empenamento, 

bordas quebradas, trincas e colorações esbranquiçadas; as telhas de terceira são 

empenadas ou quebradas. Estas classificações variam sutilmente de uma cerâmica 

para outra (FIERN-SENAI, 2001). 

 

2.2.3.1. Processo produtivo 
O processo produtivo consiste numa série de operações onde as matérias-

primas passam por uma seqüência de processamentos, adquirindo em cada etapa 

novas propriedades ou alterando suas características físicas e químicas até a 

obtenção do produto final (ZANDONADI, 1991 apud TOMAZETTI, 2003). 



 

 38

A seguir são apresentadas as etapas do processo de fabricação de telhas no 

Rio Grande do Norte (FIERN-SENAI, 2001): 

 

a) Preparação da matéria-prima e da massa  

Após o sazonamento – prática de estocagem a céu aberto das argilas – nos 

montes do pátio descoberto, as matérias-primas são transportadas para o caixão 

alimentador, que dosará a quantidade necessária para alimentar a linha de 

produção. Antes, porém, este material é separado, formando pequenos montes de 

argilas onde são misturados e homogeneizados por equipamentos como 

retroescavadeira ou pá carregadeira. A mistura dosada no caixão alimentador é 

transportada para desintegradores, onde os grandes blocos de argila são 

desintegrados e as pedras, se existirem, são separadas por centrifugação. 

Nesta fase do processo, o teor de umidade pode ser muito variável, de 16 a 

25%. Caso ele seja muito elevado, alguns equipamentos perdem eficiência, como é 

o caso do desintegrador, que não desintegrará os blocos de argila, só os amassará. 

A mistura desagregada é transportada para o misturador, onde recebe, quando 

necessário, a adição de água, sendo então homogeneizada. 

 

b) Extrusão 

A obtenção de produtos pelo processo de extrusão consiste em compactar 

uma massa plástica numa câmara de alta pressão, equipada com sistema de 

desaeração (vácuo), contra um molde (boquilha) de formato desejado. As lâminas 

de argila obtidas no laminador são transportadas para a maromba, que extrude uma 

coluna de acordo com a boquilha utilizada, e que será cortada por cortadores nas 

dimensões desejadas, conforme o tipo de produto. O carimbo da peça é um item 

acessório que ocorre após a extrusão e antes da peça ser cortada. 

 

c) Secagem 

A secagem permite a eliminação da água utilizada na conformação das 

peças. A umidade de extrusão dos produtos cerâmicos normalmente oscila entre 20 

e 30% e, após a secagem, esta umidade residual deve estar abaixo de 5%. 

A secagem pode ser natural ou forçada. A secagem natural acontece pela 

exposição das peças ao ar livre, e é mais rápida. Ela sofre influência das condições 

atmosféricas: umidade do ar, velocidade e direção do vento, calor, etc. Pode ser de 

2 tipos: exposição direta ao sol em grandes pátios das empresas, onde a secagem é 
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muito rápida, ou em galpões, onde as peças são  arrumadas em pilhas ou em 

prateleiras, sendo neste caso mais lenta. 

A secagem forçada pode ocorrer em secadores intermitentes ou contínuos. 

Em ambos os casos, é necessário insuflar ar quente no secador. Este ar quente 

pode vir da coleta da chaminé, de um forno ou da queima de combustível, exclusiva 

para esta finalidade. Os dois secadores são câmaras fechadas e o que difere um do 

outro é que nos secadores intermitentes as peças são colocadas de forma a 

secarem todas ao mesmo tempo; enquanto no secador contínuo, vagões ou 

carrinhos carregados de peças atravessam continuamente um túnel, estando estas 

secas ao final do mesmo. 

Há ainda um tipo de secador artificial, conhecido como secador espanhol, em 

que o ar quente é desviado da chaminé e forçado a sair em respiradouros no piso de 

um galpão, sobre o qual estão dispostas as peças, organizadas em pilhas. 

Ventiladores colocados acima das peças forçam o ar quente para baixo, deixando-o 

mais tempo em contato com elas.  

No Rio Grande do Norte, a secagem pode ser natural, artificial ou mista. A 

secagem natural pode ser ao ar livre ou em galpões. Existem todos os tipos de 

secadores artificiais acima citados. 

 

d) Queima 

A queima consiste em submeter as peças conformadas e secas a uma dada 

temperatura para que elas adquiram as propriedades desejadas e dentro de valores 

especificados.  

A queima de produtos de cerâmica vermelha é feita em diferentes tipos de 

fornos. Os fornos mais utilizados são: 

 Fornos de chama direta, tipo caipira (ou rural), garrafão e caieira; 

 Fornos de chama reversível tipo abóbada, Catarina, Corujinha e paulista; 

 Fornos contínuos do tipo Hoffmann; 

 Fornos contínuos do tipo túnel; 

 Fornos do tipo plataforma (intermitentes), tipo vagão ou gaveta. 

De todos os fornos acima, apenas os do tipo garrafão, Paulista e plataforma 

não são encontrados no RN.  

Todos os fornos acima podem queimar lenha, bagaço de cana, óleo 

combustível ou qualquer outro energético. 
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Na Figura 2.3 é apresentado o fluxograma do processo de fabricação de 

telhas. 

 

 
Figura 2.3. Fluxograma do processo de fabricação de telhas extrudadas (FIERN-SENAI, 2001). 

 

O processo de produção da cerâmica muitas vezes não segue normas que 

poderiam garantir a sua qualidade. Isso se deve provavelmente ao fato de que o 

mercado consumidor das peças cerâmicas não é ainda muito exigente, e acaba 

aceitando peças por vezes defeituosas. Além disso, os produtores também perdem 

com os defeitos das peças produzidas, que acabam se transformando em resíduos e 

significam perdas econômicas (DRUSZCZ, 2002). 
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2.2.3.2. Aspectos normativos 
Para Selhorst (2001) o objetivo da normatização é estabelecer condições 

mínimas para a aceitação dos materiais numa obra, através de critérios e métodos 

de ensaio, permitindo assim a inspeção e conseqüente aceitação ou rejeição dos 

lotes de telhas a serem adquiridos pela empresa construtora. 

A norma vigente no Brasil para realização dos ensaios tecnológicos, que 

definem as características dos produtos acabados, é a NBR 15310 (ABNT, 2005). 

Esta norma também define critérios para comercialização das telhas cerâmicas 

produzidas no país. Dentre os requisitos específicos recomendados pela norma, 

encontram-se: 

 Massa: a massa da telha seca não deve ser superior a 6% do valor 

declarado no projeto do modelo da telha; 

 Tolerância dimensional: a tolerância de dimensões admitida é de ± 2% 

para as dimensões de fabricação e para o valor do rendimento médio é de ± 1%; 

 Absorção de água: o limite máximo admissível é 20%; 

 Impermeabilidade: quando submetida ao ensaio para verificação da 

impermeabilidade, a telha não deve apresentar vazamentos ou formação de gotas 

em sua face inferior, sendo, porém, tolerado o aparecimento de manchas de 

umidade; 

 Carga de ruptura à flexão: para telhas simples de sobreposição tipo capa 

e canal colonial a carga de ruptura à flexão não deve ser inferior a 1000 N (100 kgf). 

Apesar de se exigir que a absorção não seja superior a 20%, convém registrar 

que as telhas têm sua impermeabilidade aumentada com o tempo. Isso se deve ao 

fato de que os poros se obturam com o limo e a poeira depositada (KLOSS, 1991; 

BAUER, 1994). 

A durabilidade é um aspecto fundamental no desempenho do produto, 

afetando o custo global da solução e o impacto ambiental do sistema. 

Adicionalmente, no caso de produtos contendo resíduos, as transformações que o 

produto irá sofrer ao ser exposto às condições ambientais (clima e microclima) e a 

ações de uso poderão facilitar a liberação de fases contaminantes através da 

lixiviação, por exemplo (JOHN & ÂNGULO, 2003). Por este motivo, torna-se 

indispensável a realização de testes no produto acabado para verificar se os teores 

de lixiviados estão conforme as recomendações da norma vigente. Esta já foi 

mencionada no item de disposição final do lodo de esgoto e seus aspectos 

normativos. 
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Outros requisitos verificados na avaliação das telhas cerâmicas dizem 

respeito aos defeitos no produto acabado, como rebarbas, empenos, deformações, 

trincas, eflorescências, coração negro, etc. Estes defeitos podem ser tolerados 

desde que não prejudiquem o desempenho das telhas e que os requisitos 

específicos citados anteriormente sejam respeitados. 

Dentre os defeitos apresentados, convém destacar o coração negro, 

fenômeno mais facilmente observado quando existe uma quantidade expressiva de 

matéria orgânica na massa cerâmica. Este fato atrai importância pelo fato do lodo de 

esgoto “in natura” apresentar quantidades significativas de material volátil. 

A NBR 15310 (ABNT, 2005) define coração negro como sendo a redução de 

minerais de ferro durante o processo de queima no interior da telha, com alteração 

de cor. 

O coração negro é caracterizado por uma mancha escura, que permanece no 

corpo do produto e torna-se visível somente após a quebra do produto calcinado. As 

substâncias orgânicas e as impurezas contidas na massa devem ser queimadas e 

eliminadas neste processo. Se isto não ocorrer, pode resultar em uma mancha 

escura. A queima de matérias orgânicas ocorre na faixa de temperatura 

compreendida entre 550 ºC e 650 ºC, sendo que a duração deste intervalo de 

temperatura deve ser longa o suficiente para permitir a queima das matérias 

orgânicas. O fenômeno se apresenta mais facilmente quando são utilizados aditivos 

orgânicos (PASCHOAL, 2004). 

 
2.3. Estado da Arte 

2.3.1. Uso de Lodo na Construção Civil 
Moreira et al. (2001) testaram a utilização de lodo, gerado na estação de 

tratamento de esgoto (ETE) de uma indústria têxtil, em diferentes proporções na 

preparação de peças cerâmicas em escala de laboratório, visando discutir uma 

metodologia para aproveitar esse tipo de lodo na fabricação de materiais de 

construção. Os resultados mostraram que é possível obter materiais de construção, 

em especial os da cerâmica vermelha, com boas propriedades mecânicas usando a 

quantidade adequada de argila e lodo, e aplicando um tratamento térmico 

apropriado. Para obtenção desses resultados, foram realizados ensaios de 

caracterização das matérias-primas e das amostras, mas com relação à avaliação 

ambiental, não houve uma discussão detalhada do teste de lixiviação o qual permite 
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avaliar se as concentrações de substâncias contidas no lodo contribuíram para 

tornar os produtos impróprios a serem utilizados. 

Teixeira et al. (2002) caracterizaram física, química e mineralogicamente 

resíduos de estações de tratamento de água e esgoto, para determinar a 

possibilidade de seu uso na indústria cerâmica de tijolos. Os resultados demonstram 

que a adição desses materiais à massa cerâmica piora suas propriedades, porém, 

ressaltam que os valores obtidos para as propriedades tecnológicas ainda 

permanecem dentro dos limites aceitáveis para a produção de tijolos, dependendo 

da temperatura de queima e da concentração na mistura. Apesar de terem 

realizados ensaios de caracterização dos resíduos (matérias-primas), não houve 

uma discussão sobre a aplicabilidade destes na indústria cerâmica, fazendo uma 

avaliação do resíduo separadamente e não incorporado à massa cerâmica. 

Santos (2003) investigou as opções para gestão dos resíduos de tratamento 

de esgoto, principalmente o lodo em virtude da quantidade gerada, que fossem 

técnica, ambiental, social e economicamente viáveis. A metodologia empregada 

permitiu obter uma lista de possíveis alternativas de reciclagem em ordem 

decrescente de interesse, a saber: agregado leve, produtos de cerâmica vermelha e 

cimento Portland. O autor estudou lodos provenientes de cinco ETEs da Região 

Metropolitana de São Paulo, constatando que os mesmos não podem ser 

considerados como um resíduo único, cada uma das ETEs deve ser tratada como 

única em um processo de reciclagem. Um trabalho notório que mostrou a 

importância da busca de alternativas para utilização do lodo como matéria-prima em 

materiais de construção, ampliando, desse modo, o “leque” de opções para 

disposição desse resíduo tão indesejado às grandes cidades. 

