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Resumo: A indústria de processamento têxtil agrega benefícios econômicos e sociais ao estado do Rio 

Grande do Norte desde 1949. Entretanto, ao longo da cadeia produtiva deste segmento diversas 

operações levam a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, os quais apresentam grande 

potencial poluidor tornando essencialmente necessário o tratamento dos efluentes oriundo desse 

setor. Ao final dos processos de tratamento dos efluentes têxteis é obtido um resíduo sólido 

denominado lodo, que é constituído basicamente por matéria orgânica e metais pesados. Nas últimas 

décadas, a preocupação acerca do destino final, tratamento e reciclagem desse resíduo tem instigado 

as empresas geradoras a contribuir para a diminuição do impacto que este material vem provocando 

ao meio ambiente. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo estudar uma alternativa viável 

para a reciclagem do lodo gerado na estação de tratamento de efluentes de uma indústria têxtil por 

meio da incorporação à argila para a fabricação de tijolos utilizados na construção civil. As matérias 

primas, lodo e argila, foram caracterizadas por fluorescência de raios X (FRX), difratometria de raios X 

(DRX), termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial (ATD). Posteriormente, o lodo foi 

incorporado à argila para a fabricação de barras cerâmicas e tijolos em escala reduzida, nos percentuais 

de 0%, 10%, 20% e 30% em peso úmido. Os corpos de prova foram sinterizados nas temperaturas de: 

850, 900 e 950 °C. As barras cerâmicas e os tijolos foram avaliadas por meio dos testes de absorção de 

água, retração linear de secagem, retração linear de queima e resistência mecânica. Tanto para as 

barras quanto para os tijolos, a incorporação máxima, em temperaturas de queima de 850 e 900°C, é 

de 10%, sem comprometer as propriedades técnicas do produto. Em seguida foi realizada uma análise 

estatística das propriedades técnicas obtidas para identificar qual parâmetro operacional contribuiu 

significativamente para o processo. Diante do exposto, pode-se concluir que é possível o 

reaproveitamento do lodo gerado na estação de tratamento da indústria têxtil para a produção de 

tijolos utilizados na construção civil, sendo necessário realização prévia dos testes, uma vez que as 

propriedades técnicas variam de acordo com o processamento. 

 

Palavras-chave: argila, lodo têxtil, reaproveitamento, blocos cerâmicos, planejamento experimental. 
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Orientador: Marcus Antônio de Freitas Melo 
 

ABSTRACT:  The process textile industry brings benefits economic and social to Rio Grande do Norte 

since 1949. However, throughout productive chain this segment, several operations lead to generation 

of wastes solid, liquid and gaseous, which they have great potential polluter essentially making 

necessary treatment of effluent coming from this sector. In the wastewater treatment processes is 

obtained a solid residue called sludge, consisting primarily of organic matter and heavy metals. In 

recent decades, concern about the final destination, treatment and recycling of this waste has 

instigated generating companies to contribute to reducing the impact that this material has caused to 

the environment. In this context, the purpose was to study a viable alternative to recycling the sludge 

from the treatment effluent plant by incorporating the clay to make bricks. the raw materials, sludge 

and clay, were characterized by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry 

(TG) and differential thermal analysis (DTA). Then, sludge was incorporated into the clay for the 

manufacture of ceramic bars and bricks scaled-down, in percentages of 0%, 10%, 20% and 30% wet 

weight sludge. The specimens were sintered at temperatures of: 850, 900 and 950 ° C.  The ceramic 

bars and bricks were evaluated by tests of  water absorption, linear drying shrinkage, linear firing 

shrinkage and mechanical strength. Both for the bars and for the bricks, maximum amount, could be 

10% of sludge, at firing temperature of 850 e 900°C, without compromising the properties of the 

product. Then a statistical analysis was made of the mechanical properties to identify which operating 

parameter significantly contributed to the process. The use of textiles waste can increase the efficiency 

of the industries involved in the manufacture of ceramic blocks, promoting a reduction in extraction 

of the natural resource used, as well as provide a sustainable destination of the pollutant waste textile 

industry. It is necessary prior to testing, since the technical properties vary with processing. 