Araújo et al. (2005b) estudaram as propriedades de peças cerâmicas (blocos 

cerâmicos em escala de laboratório) fabricadas com matérias-primas de uma 

indústria cerâmica e com dosagem de lodo de ETE de 25%. Os resultados 

apontaram a possibilidade de incorporação de lodo em matérias-primas cerâmicas, 

podendo ter resultados compatíveis com as normas brasileiras pertinentes. Além 

disso, é identificado um problema importante na etapa de queima das peças – 

geração de quantidade significativa de fumaça, fruto da dissociação da matéria 

orgânica das peças –, havendo necessidade da solução deste problema para 

viabilidade do processo. Nota-se, no trabalho, que houve uma comparação dos 

resultados obtidos com as peças reduzidas (escala de laboratório) com os valores 

mínimos estabelecidos pela norma brasileira. Esta extrapolação, porém, não pode 
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ser admitida, já que a resistência, por exemplo, tem relação direta com a espessura 

das paredes do bloco. Podem-se reduzir as dimensões altura, largura e 

comprimento do bloco proporcionalmente, mas não a espessura, pois esta seria 

muita fina, possivelmente inviável de se obter. 

Jordan et al. (2005) estudaram o efeito da substituição de argila por lodo de 

esgoto em diferentes proporções nas propriedades tecnológicas de um material 

cerâmico para revestimento. Os resultados demonstraram que a absorção de água 

aumentou com o incremento da porcentagem de lodo, enquanto houve um ligeiro 

decréscimo da resistência à flexão à medida que se aumentava a quantia de lodo. 

Os autores mostraram as vantagens do uso de lodo de esgoto como matéria-prima 

secundária na fabricação de materiais cerâmicos tradicionais. Entretanto, não houve 

preocupação em verificar se os resultados obtidos com adição de até 10% de lodo 

encontravam-se dentro da faixa recomendada para o uso proposto. 

Romano Neto et al. (2005) realizaram uma avaliação preliminar sobre a 

aplicação do lodo gerado em uma ETE de drenagem ácida de mina (DAM) como 

matéria-prima na produção de materiais cerâmicos. Os resultados demonstraram 

que as peças cerâmicas (tijolos) produzidas com uma proporção de 15% de lodo de 

DAM não proporcionam variações significativas nos parâmetros físicos de retração 

linear e absorção de água quando comparados aos padrões adotados pela indústria. 

No entanto, elevou em 14% a resistência à compressão dos corpos de prova. Com 

os resultados expressivos obtidos neste trabalho, pode-se estabelecer como uma 

possível aplicação do lodo gerado em ETE de DAM o uso como matéria-prima na 

produção de cerâmica vermelha, havendo, desta forma, um ganho ambiental 

advindo da utilização desse lodo. 

Ingunza et al. (2006b) desenvolveram um trabalho envolvendo a fabricação 

de tijolos cerâmicos com incorporação de lodo de ETE como matéria-prima. Os 

tijolos foram fabricados na própria indústria cerâmica e foram sinterizados a 

diferentes temperaturas nos fornos à lenha industrial e elétrico de laboratório. Desta 

forma, obtiveram tijolos com dosagem de lodo de 6,55% e os resultados revelaram 

que a incorporação de lodo na massa padrão não afetou significativamente as 

características de absorção de água, retração linear, perda de massa e resistência 

mecânica, como também não houve mudança na tonalidade dos tijolos. Apesar de 

ter ocorrido redução e aumento, na resistência à compressão e absorção de água, 

respectivamente, em relação aos tijolos de referência (sem lodo), ainda sim houve 

conformidade com os limites estabelecidos pela norma pertinente. Nota-se que os 
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autores procuraram não apenas verificar o efeito da adição de lodo na massa 

cerâmica, mas também a variação das propriedades mecânicas com as diferentes 

temperaturas empregadas. 

Ingunza et al. (2006c) avaliaram as alternativas de uso de resíduos do 

saneamento e, dentre as alternativas, encontra-se a utilização de lodos como 

matéria-prima da indústria da cerâmica vermelha. Foram fabricados blocos 

cerâmicos em escala real com dosagem de até cerca de 12% em peso seco de lodo 

e os resultados referentes às propriedades mecânicas, mostraram-se compatíveis 

com os limites estabelecidos pela norma pertinente. Além disso, ficou claro que a 

utilização de lodo reduz o consumo das argilas extraídas das jazidas, diminuindo os 

impactos ambientais oriundos da sua extração, além de reduzir significativamente a 

quantidade de lodo lançado indiscriminadamente em rios e córregos, dispondo-o de 

forma correta. No trabalho, ao contrário de outros constantes na literatura, foram 

avaliadas as características dos produtos fabricados em escala real, ou seja, 

valendo-se das mesmas condições operacionais praticadas na indústria cerâmica. 

Com isso, foi verificado que o teor de umidade da mistura destaca-se como fator 

limitante de operação, sendo provavelmente necessário ajustar a umidade do 

resíduo antes da incorporação ou da massa cerâmica resultante da incorporação do 

resíduo à capacidade de trabalho da extrusora (máquina utilizada para moldar), 

quando se pretender maximizar a quantidade de lodo. 

Medeiros (2006) avaliou o comportamento de misturas asfálticas que 

substituíram parcialmente os agregados convencionais por lodo de tanque séptico 

em diferentes proporções. Foi experimentado tanto o lodo “in natura” como o lodo 

calcinado. Os resultados dos ensaios com os corpos de prova, permitiram concluir 

que: a incorporação de lodo “in natura” aumentou o volume de vazios e a 

estabilidade das misturas, assim como prejudicou a adesividade das misturas na 

presença de água; as misturas com lodo calcinado apresentaram comportamento 

semelhante às misturas com cimento, apresentando melhor desempenho quanto à 

estabilidade e a relação de resistência à tração. A pesquisa mostrou a possível 

utilização do lodo calcinado como material suplementar de misturas asfálticas, 

contudo fazem-se necessárias pesquisas adicionais que mostrem a viabilidade 

econômica e financeira dessa utilização. 

 

2.3.2. Uso de Resíduos como Matéria-Prima na Fabricação de Telhas 
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Ripoli Filho (1997) realizou pesquisa sobre a fabricação de elementos 

cerâmicos, através da utilização do rejeito industrial cerâmico, conhecido como 

chamote, adicionado à argila. Foram experimentados dez tipos de composições com 

adição de chamote, sendo observadas características físicas e mecânicas diversas 

em três temperaturas de queima. A partir dessas observações, o autor expõe a 

possibilidade de utilizar o chamote homogeneizado na fabricação de elementos 

cerâmicos, desde que em proporção ideal e queimado a temperatura adequada. No 

caso de telhas cerâmicas, propõe uma composição em volume de 3:1 (argila 

base:chamote). Verifica-se no trabalho que essa alternativa permite a obtenção de 

produtos de boa qualidade, além de ser econômica e eficiente para a diminuição de 

problemas de poluição. 

Moreira et al. (2003) utilizaram um resíduo de serragem de granito como 

aditivo na fabricação de produtos cerâmicos para construção civil. Foram estudadas 

as características deste resíduo com respeito à composição química, difração de 

raios X, análise de tamanho de partícula, massa específica real e plasticidade. Além 

disso, foram determinadas, nas amostras preparadas, as propriedades físico-

mecânicas em função da temperatura de sinterização (7 diferentes temperaturas 

entre 850 ºC e 1150 ºC) e a porcentagem de resíduo adicionado (até 10% em peso). 

Os resultados demonstraram a possibilidade de reciclagem de resíduo de serragem 

de granito como matéria-prima alternativa para fabricação de produtos de cerâmica 

vermelha (tijolos, blocos cerâmicos e telhas) para construção civil; contribuindo, 

dessa forma, para a minimização deste resíduo não-biodegradável que quando 

descartado gera poluição e degrada o meio ambiente. Entretanto, deve-se observar 

a quantidade de resíduo adicionada, evitando-se excessos; assim como, a 

temperatura de queima, já que em algumas propriedades as especificações são 

alcançadas acima da temperatura de 1000 ºC a qual muitas vezes não é atingida em 

fornos à lenha muito utilizados ainda nas indústrias cerâmicas brasileiras. 

 Oliveira & Holanda (2004b) estudaram a incorporação de resíduo sólido 

proveniente do setor siderúrgico na formulação de massa argilosa utilizada na 

fabricação de cerâmica vermelha. As massas preparadas continham teores de até 

3% de resíduo em peso e os corpos-de-prova conformados por extrusão a vácuo 

foram queimados em cinco temperaturas entre 850 ºC e 1050 ºC. Foram realizados 

ensaios de difração de raios X, distribuição de tamanho de partículas e limites de 

consistência na massa argilosa e as propriedades físico-mecânicas foram 

determinadas em função da temperatura de queima e do teor de resíduo 
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incorporado. Os resultados indicaram que o resíduo adicionado modificou as 

características físico-químicas e as propriedades da massa argilosa pura, contudo, 

estas massas contendo resíduo de siderurgia têm potencial para serem empregadas 

na fabricação de produtos de cerâmica vermelha. Neste trabalho é importante 

observar que as especificações para telha foram atingidas somente acima de 950 ºC 

e a cor de queima dos corpos-de-prova mostrou-se adequada para uso em cerâmica 

vermelha. 

Vieira et al. (2004a) avaliaram a possibilidade de melhorar as propriedades 

tecnológicas de massa cerâmica para telhas com adição de granito.  Foram 

realizados ensaios de caracterização nas matérias-primas e ensaios tecnológicos 

em composições elaboradas pela adição de granito à massa cerâmica e observou-

se que houve melhora em algumas propriedades, tais como redução na retração 

linear de secagem e queima, possibilitando também uma redução nos valores de 

absorção de água. Entretanto, devido à sua granulometria grosseira, a resistência 

mecânica das composições diminuiu com adição de granito. Nesse trabalho, os 

autores explicaram detalhadamente todo processo empregado e quanto ao 

problema identificado foi sugerido que se diminua a granulometria do granito, de 

forma que os grãos de quartzo não contribuam para o surgimento de trincas e com 

isso, haja uma redução da resistência mecânica. Os critérios (limites da norma) 

também estavam notoriamente definidos no texto. 

Vieira et al. (2004b) também estudaram o efeito da incorporação do chamote, 

oriundo de rejeitos de tijolos queimados em baixas temperaturas, em massa de 

cerâmica vermelha para a obtenção de telhas e verificou-se que é possível 

aproveitar os rejeitos de queima, ou seja, os chamotes da região de estudo para 

melhorar o processamento das telhas cerâmicas, sem comprometer a qualidade do 

produto final. Assim como o outro trabalho, a metodologia adotada foi bem 

elaborada e os resultados foram claramente explicitados. 

Godinho et al. (2005) avaliaram a incorporação de pós de rejeitos de três 

diferentes tipos de vidro a uma massa cerâmica usada na fabricação de telhas. O 

efeito da adição de diferentes quantidades, tipos e granulometria de vidros em 

diferentes condições de queima, foi investigado. Verificou-se que a adição de vidro 

atua na queima no sentido de aumentar a tensão de ruptura e a retração linear e de 

diminuir a absorção de água. As propriedades de queima, tais como absorção de 

água e tensão de ruptura, satisfizeram as especificações de telha em diferentes 

temperaturas de queima. Neste trabalho, foi mostrado, também, que com adição de 
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vidro os limites de Atterberg das massas diminuíram, já que os vidros são materiais 

não plásticos; entretanto, esta redução não causou influência significativa, não 

comprometendo sobremaneira a qualidade das telhas conformadas por extrusão. 

Campelo et al. (2006) procederam à análise do reaproveitamento de chamote 

em massa argilosa visando seu emprego na produção de telha e foi constatado que 

é possível prever a utilização do chamote de até 5% em massa, queimando-se na 

temperatura mínima de 950 ºC, porém se a temperatura que a indústria cerâmica 

trabalha é inferior, então, deve-se utilizar uma porcentagem menor. Não foram 

definidos critérios para se chegar à conclusão apresentada, entretanto, foi 

observado que o reaproveitamento do resíduo cerâmico vem ao encontro de 

medidas mitigadoras de impacto ambiental da atividade econômica oleira, no sentido 

de evitar o descarte do chamote em locais inadequados, bem como na própria 

redução de áreas desmatadas, que serviriam para novas jazidas de matéria-prima. 

Abdrakhimov et al. (2006) determinaram o efeito da utilização do resíduo 

gerado na produção de ácido sulfúrico, em diferentes concentrações (0, 5, 10, 15, 20 

e 25%), nas propriedades técnicas das telhas. O resíduo foi usado conjuntamente 

com um material argiloso alternativo proveniente da indústria metalúrgica. Os 

resultados demonstraram que a incorporação de até 15% do resíduo em misturas 

cerâmicas melhorou significativamente a resistência ao frio das telhas. Houve 

também um acréscimo na resistência à flexão e um ligeiro decréscimo na absorção 

de água. O trabalho possibilitou o entendimento de que a indústria cerâmica é capaz 

de absorver resíduos de naturezas diversas, minimizando os impactos do descarte 

deles no meio ambiente. 

Teixeira et al. (2006) estudaram a viabilidade do emprego da cinza de bagaço 

de cana como componente da massa cerâmica utilizada para fabricação de telhas. 

Os ensaios tecnológicos realizados mostraram que a cinza piora as propriedades 

físicas (exceto a retração linear) da massa cerâmica, porém, pode ser incorporada 

como material não-plástico em argilas "fortes" (com alto teor de minerais argilosos). 

A cinza analisada apresentou ainda grande potencial como fonte de sílica fina para 

outras aplicações. Nesse trabalho, também não foi avaliada a adequação técnica da 

utilização desse tipo de resíduo na massa cerâmica, ou seja, não houve comparação 

com limites estabelecidos por normas. 

 

2.3.3. Problemas Inerentes à Indústria Cerâmica Vermelha e à 
Disposição do Lodo 
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A indústria da construção é grande consumidora de recursos naturais e 

energia e libera grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos, que vão ser 

dispostos diretamente no ar, água ou solo, causando grandes impactos ao meio 

ambiente, como por exemplo, chuva ácida e aquecimento global (DRUSZCZ, 2002). 

Sabe-se que o uso e produção de energia são responsáveis por mais da metade do 

aquecimento global, como mostra o Gráfico 2.2. 

Neste contexto, um dos grandes desafios para aqueles que estão envolvidos 

com o setor de construção civil e estão trabalhando pela implementação dos 

conceitos do desenvolvimento sustentável no setor, principalmente no que diz 

respeito ao uso de materiais de construção, é saber escolher aquilo que é mais 

“amigável” ao meio ambiente. 

 

 
Gráfico 2.2. Atividades e produtos que contribuem para o aquecimento global (SEBRAE, 1998). 

 

Vale ressaltar a importância do segmento da cerâmica estrutural (vermelha) 

para economia brasileira: possui valor da produção superior aos demais segmentos 

do setor cerâmico (cerca de US$ 2.500.000.000 anuais), além de ser uma atividade 

de base ao possibilitar a construção civil, em geral, desde a mais simples a mais 

sofisticada (BUSTAMANTE & BRESSIANI, 2000). Porém, é um dos segmentos da 

construção civil que acarreta prejuízos ao meio ambiente, dentre eles: 

 Extração de enormes quantias de recursos minerais do ambiente, como 

dito inicialmente; 
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 As perdas no processo produtivo são muito grandes, especialmente na 

queima, originando resíduos (chamotes), os quais geram inconvenientes com 

relação à sua disposição; 

 A queima dos produtos cerâmicos ocasiona também poluição do ar. 

Com relação aos resíduos gerados, percebe-se que as telhas cerâmicas, 

comparadas aos tijolos e lajotas, possuem índices de quebra elevados, refletindo 

maiores cuidados necessários para manusear estas peças de “design” alongado. 

Por sua vez, as telhas cerâmicas costumam ser classificadas como de primeira 

qualidade, segunda e terceira, tendo esta última menor aceitação pelo mercado. É 

preciso melhorar a etapa de queima, pois com a redução das peças de terceira há 

um aumento da rentabilidade do processo. Existe uma perda neste processo de 

16,2%, se comparado com uma situação onde todas as telhas produzidas fossem de 

primeira, considerando-se os preços atuais de venda (VARELA et al., 2005; 

CARVALHO & LEITE, 2006). 

Para Tomazetti (2003) o setor de cerâmica vermelha só alcançará a 

modernização, melhorando a qualidade da mão-de-obra e a infra-estrutura de apoio 

tecnológico. Somente desta maneira será possível aumentar a produtividade e 

fabricar produtos cerâmicos de qualidade, que atendam às exigências de normas 

técnicas e reduzam os desperdícios na construção civil. 

Santos et al. (2005) realizaram um trabalho visando reaproveitar esses 

resíduos gerados no processamento, como forma de reduzir o impacto ambiental. 

Dessa forma, os resíduos de duas indústrias de cerâmica vermelha foram moídos e 

adicionados à própria massa, levando, também, a um ganho econômico. Os 

resultados obtidos mostram que a adição levou a uma melhoria nas propriedades 

das amostras, pois diminuem a possibilidade de ocorrência de coração negro 

(defeito observado em produtos cerâmicos), levando a peças mais uniformes e 

menos porosas. 

Varela et al. (2005) sugerem o uso da análise mineralógica racional como 

uma ferramenta adicional ao controle de processo, contribuindo para redução da 

porcentagem de perdas, melhoria dos parâmetros de processo, redução do 

consumo energético e melhoria das propriedades físicas e mecânicas de produtos 

cerâmicos. 

Ademais, a disposição de resíduos, dentre eles o lodo, necessita de cuidados 

especiais no que diz respeito à contaminação por metais pesados e aos riscos 

sanitários e ambientais.  
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Para John & Angulo (2003), do ponto de vista ambiental, as alternativas de 

reciclagem devem permitir um menor impacto ambiental global, ou seja, o impacto 

da reciclagem deve ser inferior ao somatório dos impactos ambientais da gestão 

atual do resíduo com o do produto tradicional. Freqüentemente é possível descartar 

alternativas que, embora tecnicamente viáveis, apresentem um impacto ambiental 

obviamente superior às demais, que utilizem ou gerem produtos tóxicos. Abordagem 

similar deve ser feita considerando-se aspectos de saúde dos trabalhadores e 

usuários. 

Cusidó et al. (2003) avaliaram as emissões gasosas de produtos cerâmicos 

fabricados com lodo de esgoto durante o processo de queima. Os resultados 

demonstraram que alguns compostos orgânicos voláteis foram emitidos na exaustão 

dos gases, assim como níveis de metais pesados aproximadamente 20 vezes 

superiores que a queima de cerâmica convencional; porém com valores menores 

que os limites legalmente permitidos. Segundo os autores a emissão desses 

compostos indesejáveis poderiam ser corrigidas com a adoção de tecnologias 

capazes de minimizar seus efeitos. 

Oliveira & Holanda (2004a) avaliaram do ponto de vista ambiental a 

possibilidade da incorporação de resíduo sólido proveniente do setor siderúrgico em 

massas argilosas para fabricação de cerâmica estrutural. Os corpos cerâmicos 

queimados em forno industrial a 950 ºC foram submetidos a ensaios ambientais de 

lixiviação e solubilidade, além da análise preliminar dos gases evoluídos durante o 

processo de queima. Os resultados revelaram que a utilização de massas cerâmicas 

contendo até 3% em peso de resíduo sólido de siderurgia, para fabricação de 

produtos de cerâmica vermelha, não oferece nenhum risco direto ao meio ambiente. 

Cernec et al. (2005) avaliaram a estabilidade química e microbiológica de lodo 

de esgoto pretendido como matéria-prima para produção de tijolos. De acordo com 

os resultados, constataram que o lodo pode ser considerado estável tanto 

quimicamente como microbiologicamente e praticamente não foi observado emissão 

de odores e compostos tóxicos depois de períodos prolongados de estocagem e 

elevadas temperaturas no ambiente. 

Lefter et al. (2005) estudaram a possibilidade de obter material cerâmico 

usando o resíduo de indústria que tinha o boro como componente principal na pasta 

base. Os aspectos analisados neste trabalho indicam que o resíduo dessas 

indústrias que produzem ácido bórico e tetraborato de sódio pode ser usado como 

matéria-prima sem custo na obtenção de material cerâmico para a construção, 
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sendo o boro imobilizado já que por suas propriedades favorece a formação da 

massa vítrea, evitando, dessa forma, seu efeito contaminante. 

Yoshimura et al. (2005a) realizaram um estudo para investigar a influência 

isolada de metais tóxicos, adicionados a massa argilosa em teores diversos (na 

forma de óxidos), na estabilidade frente à lixiviação de amostras queimadas em três 

temperaturas na faixa de 650 ºC a 1050 ºC. Verificaram que, em geral, o teor de 

metal lixiviado aumenta com o aumento do teor de óxido adicionado e diminui com o 

aumento da temperatura de queima, à exceção da adição de óxidos de manganês e 

cobalto que apresentaram um máximo a 850 ºC. Os resultados deste trabalho 

mostram que a incorporação dos metais estudados às massas cerâmicas é viável 

para sua estabilização, desde que sejam respeitados os teores máximos de adição e 

as temperaturas mínimas de sinterização. 

Em outro trabalho, Yoshimura et al. (2005b) verificaram o efeito cumulativo e 

seqüencial no processo de lixiviação dos corpos cerâmicos sinterizados com metais 

tóxicos (Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Mn e Co), por meio de estudo de cinética de 

lixiviação. Os resultados mostraram que a estabilização dos metais na massa 

cerâmica por longos tempos é favorecida pelas temperaturas elevadas de queima. 

Ingunza et al. (2006b) observaram que as indústrias cerâmicas do estado do 

Rio Grande do Norte, salvo algumas exceções, utilizam processos tradicionais de 

queima dos produtos, tendo a lenha como principal fonte de calor; sendo a atividade 

cerâmica, neste aspecto, considerada como potencialmente poluidora. Por outro 

lado, sabe-se que a queima da argila também é uma fonte de poluição atmosférica, 

principalmente pela emissão de fluoretos. Portanto, a incorporação do lodo como 

matéria prima da indústria cerâmica em baixas proporções, não altera 

significativamente os danos ambientais já existentes próprios desta atividade 

produtiva. 

Quanto aos aspectos microbiológicos, Ingunza et al. (2006a) constataram que 

estes não implicam em riscos sanitários a respeito da utilização dos lodos como 

matéria-prima da indústria cerâmica. Salientam que as operações inerentes à 

atividade e as altas temperaturas dos fornos, minimizam os riscos oriundos do uso 

proposto. Porém, alertam que, por tratar-se de um uso em que o trabalhador fica 

exposto, cuidadosa atenção deve ser dada quanto ao manuseio da matéria, 

adotando-se adequadas práticas de higiene pessoal. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
No fluxograma apresentado na Figura 3.1 está contido, de forma geral, o 

procedimento utilizado na metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Fluxograma da metodologia experimental adotada. 
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3.1. Matérias-Primas 
Para obtenção das telhas cerâmicas foram utilizados como matérias-primas 

lodo de esgoto e argila. Foram escolhidas matérias-primas cujo local de coleta se 

situassem o mais próximo possível dos laboratórios de realização dos ensaios. 

 

3.1.1. Lodo de Esgoto 
O lodo foi coletado nos leitos de secagem da ETE do Campus Central da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situada em Natal, capital do estado. 

Na Figura 3.2 é apresentado o fluxograma geral desta ETE. 

A ETE é composta de uma grade, duas caixas de retenção de areia, uma 

calha parshall, um medidor de vazão mecânico, um tanque de armazenamento de 

esgoto bruto, casa de bombas de recalque de esgoto bruto e alojamento do 

operador, um valo de oxidação, dois rotores de aeração, uma comporta reguladora 

de nível no valo, um decantador secundário e registro de descarga do lodo 

sedimentado, um tanque de contato, chincanas e clorador (dosador), um tanque de 

armazenamento de efluente tratado com casas de bombas de recalque de efluente 

tratado e irrigação e leitos de secagem constituídos de 04 células. 

O esgoto bruto após passar pelo gradeamento, caixas de areia e calha 

parshall é bombeado para o valo onde é misturado à biomassa já existente e ocorre 

a oxidação da matéria orgânica. O decantador recebe sistematicamente a mistura 

efluente do valo de oxidação, removendo, através da decantação, os sólidos em 

suspensão, separando praticamente o lodo existente do líquido clarificado destituído 

de matéria orgânica. O material decantado constitui o lodo que será parcialmente 

recirculado ao valo de oxidação. O excesso é encaminhado para os leitos de 

secagem. 

Do lodo coletado era retirada uma alíquota para determinação da matéria 

orgânica e teor de sólidos, o restante submetido a um processo de secagem em 

estufa a 110ºC por 24 horas. Após a secagem, a maior parte do lodo era 

encaminhada à indústria cerâmica para fabricação das telhas, e o restante do lodo 

era desintegrado em moinho de bolas por cerca de 2 horas. Após este período, eram 

separadas alíquotas para realização dos ensaios de caracterização. 

Para fabricação dos lotes de telhas em suas diferentes dosagens foram 

necessárias três coletas de lodo. Em cada coleta, o lodo era submetido ao processo 

exposto acima. 
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3.1.2. Argila 
Foram coletadas argilas no pátio externo de uma indústria cerâmica situada 

no município de Goianinha/RN (06°15’53” de latitude sul e 35°12’45” de longitude 

oeste) cerca de 60 km de Natal (ver Figuras 3.3 e 3.4). 