 

Palavras-chave: Clay, sludge textile industry, reuse, ceramic blocks, bricks, experimental design. 
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1 INTRODUÇÃO  

A indústria de processamento têxtil é um importante segmento que agrega benefícios 

econômicos e sociais a região a qual está instalada, tornando-se um dos segmentos que mais cresce 

no mundo, em termos de produtividade e empregabilidade. Por ser um setor que necessita da 

utilização de mão de obra abundante e barata, a indústria têxtil está presente principalmente nos 

países emergentes, tais como Índia, China e Brasil. 

No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se com a indústria têxtil onde, na primeira 

metade do século XIX, surgiram as instalações têxteis de caráter fabris, na Bahia e em Minas Gerais e, 

em seguida no estado do Rio de Janeiro.  (STAIN, 1979). 

No Rio Grande do Norte, em 1949, foram instaladas as primeiras fábricas têxteis, tornando-se 

entre as decas de 70 e 80 um setor bastante atrativo para o estado. Atualmente, o estado possui cerca 

de 200 indústrias têxteis, o segmento emprega cerca de 6 mil pessoas no estado. As principais unidades 

fabris estão concentradas na Região Metropolitana de Natal, os grupos mais relevantes são 

Guararapes, Coteminas, Hering, Vicunha e Coats. A corrente de comércio (exportações e importações) 

mais intensa e permanente estão nas mãos desses grandes grupos (ARROYO, 2013). 

Entretanto, com a crescente evolução das industrias observou-se, simultaneamente, um 

aumento significativo na poluição ambiental. Neste contexto, os órgãos competentes buscam, 

anualmente, estabelecer padrões de concentrações cada vez menores para os poluentes presentes 

nos efluentes. Sendo assim, as indústrias são forcadas a ajustar os processos existentes de forma que 

sejam gerados poucos ou quase nada de poluentes, ou seja, estão adotando procedimentos que visam 

uma menor geração de elementos tóxicos ou, até mesmo, sua a remoção total antes do descarte dos 

efluentes na natureza. 

O processo final de tratamento do efluente têxtil industrial gera resíduos em forma de lodo, 

que é um material semi-sólido, e devido suas características de composição pode ser considerado um 

resíduo de Classe II-A, não perigoso e não inerte segundo a ABNT NBR 10004. Esse lodo de um modo 

geral, é composto de matéria orgânica e inorgânica, entre eles corantes contendo elementos químicos 

como alumínio, chumbo, cromo, cobre, ferro, manganês e sódio, devendo sofrer tratamento para o 

seu aproveitamento, ou disposição final em aterros para resíduos industriais. 

O lodo é derivado do processo de tratamento de efluentes da própria indústria têxtil, o resíduo 

a princípio, apresenta-se como um lodo de consistência pastosa, ao ser retirado dos tanques de 

aeração, em seguida é prensado, retirando boa parte da sua umidade. Na maioria das indústrias têxteis 

do Rio Grande do Norte, este lodo recolhido é depositado em caçambas para em seguida ser levado a 

aterros sanitários. Com isso há um alto custo de transporte e disposição, onerando potencialmente o 

processo industrial têxtil, frente ao crescimento da demanda dos produtos no mercado consumidor.  
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Pesquisas para o reaproveitamento dos lodos tem sido realizadas nos últimos anos, uma das 

principais técnicas utilizadas é a solidificação/estabilização de matrizes sólidas tais como argila 

cerâmica e argamassa de cimento, produzindo-se amostras de materiais aplicáveis para a construção 

civil, como alternativa de minimizar o custo do descarte. 