 

 
Figura 3.2. Fluxograma das unidades operacionais da ETE/CAMPUS/UFRN (BEZERRA, 2004). 
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Figura 3.3. Localização do município de Goianinha/RN. 

 

 
Figura 3.4. Coleta de uma das argilas no pátio da indústria cerâmica. 

 

As telhas foram produzidas na própria indústria cerâmica, de modo que as 

argilas coletadas eram necessariamente para os ensaios de caracterização. 

No início do processo de fabricação das telhas com adição de lodo, a 

cerâmica utilizava dois tipos de argila denominados de argila forte (A) e argila fraca 

(B). Depois, além destes passou a utilizar outra matéria-prima a qual o ceramista 

denominou de areia (C). Estes materiais utilizados pela cerâmica em questão 

fornecem aos produtos cor amarelada após a queima. 
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As argilas foram coletadas em forma de torrões e foram encaminhadas ao 

laboratório onde foram submetidas a um processo de secagem natural seguido do 

destorroamento manual para posterior realização dos ensaios de caracterização.  

 

3.2. Caracterização das Matérias-Primas 
É fundamental para a formulação de uma massa cerâmica realizar a sua 

caracterização. Conhecidas características das diferentes matérias-primas é 

possível dosar adequadamente cada tipo de material disponível de forma a produzir 

uma massa cerâmica com propriedades adequadas para cada tipo de processo. 

Entre os componentes de maior interesse estão: as composições química e 

mineralógica, granulometria e a plasticidade das matérias-primas. 

As matérias-primas utilizadas foram caracterizadas por técnicas de: análise 

granulométrica, utilizando-se a técnica de classificação de partículas por difração a 

laser; densidade real; determinação dos limites de consistência; análise química por 

fluorescência de raios X (FRX) e análise mineralógica por difração de raios X (DRX). 

Apenas para caracterização do lodo, retirava-se uma alíquota para 

determinação da matéria orgânica e teor de sólidos. 

 

3.2.1. Análise Granulométrica 
Para realização da análise granulométrica, foi empregada a técnica de 

difração a laser, utilizando-se o equipamento denominado granulômetro a laser 

CILAS modelo 920L, alocado no Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais 

Especiais da UFRN. Antes da análise as amostras foram passadas em peneira nº 35 

mesh (abertura 420 µm) e dispersas em água destilada e detergente sob agitação 

mecânica. 

Os valores obtidos na granulometria dos materiais foram comparados com os 

constantes no diagrama de Winkler, conforme Pracidelli & Melchiades (1997), 

verificando se os mesmos estão dentro da faixa para produção de telhas e capas. 

 

3.2.2. Densidade Real 
A densidade real, também denominada de densidade das partículas, fornece 

uma estimativa da composição das partículas do solo, uma vez que é um valor 

diretamente proporcional ao teor de minerais de ferro e inversamente proporcional 

ao teor de matéria orgânica (OLIVEIRA et al., 2002). 
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A densidade real foi determinada seguindo procedimento descrito na NBR 

6508 (ABNT, 1984b). A Figura 3.5 apresenta algumas etapas deste procedimento. 

 

 
Figura 3.5. Algumas etapas do procedimento para obtenção da densidade real. 

 

3.2.3. Limites de Consistência 
Os limites de consistência também denominados limites de Atterberg foram 

determinados para verificar a adequação dos materiais à conformação por extrusão. 

São eles: limite de liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) e índice de plasticidade 

(IP). 

Na determinação do LL utilizou-se o método padronizado por Arthur 

Casagrande, de acordo com a NBR 6459 (ABNT, 1984a). A determinação do LP foi 

realizada de acordo com a NBR 7180 (ABNT, 1984c). O IP foi determinado pela 

diferença entre LL e LP. A Figura 3.6 mostra algumas etapas da realização destes 

ensaios. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 3.6. (a) homogeneização para realização dos ensaios de LL e LP; (b) ensaio de LL e (c) 
ensaio de LP. 

 

Em algumas amostras de lodo não foi possível, mesmo após várias tentativas, 

a obtenção dos limites de consistência conforme pode ser visto na Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Tentativas frustradas de realização dos ensaios de LL e LP no lodo. 

 

3.2.4. Análise Química 
As análises químicas das matérias-primas foram realizadas por fluorescência 

de raios X (FRX), técnica usada para identificar e determinar as concentrações dos 

elementos presentes nos materiais. Para isso, foi utilizado o equipamento EDX-700 

da Shimadzu, alocado no Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de 

Tecnologias do Gás (CTGÁS). 

A análise foi semiquantitativa pelo método de parâmetros fundamentais. 

Antes das análises as amostras foram peneiradas para fração inferior a 325 mesh 

(45 µm). Os resultados obtidos são apresentados na forma dos óxidos mais estáveis 

dos elementos químicos presentes. 

 

3.2.5. Análise Mineralógica 
As análises das fases mineralógicas das matérias-primas foram realizadas 

por difração de raios X (DRX) depois das amostras serem submetidas a 

peneiramento até granulometria inferior a 325 mesh (45 μm). O equipamento 

utilizado foi um Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKa, varredura de 2º/min com 

2θ de 10º a 60º. Este equipamento encontra-se alocado nas instalações do Núcleo 

de Estudos em Petróleo e Gás Natural da UFRN (NEPGN). 

Para obtenção dos difratogramas foi utilizado o programa Origin 6.1. A 

avaliação das fases de cada matéria-prima analisada é dada por comparação entre 

os picos gerados nos difratogramas obtidos na análise através do software X-Pert 

High Score. 

 

3.2.6. Matéria Orgânica e Teor de Sólidos 
A matéria orgânica e o teor de sólidos foram determinados seguindo 

recomendações da APHA et al. (1992). A Figura 3.8 mostra alguns dos 

equipamentos utilizados no ensaio. 
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A determinação dessas características é importante para avaliar se haverá 

comprometimento no processo de extrusão ou na qualidade das telhas, tornando-se 

fatores limitantes caso interfiram de alguma forma. 

 

 
(a) (b) 

Figura 3.8. Equipamentos utilizados para determinação da matéria orgânica e teor de sólidos: (a) 
estufa utilizada para secagem das amostras e (b) dessecador utilizado para esfriar as amostras antes 

da pesagem. 
 

3.3. Preparação das Massas Cerâmicas 
As massas cerâmicas foram elaboradas acrescentando-se lodo à massa 

argilosa preparada pela indústria cerâmica em questão. Adotou-se a formulação 

utilizada pela indústria para não alterar a rotina do processo produtivo da mesma. 

O lodo encaminhado à indústria era previamente seco em estufa a 110 ºC 

(Figura 3.9) por 24 horas e pesado em laboratório para facilitar os cálculos para 

determinação da proporção em massa seca do lodo na massa cerâmica como um 

todo. 

 

 
Figura 3.9. Secagem do lodo em estufa a 110 ºC. 
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Pesquisas realizadas por diversas instituições, e com lodos de diferentes 

origens e composição, apontam a umidade como fator mais limitante ao emprego 

destes resíduos em dosagens expressivas na massa cerâmica. Por isso, na maioria 

destas pesquisas, efetuava-se a secagem do lodo a 110 ºC, quando se perdia toda a 

umidade, permitindo a aplicação de dosagens muitas vezes superiores a 30 ou 

mesmo 40% (INGUNZA et al., 2006c). 

O processo de elaboração das massas cerâmicas na indústria em questão é 

empírico conforme experiência do operador, de forma a ter quantidade suficiente 

para encher a maromba (extrusora). Dessa forma, foram adotados recipientes de 

volumes conhecidos para preparação das massas. 

Em cada processo de fabricação das telhas com lodo, uma alíquota da massa 

argilosa era retirada para ensaio de umidade e uma unidade de recipiente contendo 

esta massa era encaminhada ao laboratório para pesagem, pois a indústria não 

dispunha de balança.  

Esse procedimento foi necessário para se obter a proporção de lodo já 

mencionada. Com o número de recipientes utilizados, determinou-se, também, a 

proporção em volume dos materiais. 

Foram fabricados cinco lotes de telhas com as dosagens de lodo 

apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Formulação das misturas cerâmicas estudadas. 

Lodo 

empregado 

Massa argilosa 

(MA) 

% massa 

seca da 

MA 

% massa 

seca de 

lodo 

% 

volume 

Número de telhas 

produzidas 

1ª coleta 2:1* 98,09 1,91 4,76 153 

3ª coleta 2:1:1** 96,36 3,64 10,20 134 

3ª coleta 2:1:1** 93,97 6,03 11,54 102 

3ª coleta 2:1:1** 92,07 7,93 17,95 147 

2ª coleta 2:1* 90,22 9,78 18,92 204 
*argila forte:argila fraca; **argila forte:argila fraca:areia. 

 

As dosagens apresentadas na Tabela 3.1 foram calculadas com os dados 

obtidos através do processo descrito anteriormente. No Anexo A, encontram-se as 

planilhas utilizadas para o cálculo da dosagem de lodo em peso e em volume. 
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Para facilitar a interpretação dos resultados, foi feita aproximação das 

dosagens de lodo em massa seca para 2%, 4%, 6%, 8% e 10%, respectivamente, 

sendo estas as dosagens previamente pretendidas. 

Na Figura 3.10 é ilustrado o processo de mistura dos materiais realizada na 

indústria cerâmica. 

 

 
Figura 3.10. Medição seguida da homogeneização e umidificação dos materiais. 

 

3.4. Preparação das Telhas 
Os materiais depois de misturados e umidificados seguiram para a 

conformação do produto (Figura 3.11) conforme fluxograma apresentado na Figura 

3.1. 

 

 
Figura 3.11. Algumas etapas do processo de conformação das telhas. 

 

No cortador são produzidas aparas que são retornadas à extrusora, dessas 

aparas era retirada uma alíquota para obtenção da umidade de conformação das 

telhas. 

Em seguida, as telhas produzidas eram encaminhadas para secagem ao ar 

livre onde eram identificadas, para depois serem queimadas em forno à lenha para 

obtenção do produto final (Figura 3.12). O forno utilizado pela indústria é o forno tipo 

igreja, também conhecido no estado como abóbada em razão de seu teto 

arredondado (FIERN-SENAI, 2001). 
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Foram produzidas no total 740 unidades de telhas com lodo conforme pode 

ser visto na Tabela 3.1. As telhas produzidas pela cerâmica em questão são do tipo 

colonial. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 3.12. (a) secagem das telhas; (b) vista externa do forno à lenha da indústria e (c) produto final. 
 

Após a queima, as telhas eram encaminhadas ao Laboratório de Concreto da 

UFRN, local de realização dos testes no produto acabado, onde permaneceram 

estocadas até concretização dos mesmos. 

Para cada lote produzido, eram tomadas telhas denominadas testemunhas 

(sem lodo), as quais foram fabricadas nas mesmas condições das telhas com lodo, 

ou seja, com mesma massa argilosa, produção, secagem e queima realizadas no 

mesmo dia. Estas telhas também eram encaminhadas ao laboratório. 

Ao chegarem ao laboratório, cada lote de telha era identificado conforme sua 

dosagem em volume como pode ser visto na Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13. Identificação dos lotes de telhas. 
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Nas Figuras 3.14 a 3.16 podem ser visualizadas as telhas produzidas nas 

suas diferentes dosagens e testemunhas. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.14. (a) Comparativo telha com 2% de lodo e sua testemunha e (b) Comparativo telha com 
4% de lodo e sua testemunha. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.15. (a) Comparativo telha com 6% de lodo e sua testemunha e (b) Comparativo telha com 
8% de lodo e sua testemunha. 
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(a) (b) 

Figura 3.16. (a) Comparativo telha com 10% de lodo e sua testemunha e (b) Comparativo telhas em 
diferentes dosagens. 

 

Como pode ser observado, tirando a questão da matéria orgânica, 

praticamente não houve diferenças significativas em termos visuais e geométricos. 

São observadas pequenas diferenças de tonalidade, o que pode ser atribuído ao 

fato das telhas terem sido queimadas em forno a lenha, o qual não oferece uma 

distribuição uniforme de temperatura em todo seu espaço; ou ainda, à mistura dos 

materiais de composições químicas diferentes conforme será explicado nos 

capítulos subseqüentes. 

Em algumas telhas que foram acidentalmente quebradas, verificou-se a 

presença de “coração negro”, defeito atribuído principalmente à presença de matéria 

orgânica, a qual não foi totalmente queimada, no corpo cerâmico. Porém, este 

defeito não foi apresentado apenas nas telhas com lodo, o que demonstra que o 

processo de queima utilizado pela indústria em questão não se encontra adequado. 

Na Figura 3.17 é apresentado um exemplo de telha com “coração negro”. 

 

3.5. Caracterização das Telhas 
Procederam-se os ensaios não apenas nas telhas produzidas com lodo, mas 

também nas telhas testemunhas produzidas nas mesmas condições como já 

explicado anteriormente. 

Para avaliar as propriedades de cada produto final, foram realizados ensaios 

de absorção de água (AA), impermeabilidade, carga de ruptura à flexão, lixiviação e 
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solubilização, descritos a seguir. Os resultados foram plotados em gráficos 

utilizando-se o programa Statistica 6.0. 

 

 
Figura 3.17. Coração negro apresentado em uma telha cerâmica. 

 

3.5.1. Absorção de Água 
A absorção de água é a porcentagem, em peso, do valor de água absorvido 

pelo corpo-de-prova queimado (SOUZA SANTOS, 1989). 

Este ensaio é um bom indicador da qualidade final do produto cerâmico, pois 

mede o grau de vitrificação obtido na temperatura em que este foi queimado. 

Observa-se na prática que, normalmente, quanto menor a absorção maior a 

resistência mecânica. 

Os corpos-de-prova foram secos em estufa a 110ºC por 24 horas e em 

seguida foram pesados (massa seca – ms). Depois foram submersos em água a 

temperatura ambiente por 24 horas, quando os corpos-de-prova foram removidos e 

o excesso de água superficial foi retirado com um pano umedecido e, novamente 

foram pesados (massa úmida – mu) a fim de calcular o valor de água que cada 

corpo-de-prova absorveu (absorção de água – AA), de acordo com a expressão 

abaixo: 

 

( ) 100x
ms

msmu%AA −
=  

 

O ensaio foi realizado conforme prescreve a NBR 15310 (ABNT, 2005) e os 

resultados foram obtidos pela média aritmética de seis valores em corpos-de-prova 
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distintos. O limite máximo estabelecido por esta norma é de 20%. A Figura 3.18 

mostra alguns passos no processo de obtenção da absorção de água. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 3.18. Algumas etapas do processo de obtenção da AA: (a) corpos-de-prova secos em estufa; 
(b) telha sendo pesada e (c) corpos-de-prova imersos em água. 

 

3.5.2. Impermeabilidade 
Conforme NBR 15310 (ABNT, 2005), impermeabilidade é a capacidade que a 

telha possui de resistir à passagem da água durante certo período de tempo. 

Os corpos-de-prova foram mergulhados em água a temperatura ambiente 

durante 24 horas, em seguida foram secos em estufa a uma temperatura de 110ºC 

por 24 horas. Após esse período, foram aplicadas molduras nos corpos-de-prova 

conforme prescrito na NBR 15310 (ABNT, 2005) e os mesmos foram preenchidos 

com água de modo que a altura mínima fosse de um centímetro no ponto mais alto 

do corpo-de-prova, quando, então, foram submetidos à pressão da coluna d’água 

durante no mínimo 24 horas. A análise é qualitativa, o que significa que a presença 

de água na superfície do espelho posto sob a telha em qualquer instante, indicaria a 

permeabilidade do corpo-de-prova. Na Figura 3.19 é apresentado um esquema do 

ensaio. 

 

 
Figura 3.19. Representação do ensaio de impermeabilidade. 
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Foi verificada a impermeabilidade em seis corpos-de-prova de cada tipo de 

telha (dosagem e testemunha) e o resultado expresso como não-conforme ou 

conforme, de acordo com a constatação de permeabilidade ou não em pelo menos 

um dos corpos-de-prova de cada tipo analisados, respectivamente. 

Foram fabricadas seis molduras de vidro para realização do teste e, devido ao 

fato das telhas apresentarem-se muito irregulares, inclusive as testemunhas, as 

molduras foram unidas às telhas com massa de modelar. Dessa forma, as molduras 

poderiam ser aproveitadas para realização do teste em outras telhas. 

Algumas telhas apresentaram permeabilidade devido à presença de marcas 

de água na superfície do espelho como pode ser visto na Figura 3.20. 

 

 
Figura 3.20. Exemplo de telha permeável. 

 

3.5.3. Carga de Ruptura à Flexão 
A carga de ruptura à flexão é a carga que a telha resiste no ensaio de flexão 

simples – flexão a três pontos – estando submetida a uma carga parcialmente 

distribuída (ABNT, 2005). 

Os corpos-de-prova foram previamente imersos em água a temperatura 

ambiente por 24 horas para que o ensaio fosse realizado nas condições mais 

desfavoráveis (corpo-de-prova úmido). Em seguida, procedeu-se o ensaio conforme 

dita a NBR 15310 (ABNT, 2005), registrando-se o valor da carga máxima de ruptura 

de cada corpo-de-prova. Na Figura 3.21 pode ser observado o procedimento 

adotado. 
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Figura 3.21. Etapas do corpo-de-prova sendo preparado para sua ruptura. 
 

As telhas fabricadas pela indústria, incluindo as testemunhas, apresentaram 

vários defeitos de planaridade e retilineidade conforme pode ser observado na 

Figura 3.22. Este fato dificultou a obtenção da carga de ruptura à flexão, pois as 

telhas rompiam-se quando o aparato utilizado apoiava-se em suas extremidades, 

partindo-as ao meio (Figura 3.23), podendo a carga ser, muitas vezes, superior à 

registrada pelo equipamento de medição. 

 

 
Figura 3.22. Defeitos de planaridade e retilineidade apresentados pelas telhas. 
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Figura 3.23. Exemplos de telhas que se partiram ao meio devido aos defeitos apresentados. 

 

Este ensaio foi verificado em seis corpos-de-prova de cada tipo de telha, 

sendo que para os casos em que dois ou mais corpos-de-prova mostravam-se não-

conformes, ou seja, apresentavam carga de ruptura inferior à estabelecida pela 

norma, era realizada uma 2ª amostragem. 

Os resultados foram obtidos pela média aritmética de seis valores em corpos-

de-prova distintos, para os casos citados acima foram escolhidos os seis melhores 

valores. A carga de ruptura mínima estabelecida pela NBR 15310 (ABNT, 2005) 

para telhas simples de sobreposição, objeto da pesquisa, é de 100 kgf. 

 

3.5.4. Lixiviação e Solubilização 
Para a caracterização de risco ambiental foi necessária a realização de 

ensaios visando o estudo da periculosidade do resíduo (telhas após seu uso), assim 

como avaliar sua natureza inerte. Os ensaios foram os de lixiviação e solubilização 

de resíduos, onde os extratos lixiviados e solubilizados obtidos foram os objetos de 

estudo para caracterização dos resíduos. 

Esses ensaios são necessários para efeito de classificação do resíduo 

segundo NBR 10004 (ABNT, 2004a). A análise do extrato lixiviado serve para 

classificação dos resíduos em perigosos ou não perigosos, enquanto a do extrato 

solubilizado serve para informar se os mesmos são inertes ou não inertes. Desta 

forma é possível quantificar os riscos oferecidos ao meio ambiente quando os 

resíduos das telhas (entulho) são dispostos. 

Para avaliar a segurança da utilização do material cerâmico fabricado com 

incorporação de lodo de esgoto, foram realizados testes preliminares de lixiviação 

para garantir que não haverá lixiviação das substâncias contidas no lodo 

(principalmente metais pesados), do material cerâmico para o ambiente. 
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Segundo NBR 10005 (ABNT, 2004b), lixiviação é um processo para 

determinação da capacidade de transferência de substâncias orgânicas e 

inorgânicas presentes no resíduo sólido, por meio de dissolução no meio extrator. 

Os extratos lixiviados foram obtidos seguindo recomendações prescritas por essa 

norma conforme discriminado a seguir: 

e) As telhas foram trituradas, deixando-as em tamanhos menores que 9,5 

mm, condição para efetuar a extração; 

f) Foi feita a determinação da solução de extração; 

g) Uma quantidade da amostra (100±0,1) g preparada conforme a) foi 

transferida para o frasco de lixiviação; 

h) Foi colocada a solução de extração estabelecida para amostra, igual a 

20 vezes a massa utilizada, fechando o frasco logo em seguida; 

i) Depois, o frasco foi mantido sob agitação por cerca de 18h; 

j) Após este período, a amostra foi filtrada, utilizando-se aparelho de 

filtração; 

k) O filtrado obtido foi o extrato lixiviado. 

 

O ensaio de solubilização aplica-se apenas a resíduos no estado físico sólido 

e procede conforme NBR 10006 (ABNT, 2004c). Os extratos solubilizados foram 

obtidos de acordo com as etapas a seguir: 

a) Assim como na obtenção do extrato lixiviado, foram trituradas algumas 

telhas para que ficassem em tamanhos inferiores a 9,5 mm; 

b) Uma amostra representativa de 250 g (base seca) de cada telha, com e 

sem lodo, foi colocada em frasco com capacidade > 1000 mL; 

c) Foi adicionado 1000 mL de água destilada no frasco, agitando-o em 

baixa velocidade por 5 min em seguida; 

d) O frasco foi tampado, permanecendo em repouso por 7 dias; 

e) Após este período, a amostra foi filtrada, utilizando-se aparelho de 

filtração guarnecido com membrana filtrante com 0,45 µm de porosidade; 

f) O filtrado obtido foi o extrato solubilizado. 

 

Para realização dos ensaios descritos acima, foram utilizadas as telhas com 

as maiores dosagens, com 8% e 10% de lodo, com suas respectivas testemunhas. 

E, também, foram tomadas três amostras de cada tipo de telha utilizado, como forma 

de comparar os resultados obtidos. 
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Os extratos obtidos foram encaminhados ao Laboratório de Análises de 

Águas e Alimentos do CEFET para determinação dos metais contidos nas amostras. 

No laboratório do CEFET foi feita a digestão da amostra conforme 

procedimento adotado pelo mesmo. Tal digestão é necessária e antecede a leitura 

dos metais. 

Os seguintes metais foram investigados neste trabalho: cádmio (Cd), chumbo 

(Pb), ferro (Fe), cromo (Cr), cobre (Cu), manganês (Mn) e prata (Ag). 

A leitura dos metais foi realizada através de Espectrometria de Absorção 

Atômica. Os resultados foram obtidos pela média aritmética de dois valores distintos 

(sendo descartado o mais incoerente com os demais) e comparados com os limites 

constantes na NBR 10004 (ABNT, 2004a). 

Na Figura 3.24 encontram-se algumas etapas para obtenção da amostra 

passível de ser analisada para detecção de metais. 

 

Figura 3.24. Algumas etapas do procedimento que antecede a leitura de metais das amostras 
lixiviadas e/ou solubilizadas. 



 

 73

4. RESULTADOS 
Neste capítulo são apresentados os resultados, bem como sua análise e 

interpretação, de todos os ensaios realizados em amostras das matérias-primas e 

telhas cerâmicas avaliadas nesta pesquisa, conforme a metodologia descrita no 

Capítulo 3. 

 

4.1. Apresentação dos Resultados 
4.1.1. Caracterização das Matérias-Primas 

4.1.1.1. Análise Granulométrica 
Os Gráficos 4.1 a 4.3 apresentam as curvas granulométricas, obtidas por 

difração a laser, da argila forte (A), argila fraca (B) e areia (C), respectivamente. 

Observa-se que a argila forte apresenta cerca de 5% da fração argila (< 2 

μm), 52% da fração silte (2 ≤ x ≤ 60 μm) e 43% da fração areia (≥ 60 μm). As 

partículas entre 2 e 20 μm são cerca de 31% e acima de 20 μm 64%. A argila forte 

apresenta um diâmetro médio de partículas de 80,38 μm. 

 

 
Gráfico 4.1. Distribuição granulométrica da argila forte (A). 

 

A argila fraca apresenta cerca de 5% da fração argila (< 2 μm), 68% da fração 

silte (2 ≤ x ≤ 60 μm) e 27% da fração areia (≥ 60 μm). As partículas entre 2 e 20 μm 

são cerca de 43% e acima de 20 μm 52%. A argila ainda apresenta um diâmetro 

médio de partículas de 54,53 μm. 
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Gráfico 4.2. Distribuição granulométrica da argila fraca (B). 

 

A areia apresenta cerca de 4% da fração argila (< 2 μm), 49% da fração silte 

(2 ≤ x ≤ 60 μm) e 47% da fração areia (≥ 60 μm). As partículas entre 2 e 20 μm são 

cerca de 28% e acima de 20 μm 68%. O diâmetro médio para a areia é de 84,04 μm. 

 

 
Gráfico 4.3. Distribuição granulométrica da areia (C). 

 

Os Gráficos 4.4 a 4.6 apresentam os resultados da análise granulométrica 

dos lodos da 1ª, 2ª e 3ª coleta, respectivamente. 