Neste contexto, outra indústria muito importante é a indústria cerâmica, que além de absorver 

muita matéria prima natural produz bastante resíduo. No Brasil existem aproximadamente 6.903 

empresas de cerâmicas e olarias, distribuídas em todos os estados da federação.  Os materiais 

cerâmicos podem ser usados em uma grande variedade de aplicações devido as suas excelentes 

propriedades. Suportam temperaturas elevadas, superiores a1000°C, possuem boas propriedades 

químicas e mecânicas. A grande limitação do uso destes materiais é decorrente de sua acentuada 

fragilidade. 

A grande produção nacional de telhas e tijolos consome um volume enorme de matérias-

primas retiradas do meio ambiente. Essa retirada constante causa sérios danos ao meio ambiente e 

indiretamente ao ser humano. Então, a redução do uso destas matérias-primas naturais pelo uso de 

sub-produtos industriais minimiza o impacto ambiental causado pela extração diária de toneladas 

destas matérias-primas naturais. 

Atualmente, a maioria das indústrias têxteis enviam seus resíduos para aterros sanitários. O 

lodo proveniente da ETE é bastante úmido, geralmente 70% da sua composição é água, e alguns 

fundentes. Uma vez que, a indústria visa o lucro máximo do seu processo, faz-se necessário a redução 

desse custeio de transporte e locação do aterro para a disponibilização final do lodo. Uma maneira de 

aproveitar potencialmente esse resíduo seria a inserção desse lodo no processo produtivo cerâmico, 

já que, esta indústria consome grande quantidade de água durante a produção e o lodo é muito rico 

em água. Esse reaproveitamento seria viável tanto para a indústria quanto para o meio ambiente, pois 

a indústria têxtil reduziria o custo com transporte e armazenamento do lodo, a indústria cerâmica 

minimizaria a inclusão de água no processo produtivo além de matéria prima como a argila, e ambas 

contribuiriam com o meio ambiente diminuindo a extração de matéria prima (argila e água) e poluindo 

menos devido ao não descarte do resíduo no meio ambiente.  

Na literatura existem vários trabalhos científicos que utilizam diferentes rejeitos industriais em 

matriz cerâmicas a fim de obter produtos de boa qualidade e assim reduzir o impacto causado pelas 

industrias geradoras de poluentes. Muitas vezes, essa incorporação busca também a inertização dos 

resíduos que podem trazer riscos ao meio ambiente e a saúde humana se forem descartados de forma 

inadequada. 

Logo, esse trabalho tem como objetivo principal estudar a possibilidade da produção de blocos 

cerâmicos, com utilização do lodo gerado na indústria têxtil, incorporando-o junto à matriz sólida de 

argila cerâmica, em uma proporção máxima que limite a qualidade e um bom desempenho desse 
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material, para uso na construção civil, na tentativa de minimizar os danos causados ao meio ambiente. 

Dentre os objetivos específicos, podemos destacar: 

- Caracterização da argila e do lodo; 

- Determinação da melhor composição da massa cerâmica, argila e lodo, a ser utilizada; 

- Determinação da viabilidade técnica da incorporação; 

- Avaliação estatística das propriedades técnicas obtidas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Industria Têxtil 

A indústria têxtil é um dos setores que mais cresce no mundo, em termos de produtividade e 

empregabilidade. Sua produção é bastante versátil, podendo fazer o uso de plantas automatizadas ou 

artesanais, porém ambas consomem muita água, produtos químicos e corantes (SANIN, 1996).  

Esse segmento industrial está presente principalmente em países com baixo poder econômico, 

os emergentes. Em um movimento incentivado pelo interesse na manutenção das vantagens 

econômicas comparativas trazidas especialmente pelo uso intensivo de mão de obra barata 

(NASCIMENTO, 2003). Assim, as indústrias de ponta migram para os países que são baseados em 

conhecimento e informação, enquanto que as de bens permanecem em países com baixo custo de 

mão de obra.  