Verifica-se que o lodo da 1ª coleta apresenta cerca de 4% da fração argila (< 

2 μm), 63% da fração silte (2 ≤ x ≤ 60 μm) e 33% da fração areia (≥ 60 μm). As 
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partículas entre 2 e 20 μm são cerca de 29% e acima de 20 μm 67%. O lodo da 1ª 

coleta apresenta um diâmetro médio de partículas de 48,18 μm. 

 

 
Gráfico 4.4. Distribuição granulométrica do lodo da 1ª coleta. 

 

O lodo da 2ª coleta apresenta cerca de 4% da fração argila (< 2 μm), 55% da 

fração silte (2 ≤ x ≤ 60 μm) e 41% da fração areia (≥ 60 μm). As partículas entre 2 e 

20 μm são cerca de 27% e acima de 20 μm 69%. O diâmetro médio para o lodo da 

2ª coleta é de 68,29 μm. 

 

 
Gráfico 4.5. Distribuição granulométrica do lodo da 2ª coleta. 

 

O lodo da 3ª coleta apresenta cerca de 4% da fração argila (< 2 μm), 63% da 

fração silte (2 ≤ x ≤ 60 μm) e 33% da fração areia (≥ 60 μm). As partículas entre 2 e 
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20 μm são cerca de 29% e acima de 20 μm 67%. O diâmetro médio para o lodo da 

3ª coleta é de 46,09 μm. 

 

 
Gráfico 4.6. Distribuição granulométrica do lodo da 3ª coleta. 

 

Em média, o lodo estudado apresenta cerca de 4% da fração argila (< 2 μm), 

60% da fração silte (2 ≤ x ≤ 60 μm) e 36% da fração areia (≥ 60 μm). As partículas 

entre 2 e 20 μm são, em média, de 28% e acima de 20 μm 68%. O diâmetro médio 

de partículas é de 54,19 μm em média. 

A Tabela 4.1 apresenta um resumo da distribuição granulométrica nas três 

faixas descritas anteriormente (< 2 μm; 2 a 20 μm e > 20 μm). 

 

Tabela 4.1. Resumo da distribuição granulométrica das matérias-primas estudadas. 

Distribuição granulométrica (%) 
Matéria-prima 

Diâmetro 

médio (μm) < 2 μm 2 a 20 μm > 20 μm 

Argila forte 80,38 5 31 64 

Argila fraca 54,53 5 43 52 

Areia 84,04 4 28 68 

Lodo 54,19 4 28 68 

 

4.1.1.2. Análise Química (FRX) 
A composição química das matérias-primas utilizadas neste trabalho é 

apresentada na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Composição química das matérias-primas expressa em porcentagem de 

óxidos. 

Óxidos Argila forte (A) Argila fraca (B) Areia (C) Lodo 

SiO2 73,112 77,517 73,540 32,125 

Al2O3 17,913 14,606 13,652 10,374 

K2O 4,366 2,461 7,614 3,011 

Fe2O3 1,646 1,988 1,432 12,610 

TiO2 0,963 0,754 0,653 2,511 

CaO 0,855 1,198 0,965 13,949 

Na2O 0,328 0,642 0,785 - 

MgO 0,252 0,239 0,170 1,884 

ZrO2 0,175 0,092 0,229 0,112 

SO3 0,142 0,213 0,149 13,663 

P2O5 0,062 0,078 0,053 6,374 

MnO 0,042 0,038 0,050 0,233 

CuO 0,035 0,035 0,042 0,795 

SrO 0,035 0,031 0,065 0,141 

ZnO 0,027 0,034 0,023 2,068 

Rb2O 0,019 - 0,027 - 

Y2O3 0,019 0,020 0,020 - 

NiO 0,010 - - - 

Cr2O3 - 0,054 - 0,151 

BaO - - 0,372 - 

V2O5 - - 0,159 - 

 

Observa-se que as matérias-primas utilizadas pela indústria cerâmica (A, B e 

C) são constituídas predominantemente de SiO2, Al2O3 e K2O que correspondem a 

95,39%, 94,58% e 94,81%, respectivamente, para argila forte, argila fraca e areia. Já 

o lodo é constituído principalmente de SiO2, CaO e SO3 que correspondem a cerca 

de 54,74%, tendo Fe2O3 e Al2O3 como parcelas significativas também. 

Para análise química foi apresentado o resultado do lodo da 3ª coleta por este 

ter sido o mais utilizado, conforme pode ser observado na tabela 3.1, e pelo fato dos 

outros (1ª e 2ª coleta) terem apresentado composição e teores de óxidos 

semelhantes. 
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4.1.1.3. Análise Mineralógica (DRX) 
Os Gráficos 4.7 a 4.10 a seguir apresentam os difratogramas de raios X das 

matérias-primas utilizadas, argila forte, argila fraca, areia, lodo da 3ª coleta, 

respectivamente. 
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Gráfico 4.7. Difratograma de raios X da argila forte (A). 
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Gráfico 4.8. Difratograma de raios X da argila fraca (B). 
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Gráfico 4.9. Difratograma de raios X da areia (C). 

 

De acordo com os picos característicos, é possível constatar que as matérias-

primas utilizadas pela indústria cerâmica são constituídas basicamente de três fases 

mineralógicas: caulinita, quartzo e feldspatos (albita e microclínio). 

Pelo Gráfico 4.10, constata-se que o lodo é constituído de quartzo e feldspato 

(anortita), conforme os picos apresentados. 
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Gráfico 4.10. Difratograma de raios X do lodo. 

 

Assim como na análise de FRX, foi apresentado o difratograma do lodo da 3ª 

coleta por este ter sido o mais utilizado, conforme pode ser observado na tabela 3.1, 
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e pelo fato dos demais (1ª e 2ª coleta) terem apresentado os mesmos picos 

característicos e espectros semelhantes. 

 

4.1.1.4. Matéria Orgânica, Teor de Sólidos, Densidade Real e Limites 
de Consistência 

A Tabela 4.3 apresenta as características de densidade real e limites de 

consistência para as matérias-primas estudadas, além do teor de matéria orgânica e 

do teor de sólidos para as amostras de lodo. 

 

Tabela 4.3. Matéria orgânica, teor de sólidos, densidade real e limites de 

consistência das matérias primas utilizadas. 

Limites de Consistência 

(%) Material 

Matéria 

orgânica 

(%) 

Teor de 

sólidos 

(%) 

Densidade 

Real 
LL LP IP 

Argila forte - - 2,384 23,78 16,05 7,73 

Argila fraca - - 2,091 37,73 28,54 9,19 

Areia - - 2,415 20,75 18,58 2,17 

Lodo 1ª coleta 75,33 82,25 1,411 182,13 151,48 30,65 

Lodo 2ª coleta 69,76 87,47 1,370 * * * 

Lodo 3ª coleta 67,89 82,65 1,393 * * * 
* não foi possível determinar. 
 

Verifica-se pelo exposto na Tabela 4.3 que o lodo apresenta, em média, 71% 

de matéria orgânica, 84% de teor de sólidos e 1,39 de densidade real. 

A umidade de conformação das telhas, ou seja, o índice de plasticidade da 

mistura, foi em média de 31,33%. 

 

4.1.2. Caracterização das Telhas 
4.1.2.1. Absorção de Água 

Os resultados médios de absorção de água para as amostras de telhas 

cerâmicas tipo colonial são apresentados na Tabela 4.4. 

 

4.1.2.2. Impermeabilidade 
O ensaio de impermeabilidade resultou na análise qualitativa apresentada na 

Tabela 4.5. 
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Tabela 4.4. Absorção de água das telhas em suas diferentes dosagens e 

testemunhas. 

Descrição das telhas 
Peso úmido 

médio (g) 

Peso seco 

médio (g) 

Peso de 

água (g) 

Absorção 

média (%) 

2% de lodo (L2) 1730 1440 290 20,14 

Testemunhas 2% (T2) 1753 1453 299 20,58 

4% de lodo (L4) 1458 1218 240 19,70 

Testemunhas 4% (T4) 1598 1368 230 16,84 

6% de lodo (L6) 1297 1062 235 22,13 

Testemunhas 6% (T6) 1365 1128 237 20,97 

8% de lodo (L8) 1528 1275 253 19,90 

Testemunhas 8% (T8) 1753 1498 255 17,03 

10% de lodo (L10) 1243 1014 228 22,53 

Testemunhas 10% (T10) 1344 1114 230 20,65 

 

Tabela 4.5. Impermeabilidade das telhas em suas diferentes dosagens e 

testemunhas. 

Telhas L2 T2 L4 T4 L6 T6 L8 T8 L10 T10 

Impermeabilidade OK OK OK OK OK OK NÃO OK OK OK 
Observação: (OK) significa que as telhas estão conformes, ou seja, não houve vazamento ou formação de gotas 
na face inferior das telhas; (NÃO) significa que as telhas estão não-conformes, ou seja, apresentam 
permeabilidade. 
 

Para todos os corpos-de-prova analisados na dosagem de 8%, no teste de 

impermeabilidade, verificou-se a presença de gotas na superfície do espelho. 

Nas outras dosagens e testemunhas, todos os corpos-de-prova analisados 

não apresentaram permeabilidade. 

 

4.1.2.3. Carga de Ruptura à Flexão 
Os valores médios de carga de ruptura à flexão para as amostras de telhas 

cerâmicas são descritos na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6. Carga de ruptura à flexão das telhas em suas diferentes dosagens e 

testemunhas, expressa em kgf. 

Telhas L2 T2 L4 T4 L6 T6 L8 T8 L10 T10 

Carga de ruptura 128 129 123 133 102 120 78 108 105 130 
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4.1.2.4. Lixiviação e Solubilização 
As Tabelas 4.7 e 4.8 apresentam os valores médios de metais nos extratos 

lixiviados e solubilizados, respectivamente, das amostras de telhas analisadas. 

 

Tabela 4.7. Concentrações de metais nos extratos lixiviados, em mg/L. 

Descrição Cádmio Chumbo Cromo Prata  

Telhas 8% de lodo (L8) 0,024 0,080 0,166 0,000 

Testemunhas 8% (T8) 0,028 0,070 0,178 0,000 

Telhas 10% de lodo (L10) 0,028 0,200 0,160 0,000 

Testemunhas 10% (T10) 0,020 0,050 0,148 0,000 

 

Tabela 4.8. Concentrações de metais nos extratos solubilizados, em mg/L. 

Descrição Cádmio  Chumbo Cobre Ferro Manganês Prata 

Telhas 8% de 

lodo (L8) 
0,000 0,000 0,062 0,102 0,000 0,000 

Testemunhas 

8% (T8) 
0,000 0,000 0,056 0,092 0,000 0,000 

Telhas 10% 

de lodo (L10) 
0,000 0,000 0,072 0,114 0,006 0,000 

Testemunhas 

10% (T10) 
0,000 0,000 0,054 0,096 0,014 0,000 

 

4.2. Análise e Interpretação dos Resultados 
4.2.1. Caracterização das Matérias-Primas 

4.2.1.1. Interpretação dos Resultados da Análise Granulométrica 
Os dados granulométricos apresentados na Tabela 4.1 foram plotados no 

diagrama de Winkler (PRACIDELLI & MELCHIADES, 1997) conforme mostra a 

Figura 4.1. 

Observa-se que o lodo empregado na pesquisa apresenta características 

granulométricas semelhantes às matérias-primas utilizadas pela indústria cerâmica 

(argila forte, argila fraca e areia). 

Os valores situados de 2 a 20 μm enquadram-se na faixa para produção de 

telhas e capas (20 a 50%) segundo Pracidelli & Melchiades (1997). No entanto, as 

matérias-primas apresentam predominância de partículas de tamanho maiores que 
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20 μm, provavelmente devido à maior incidência de minerais não-argilosos como o 

quartzo. Isto também pode ser comprovado pelo diâmetro médio apresentado para 

as matérias-primas utilizadas. 

 

 
Figura 4.1. Diagrama de Winkler com a distribuição granulométrica das matérias-primas. 

 

Os resultados mostram claramente que os materiais utilizados não se 

localizam na região para produção de telhas (B). As próprias matérias-primas 

utilizadas pela indústria apresentam teores baixíssimos de argila, o que 

possivelmente faz da mistura delas também inapropriadas para a produção de 

telhas. 

Para Pracidelli & Melchiades (1997) a composição granulométrica de massas 

de cerâmica vermelha exerce papel fundamental no processamento e nas 

propriedades dos diversos tipos de produtos. Visando contornar este problema, são 

dosados grãos finos, médios e grossos até atingir uma granulometria adequada. 

Observando o diagrama, percebe-se que é indispensável a utilização de 

misturas de diferentes matérias-primas do ponto de vista granulométrico e das 

outras propriedades químicas e mineralógicas para a obtenção de uma massa 

satisfatória à produção de telhas cerâmicas. 