O processo de industrialização no Brasil foi iniciado com a indústria têxtil. A manufatura, no 

período colonial, mesmo apresentando caráter artesanal, já era visto como uma previa da evolução 

econômica desta atividade, a qual estava ligada as fibras naturais, tais como algodão, a juta, o linho, a 

seda, o sisal, entre outros. Na primeira metade do século XIX, surgem as instalações de indústrias 

têxteis com caráter fabris, na Bahia e Minas Gerais, e em seguida, no Rio de Janeiro, quando passou a 

ser vista como atividade econômica (STAIN, 1979).   

A indústria têxtil evoluiu bastante com a modernização das máquinas e equipamentos, com 

isso se tornou uma das oito maiores atividades industriais no Brasil.  Atualmente, existem mais de 30 

mil indústrias têxteis, sendo a maioria delas de pequeno porte, embora 80 a 90% do faturamento do 

setor seja proveniente das industrias de grande porte. 

O Brasil é o único país da América do Sul com posição de destaque na produção têxtil no 

mundo, é responsável por 2,4% da produção mundial de têxteis, ocupando a quinta posição no ranking 

mundial. Segundo o Relatório Anual da Industria Têxtil, elaborado pelo IEMI – Instituto de Estudos e 

Marketing Industrial, em 2013, o pais obteve um faturamento da cadeia têxtil e de confecção de mais 

de US$ 58,2 bilhões, o que é equivalente a 5,7% do valor total da produção da indústria brasileira de 

transformação, este aumento foi atribuído ao aquecimento do mercado interno. Assim, a indústria 

têxtil tornou-se a segunda maior geradora de emprego na indústria de transformação, representando 

16,4% dos empregos, perdendo apenas para alimentação e bebida, além da sua grande relevância 

econômica, esse é um segmento de forte impacto social. 

No pais, a região que mais se destaca na produção de têxteis é a sudeste que detém 49% dos 

diferentes elos da cadeia de produção, seguido pela região Sul que detém 29% e por último o Nordeste 
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com 17%, as demais regiões contribuem muito pouco para esta estimativa. A Figura 2.1 representa um 

gráfico demonstrativo dessa distribuição no Brasil.  

 

 

Figura 2.1. Distribuição Geográfica da Produção Têxtil no Brasil - Fonte: http://www.gotexshow.com.br/mercado  

A preocupação com a contaminação ambiental por resíduos têxteis é muito relevante, devido 

a maior parte do processo de fabricação ser extremamente poluente, havendo uma geração de resíduo 

direto ou indireto. Cada vez mais tem-se buscado alternativas capazes de minimizar o volume e a 

toxicidade, junto com o tratamento e o reaproveitamento do resíduo.  

A história da indústria têxtil no Rio Grande do Norte teve suas primeiras raízes no início do 

século XX, porém apena em 1949 o Português Manuel Gonçalves Ribeiro construiu a primeira fábrica 

mais elaborada, que tecia fios para confecção de redes, desde então outras pequenas industrias foram 

instaladas no interior do estado e em Natal. Nas décadas de 70 e 80, o setor teve um salto devido aos 

investimentos governamentais através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), que tinha o objetivo de atrair investimentos para a região, então surgiram grandes fábricas 

tais como a Coteminas e Coats (TRIBUNA DO NORTE, 2014). 

Segundo a Federação das Indústrias do RN (FIERN), o ano de 2013 foi melhor do que o de 2012 

para a indústria têxtil, porém o balanço comercial ainda é negativo cerca de -5,6%, isso se deve a 

concorrência com os países asiáticos, principalmente a china, que tem mão de obra três vezes mais 

barata do que a local. Para aumentar os números a indústria achou melhor voltar seu mercado para o 

consumo interno, garante João Lima, presidente do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral 

do RN (Sift-RN) (SINDVEST, 2013). 
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O Rio Grande do Norte possui cerca de 200 indústrias têxteis, o segmento emprega cerca de 6 

mil pessoas no estado. As principais unidades fabris estão concentradas na Região Metropolitana de 

Natal, os grupos mais relevantes são Guararapes, Coteminas, Hering, Vicunha e Coats. A corrente de 

comércio (exportações e importações) mais intensa e permanente estão nas mãos desses grandes 

grupos (ARROYO, 2013). 