Argila forte 
 
Argila fraca 
 
Areia e lodo 
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O elevado teor de areia encontrado nas matérias-primas é comprovado pelos 

dados de FRX e DRX discutidos a seguir. 

 

4.2.1.2. Interpretação dos Resultados da Análise Química (FRX) 
Analisando-se a Tabela 4.2, pode-se observar que o componente químico 

predominante tanto nas matérias-primas utilizadas pela indústria como no lodo é o 

SiO2. Sua presença é devido a silicatos (feldspatos e argilominerais) e à sílica livre 

(quartzo), principais fases minerais existentes nesses materiais, conforme mostram 

os Gráficos 4.7 a 4.10. A presença de sílica livre faz evitar o trincamento com a 

redução da plasticidade e retração na secagem e na queima, além de facilitar a 

secagem da peça, porém diminui a resistência mecânica do produto final e aumenta 

sua porosidade (SILVA, 1991; BAUER, 1994; PETRUCCI, 1998). 

O percentual de alumina (Al2O3) indica a presença de minerais que 

apresentam o alumínio em sua composição, como mostram os Gráficos 4.7 a 4.10. 

Dependendo de que forma ela aparece na mistura, tem ação sobre o ponto de 

fusão, reduz a plasticidade, a resistência mecânica e as deformações e ainda tende 

a aumentar a refratariedade da massa quando presente em até 70% (SILVA, 1991; 

BAUER, 1994). 

Existe presença considerável de óxidos alcalinos (K2O + Na2O) e alcalinos 

terrosos (CaO + MgO), principalmente no lodo, os quais são agentes fundentes e 

tendem a baixar a refratariedade das argilas. 

O óxido de ferro (Fe2O3) tem efeito na alteração da cor da argila queimada e 

na redução da refratariedade. Argilas livres de óxidos de ferro, quando queimadas, 

resultam em um produto de cor branca, tornando-se amarelada com teores maiores 

que 1%, intensificando com porcentagens maiores (SOUZA SANTOS, 1989). Isto 

explica o fato das telhas fabricadas pela indústria cerâmica em questão 

apresentarem cor amarelada após queima, pois as matérias-primas utilizadas 

possuem teores de Fe2O3 entre 1% e 2%. 

Para Dutra et al. (2005) o fato de uma matéria-prima apresentar coloração 

branca ou vermelha depois de queimada, deve-se unicamente à presença ou não de 

óxidos corantes, principalmente, ferro e titânio, ou seja, dependendo da quantidade 

desses óxidos corantes, a cor vermelha se torna mais intensa. Verifica-se que o lodo 

apresenta teores elevados desses óxidos, o que pode ter provocado variações na 

tonalidade das telhas fabricadas com lodo conforme pode ser observado na Figura 

4.2. 
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Figura 4.2. Variação de tonalidade entre as telhas fabricadas com lodo. 

 

Em contrapartida, o lodo também apresenta elevado teor de CaO o qual tem 

efeito clareador sobre a cerâmica. 

Os elevados percentuais de SO3 e P2O5 no lodo são devidos, provavelmente, 

à sua natureza orgânica. 

 

4.2.1.3. Interpretação dos Resultados da Análise Mineralógica (DRX) 
Confirmando os resultados da composição química, observa-se que as 

matérias-primas (A) e (B) possuem como principais constituintes o quartzo, a 

caulinita e o microclínio (feldspato potássico). A matéria-prima (A) apresenta mais 

picos de caulinita e microclínio que a (B), comprovando os maiores teores de Al2O3 e 

K2O apresentados na Tabela 4.2. 

No difratograma da matéria-prima (C) são observados mais picos de 

microclínio que nas matérias-primas (A) e (B) utilizadas pela indústria, apresentando, 

dessa forma, teor mais elevado de K2O. Observam-se ainda picos característicos de 

albita (feldspato sódico), confirmando o maior teor de Na2O apresentado na Tabela 

4.2. 

Observa-se no Gráfico 4.10 picos característicos de quartzo, além de um pico 

de anortita (feldspato cálcico), comprovando o teor elevado de CaO apresentado no 

lodo. Porém, o lodo utilizado apresenta grandes variações em seu espectro, não 

apresentando picos bem definidos de minerais. 

No trabalho realizado por Araújo et al. (2005a) foram identificados, na 

composição mineralógica, minerais de quartzo e feldspato (anortita), estando estes 
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associados aos materiais arrastados pelo sistema de tratamento de esgoto que 

estão presentes nas construções locais ou que são característicos da região das 

dunas na qual a ETE da UFRN está localizada. 

Os percentuais de álcalis encontrados nas matérias-primas caracterizadas 

neste trabalho são devido à presença de picos característicos de feldspatos os quais 

são considerados fundentes. Os fundentes são substâncias que na queima se 

combinam com os constituintes da argila e formam uma massa vítrea que enche os 

poros (PETRUCCI, 1998). 

 

4.2.1.4. Interpretação dos Resultados de Matéria Orgânica, Teor de 
Sólidos, Densidade Real e Limites de Consistência 

• Matéria orgânica e teor de sólidos 
Neste trabalho, confirmou-se que o fator mais limitante na definição da 

dosagem de lodo a incorporar à massa argilosa foi o teor de matéria orgânica; pois 

em alguns casos, verificou-se visualmente que sua presença comprometeu a 

qualidade da telha, a qual apresentou poros superficiais. A Figura 4.3 exemplifica 

este caso. 

 

 
Figura 4.3. Telhas apresentando poros superficiais. 

 

A presença da matéria orgânica em quantidade expressiva (71%) é 

responsável por conferir mais porosidade e, consequentemente, maior absorção e 

menor resistência às telhas cerâmicas. 

O elevado teor de sólidos encontrado no lodo (84%) é devido, provavelmente, 

ao período prolongado de estocagem, no qual o lodo foi perdendo umidade. O valor 
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apresentado é compatível com o encontrado em outros trabalhos (STONE et al., 

1998; SANTOS, 2003). 

A determinação do teor de sólidos é importante, pois na prática, percebe-se 

que quando o lodo com alta umidade é aplicado durante o processo, ele pode 

prejudicar o caminhamento dos componentes de fabricação, obstruindo passagens 

ou aderindo nas partes do sistema (INGUNZA et al., 2006a). 

 

• Limites de consistência e densidade real 
De acordo com os dados na Tabela 4.3, do ponto de vista da mecânica dos 

solos (CAPUTO, 1983), os materiais podem ser classificados como segue: 

 Areia  fracamente plástica (1% < IP < 7%); 

 Argilas forte e fraca  medianamente plásticas (7% < IP < 15%) e; 

 Lodo  altamente plástico (IP > 15%). 

Apesar da maior incidência de mineral argiloso (caulinita) na argila forte, não 

foi suficiente para conferir maior plasticidade à mesma. Isto, provavelmente, deve-se 

ao fato de apresentar, também, maior quantidade de compostos redutores da 

plasticidade, como os de alumínio, em relação à argila fraca. 

A areia, como esperado, apresenta índice de plasticidade menor que as 

demais matérias-primas, pois contém teores significativos de compostos redutores 

de plasticidade, como sílica livre (SiO2) e álcalis (K2O e Na2O). 

O lodo da 1ª coleta apresenta um limite de plasticidade altíssimo devido, 

principalmente, ao elevado teor de matéria orgânica, a qual pode diminuir ou 

aumentar a plasticidade do material que a contém, segundo esteja ou se encontre 

no estado coloidal (PETRUCCI, 1998). Por este mesmo motivo, os demais lodos não 

apresentaram plasticidade, tornando a determinação dos limites de consistência 

impraticáveis. 

Todas as matérias-primas utilizadas pela indústria apresentam índice de 

plasticidade fora da faixa apropriada à moldagem por extrusão, cujo índice de 

plasticidade está compreendido de 10% a 35% (SOUZA SANTOS, 1989). O lodo da 

1ª coleta, ao contrário, encontra-se nessa faixa. 

Observa-se que a adição de lodo na massa argilosa utilizada pela indústria 

não compromete a extrusão das telhas, pois a umidade de conformação das 

mesmas (31,33%) encontra-se dentro da faixa recomendada para moldagem por 

extrusão. No entanto, o lodo da 1ª coleta apresenta valor de limite de plasticidade 

muito acima da faixa recomendada para extrusão (15 a 25%) segundo Souza Santos 
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(1989). De forma que o lodo estudado certamente apresentará dificuldade no 

processo de secagem, resultando em alta retração e defeitos nos corpos cerâmicos. 

Com relação aos valores de densidade real encontrados, estes são 

compatíveis com os apresentados em outros trabalhos (SANTOS, 2003; WENG et 

al., 2003; ARAÚJO et al., 2005a). 

 

4.2.2. Caracterização das Telhas 
Pode ser observado pela Tabela 4.4 que todas as telhas com lodo perderam 

massa quando comparadas com as respectivas testemunhas, devido à queima da 

matéria orgânica. Esta constatação é importante, pois com telhas “mais leves”, tanto 

o custo com transporte como o custo com a estrutura da cobertura seriam reduzidos. 

Porém, mais importante ainda é a observância à norma técnica vigente no que diz 

respeito aos aspectos que serão analisados a seguir. 

 

4.2.2.1. Interpretação dos Resultados de Absorção de Água 
Os resultados médios de absorção de água das amostras de telhas cerâmicas 

mostrados na Tabela 4.4 são apresentados juntamente com o limite estabelecido 

pela NBR 15310 (ABNT, 2005), no Gráfico 4.11. 
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Gráfico 4.11. Absorção de água média de telhas cerâmicas com e sem lodo. 

 

Verifica-se que apenas as telhas com 4% e 8% de lodo, bem como suas 

respectivas testemunhas, possuem valor médio de absorção de acordo com as 

especificações da norma. Verifica-se ainda que há uma influência das matérias-
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primas da indústria sobre esta característica, pois as próprias telhas testemunhas 

apresentam absorção acima ou muito próxima do limite, provavelmente, devido aos 

elevados percentuais de sílica como já discutido anteriormente. 

As telhas com 2% de lodo apresentam absorção ligeiramente inferior a sua 

testemunha (cerca de 2,18% de redução), demonstrando que não há alteração 

significativa na absorção com o incremento de 2% de lodo à massa argilosa utilizada 

pela indústria. Para as outras dosagens, no entanto, há aumento da absorção com a 

incorporação de lodo à massa argilosa. 

Para as dosagens de 4% e 8% são observados os maiores acréscimos da 

absorção, com aumentos de 17,01% e 16,83%, em relação às respectivas 

testemunhas. Porém, o aumento da absorção não foi suficiente para ultrapassar o 

limite máximo estabelecido pela norma. 

Observando-se o Gráfico 4.12, verifica-se uma tendência linear de aumento 

da absorção com o aumento da dosagem de lodo, apontando como possível fator 

limitante a incorporação de dosagens maiores na massa argilosa. Este aspecto é 

observado mesmo considerando-se diferentes formulações de massa argilosa 

utilizadas pela indústria como pode ser visto na Tabela 3.1. 

 

r2 = 0,2743;  r = 0,5237, p = 0,0030;  y = 19,3832845 + 0,249369787*x
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Gráfico 4.12. Correlação entre a quantidade de lodo incorporado e a absorção das telhas cerâmicas. 

 

Outro ponto a destacar é a elevada perda ao fogo do lodo utilizado (71% em 

média), sendo a absorção influenciada por seu alto valor. Caso o lodo apresentasse 

um teor menor de matéria orgânica, talvez o problema do aumento da absorção não 

fosse tão evidente. 
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4.2.2.2. Interpretação dos Resultados de Impermeabilidade 
Com relação aos resultados do ensaio de impermeabilidade das amostras de 

telhas cerâmicas, conforme mostrado na Tabela 4.5, observa-se, após o término do 

ensaio, que apenas as telhas com 8% de lodo não passaram no teste, pois houve 

formação de gotas na superfície do espelho. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.4 para o ensaio de 

absorção, verificam-se para a dosagem de 8%, variações elevadas de perda de 

massa e aumento da absorção em relação à testemunha, com valores de 14,89% e 

16,83%, respectivamente. Isso demonstra que a presença da matéria orgânica 

afetou significativamente, não apenas a absorção, como também o teste de 

impermeabilidade para essa dosagem. Sendo, também, verificada nesta dosagem 

uma maior incidência de porosidade (ver Figura 4.3), aspecto negativo para uma 

possível comercialização do produto. 

 

4.2.2.3. Interpretação dos Resultados de Carga de Ruptura à Flexão 
O Gráfico 4.13 apresenta os resultados médios da carga de ruptura à flexão 

das amostras de telhas cerâmicas, mostrados na Tabela 4.6, juntamente com o valor 

mínimo exigido pela NBR 15310 (ABNT, 2005). 
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Gráfico 4.13. Carga de ruptura à flexão média de telhas cerâmicas com e sem lodo. 

 

Verifica-se que todas as amostras de telhas apresentam valor médio de carga 

de ruptura à flexão superior ao valor mínimo de 100 kgf especificado pela norma, à 
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exceção das telhas com 8% de lodo. Neste caso, observa-se ainda que o valor 

médio da carga de ruptura à flexão da testemunha está próximo do mínimo exigido 

(108 kgf). Então, ainda que se acrescentasse um teor menor de lodo, possivelmente, 

também apresentasse carga de ruptura à flexão inferior ao limite mínimo da norma. 

Para todas as dosagens, nota-se a diminuição da carga de ruptura à flexão 

com o acréscimo de lodo à massa argilosa utilizada pela indústria, quando os 

valores são comparados com suas testemunhas. 

Na dosagem de 2% é observado um ligeiro decréscimo da carga de ruptura à 

flexão (1,29%), o que significa que, assim como na absorção, não houve alteração 

significativa da carga de ruptura à flexão com o incremento de 2% de lodo à massa 

argilosa. Já na dosagem de 8%, observa-se o maior decréscimo do valor da carga 

de ruptura à flexão (28,46%), demonstrando, mais uma vez, que a presença da 

matéria orgânica afetou significativamente o teste de carga de ruptura à flexão nesta 

dosagem. Nas outras dosagens, apesar da presença do lodo ter contribuído para 

diminuição do valor, esta diminuição não foi suficiente para comprometer o produto 

no que diz respeito ao atendimento à norma. 

Observando-se o Gráfico 4.14, verifica-se uma tendência linear de diminuição 

da carga de ruptura à flexão com o aumento da dosagem de lodo. Verifica-se, 

também, através do Gráfico 4.15, que existe um decréscimo nos valores de carga de 

ruptura à flexão das telhas testemunhas das respectivas dosagens à medida que 

estas são aumentadas. Isso demonstra que, não apenas o incremento de lodo tem 

influência significativa nos valores de carga de ruptura à flexão, como também as 

próprias matérias-primas empregadas pela indústria, mesmo entre as diferentes 

formulações utilizadas como exposto na Tabela 3.1. 

É bom lembrar que as telhas apresentaram defeitos que podem ter 

influenciado o valor obtido para o teste de carga de ruptura à flexão, como exposto 

em materiais e métodos, o que demonstra que o processo utilizado pela indústria 

precisa atentar para qualidade do produto com vistas ao atendimento à norma. 

 

4.2.2.4. Interpretação dos Resultados de Lixiviação e Solubilização 
Os valores de metais obtidos nos extratos lixiviados das amostras de telhas 

cerâmicas, mostrados na Tabela 4.7, são apresentados no Gráfico 4.16 juntamente 

com os limites permitidos pela NBR 10004 (ABNT, 2004a). 

Nota-se que todos os valores obtidos nos extratos lixiviados situam-se abaixo 

dos limites estabelecidos para os respectivos metais. 
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 r2 = 0,2300;  r = -0,4796, p = 0,0073;  y = 119,333333 - 4,91666667*x
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Gráfico 4.14. Correlação entre a quantidade de lodo incorporado e a carga de ruptura à flexão das 

telhas cerâmicas. 
 

 r2 = 0,3923;  r = -0,6263, p = 0,0002;  y = 146,416667 - 5,70833333*x
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Gráfico 4.15. Correlação entre as telhas testemunhas das respectivas dosagens de lodo empregadas 

e suas cargas de ruptura à flexão. 
 

No Gráfico 4.17 são apresentados os valores de metais (Cu, Fe e Mn) nos 

extratos solubilizados das amostras de telhas cerâmicas, mostrados na Tabela 4.8, 

juntamente com os limites estabelecidos pela NBR 10004 (ABNT, 2004a). 

Pode ser observado que todos os valores dos metais apresentados no Gráfico 

4.17 estão abaixo dos limites máximos permitidos. 

Verifica-se na Tabela 4.8 que não foram detectadas concentrações de 

cádmio, chumbo e prata nos extratos solubilizados. Desta forma, os resíduos das 

amostras de telhas estudadas apresentam concentrações dos referidos metais em 

conformidade com os limites máximos estabelecidos pela NBR 10004 (ABNT, 

2004a). 
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No que diz respeito ao risco ambiental, nota-se que as telhas fabricadas com 

lodo apresentam características semelhantes às testemunhas, pois seus resíduos 

oferecem mesmo nível de risco em relação aos metais analisados. Em contrapartida, 

observa-se que não foram analisados todos os metais constantes nos anexos F e G 

da NBR 10004 (ABNT, 2004a), sendo necessária, portanto, a averiguação dos 

demais metais para efeito de classificação dos resíduos. 
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Gráfico 4.16. Valores de metais nos extratos lixiviados das telhas com e sem lodo analisadas. 
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Gráfico 4.17. Valores de metais nos extratos solubilizados das telhas com e sem lodo analisadas. 
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5. CONCLUSÕES 
 As matérias-primas utilizadas pela indústria cerâmica em questão não 

apresentam granulometrias e plasticidades convenientes ao processo de 

conformação por extrusão; 

 As variações obtidas nos resultados dos ensaios realizados nas telhas 

testemunhas são frutos de um processo empírico para a obtenção dos produtos 

cerâmicos, baseado na experiência do dosador, além das características diversas 

dos materiais envolvidos e o processo de queima utilizado pela indústria; 

 A elevada quantidade de matéria orgânica (71%) presente no lodo 

mostra-se como fator limitante na incorporação de lodo em massas cerâmicas, 

comprometendo a qualidade das telhas, pois as mesmas apresentaram visualmente 

a presença de porosidade, além de absorção de água superior e carga de ruptura 

inferior quando comparadas às respectivas testemunhas; 

 O aumento da dosagem de lodo implica em uma tendência linear de 

aumento da absorção e diminuição da carga de ruptura à flexão; 

 É possível utilizar aproximadamente até 4% de lodo (massa seca) de 

esgotos – oriundo de sistema de tratamento através de valo de oxidação seguido de 

decantador secundário e não estabilizado – em massas cerâmicas para fabricação 

de telhas, sem que esta quantidade interfira nas propriedades do produto final no 

que diz respeito ao atendimento à norma vigente; 

 As telhas fabricadas com lodo apresentam características semelhantes às 

testemunhas no que diz respeito ao risco ambiental (perigo de lixiviação e 

solubilização), ou seja, oferecem mesmo nível de risco em relação aos metais 

analisados, os quais estiveram abaixo dos limites máximos estabelecidos pela NBR 

10004. 
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6. RECOMENDAÇÕES 
 Destaca-se a necessidade de averiguar o perigo da lixiviação e da 

solubilização dos demais metais constantes na NBR 10004 para efeito de 

classificação dos resíduos (telhas após seu uso); 

 Faz-se necessário a utilização de misturas de diferentes matérias-primas 

do ponto de vista granulométrico e das outras propriedades químicas e 

mineralógicas para a obtenção de uma massa satisfatória à produção de telhas 

cerâmicas; 

 A utilização de lodo com um teor mais reduzido de matéria orgânica, 

possibilitaria o emprego de dosagens maiores. Essa redução poderia ser alcançada 

com a inserção de uma etapa de digestão do lodo eficiente no sistema de 

tratamento; 

 Os problemas inerentes à indústria cerâmica, como poluição do ar, 

degradação do meio ambiente com a extração da matéria-prima, desertificação e a 

grande quantidade de rejeitos produzidos; poderiam ser solucionados com a 

modernização do setor. O uso de tecnologias limpas, qualificação da mão-de-obra, 

controle de matérias-primas e utilização de matérias-primas alternativas como os 

resíduos oriundos dos mais diversos processos, seriam algumas das soluções a 

serem implantadas; 

 Na prática, o uso benéfico do lodo na indústria cerâmica pode gerar uma 

série de vantagens: economia com a compra de matérias-primas cerâmicas que 

influi diretamente no custo do produto; possibilidade de venda a preços menores; 

benefícios ao ambiente com a diminuição dos níveis de poluição e para a 

concessionária de saneamento, pois seria uma solução alternativa para o problema 

de disposição do lodo; 

 Para o uso benéfico do lodo na indústria cerâmica se efetivar como 

alternativa para disposição do lodo, é preciso que haja comprometimento do 

gerador, a concessionária de saneamento. Sem o qual, a pesquisa ficará limitada 

aos aspectos de conhecimento básico e acadêmico, de valor significativo, mas sem 

o alcance ambiental mais imediato. 
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ANEXO A – Planilhas com cálculos da umidade na massa argilosa e da 
dosagem de lodo 
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Lote Mcad Mu+cad Mu Ms+cad Ms Umidade % Observações
56,72 87,15 30,43 78,88 22,16 37,32 Massa argilosa (2:1 → argila forte:
46,37 76,55 30,18 68,57 22,20 35,95 argila fraca)
48,00 78,21 30,21 69,38 21,38 41,30

média 38,19 Lodo 1ª coleta
76,46 180,71 104,25 154,99 78,53 32,75 Massa argilosa (2:1 → argila forte:
83,68 185,04 101,36 158,79 75,11 34,95 argila fraca)
82,89 184,89 102,00 158,64 75,75 34,65

média 34,12 Lodo 2ª coleta
68,21 170,11 101,90 147,25 79,04 28,92 Massa argilosa (2:1:1 → argila forte:
60,62 161,31 100,69 138,80 78,18 28,79 argila fraca:areia)
75,33 175,49 100,16 153,48 78,15 28,16

média 28,63 Lodo 3ª coleta
68,15 168,15 100,00 142,98 74,83 33,64 Massa argilosa (2:1:1 → argila forte:
75,46 175,46 100,00 153,49 78,03 28,16 argila fraca:areia)
90,71 190,72 100,01 166,29 75,58 32,32

média 31,37 Lodo 3ª coleta
60,52 160,51 99,99 145,25 84,73 18,01 Massa argilosa (2:1:1 → argila forte:
68,02 168,06 100,04 148,65 80,63 24,07 argila fraca:areia)
75,20 175,23 100,03 158,07 82,87 20,71

média 20,93 Lodo 3ª coleta

Umidade % = Mu - Ms x 100
   Ms

4º

5º

Umidade na Massa Argilosa

1º

2º

3º
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Lote Material

Unidades 
do 

recipiente 
utilizadas

Peso 
úmido / 

recipiente 
(Kg)

Peso 
úmido 

total (Kg)

Peso 
seco 
total 
(Kg)

% 
volume

% 
massa 
seca

Observações

Massa argilosa 10,00 64,00 640,00 463,14 95,24 98,09 Telhas fabricadas com lodo 1ª coleta.
Lodo UFRN 0,50 9,00 4,76 1,91
Mistura 10,50 472,14 100,00 100,00 Medidas do recipiente: 50x50x25 cm.

Massa argilosa 30,00 16,50 495,00 369,08 81,08 90,22 Telhas fabricadas com lodo 2ª coleta.
Lodo UFRN 7,00 40,00 18,92 9,78
Mistura 37,00 409,08 100,00 100,00 Medidas do recipiente: Ø=28cm e H=27cm

Massa argilosa 23,00 17,00 391,00 303,98 88,46 93,97 Telhas fabricadas com lodo 3ª coleta.
Lodo UFRN 3,00 19,50 11,54 6,03
Mistura 26,00 323,48 100,00 100,00 Medidas do recipiente: Ø=28cm e H=27cm

Massa argilosa 22,00 21,00 462,00 351,67 89,80 96,36 Telhas fabricadas com lodo 3ª coleta.
Lodo UFRN 2,50 13,30 10,20 3,64
Mistura 24,50 364,97 100,00 100,00 Medidas do recipiente: Ø=28cm e H=31cm

Massa argilosa 16,00 21,50 344,00 284,46 82,05 92,07 Telhas fabricadas com lodo 3ª coleta.
Lodo UFRN 3,50 24,50 17,95 7,93
Mistura 19,50 308,96 100,00 100,00 Medidas do recipiente: Ø=28cm e H=31cm

Peso seco total =         Peso úmido total x 100
                 Umidade da massa argilosa (%) +100

% volume = Unidades do recipiente utilizadas (massa argilosa ou lodo)
                    Unidades do recipiente utilizadas (mistura)

% massa seca = Peso seco total (massa argilosa ou lodo)
    Peso seco total (mistura)

4º

5º

Cálculo da dosagem de lodo

1º

2º

3º

 

 