 

2.1.1. Processo de Produção 

A indústria têxtil tem como objetivo transformar as fibras em fios, os fios em tecidos e os 

tecidos em produtos prontos para o consumo, podendo ser roupas de vestuário, cama, mesa, banho 

ou artigos para aplicação. O processo produtivo é longo e complexo, mas nem sempre é totalmente 

utilizado, ou seja, alguns podem possuir todas as etapas do processo e outros podem ter apenas 

algumas. 

Segundo Bastian e Rocco (2009) as principais etapas do processo de fabricação do tecido são 

descritas de acordo com a Figura 2.2. 

 Fiação: é a etapa do processo em que o fio é produzido a partir de fibras têxteis. O fio 

pode ser enviado diretamente para o beneficiamento quanto para tecelagem ou 

malharia. 

 Beneficiamento: compreende a fase na qual se retira toda a impureza do algodão, 

classificando-o segundo a fibra e pureza. Esta etapa de preparação pode ser através 

de processos físicos e químicos com o intuito de melhorar a característica física, 

química e visual do tecido.  

 

Figura 2.2. Processo de Fabricação de Tecidos - Fonte: SindTêxtil 
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 Tecelagem e/ou Malharia:  etapa de elaboração de tecido plano a partir dos fios. Este 

processo é feito através do cruzamento em ângulo reto de dois fios paralelos. (ARAÚJO 

e CASTRO, 2005) 

 Enobrecimento: etapa de preparação, tingimento, estamparia e acabamento de 

tecidos, malhas ou artigos confeccionados 

 Confecção: Esta etapa se completa o ciclo através da aplicação do tecido em fins 

utilitários. Geralmente, esse setor é terceirizado. 

 

2.2 Efluente Têxtil  

 

Os efluentes gerados pela indústria têxtil possuem características tais como: elevados níveis 

de coloração, demanda bioquímica de oxigênio, sólidos suspensos e baixas concentrações de oxigênio. 

Dentre outras espécies químicas presentes no meio, os corantes reativos têm tido atenção especial, 

principalmente por serem extremamente tóxicos e bastante resistentes a ataques microbianos. 

Atualmente, em função desta realidade, diversos estudos estão sendo feitos para desenvolver 

tecnologias limpas e processos que facilitarão atingir um estado de descarga zero (KUNZ, 2002). 

Ao longo da cadeia produtiva têxtil as diversas operações levam a geração de resíduos sólidos, 

efluentes líquidos e gasosos, sendo os dois primeiros objetos de estudos nas últimas décadas devido 

ao seu potencial poluidor. Os efluentes têxteis contêm muitas substâncias químicas provenientes dos 

processos de desengomagem, tingimento, estamparia e acabamento. A qualidade da água de 

tratamento varia muito, de acordo com os tipos de insumo adicionados e com o processo.  As emissões 

de poluentes líquidos causam a maior contaminação e modificação do ambiente, pois são tóxicos e 

geralmente não biodegradáveis. A não biodegradabilidade está relacionada a grande quantidade de 

corantes, surfactantes e aditivos que são compostos orgânicos com estruturas complexas. Além de 

existir traços de metais tais como, níquel, manganês, chumbo, cromo, cadmio, zinco, ferro e mercúrio, 

o que compromete o descarte desses efluentes. 

Abreu et al. (2008) descrevem a presença de efeitos tóxicos sobre peixes, tais como: estresse 

respiratório, efeitos mutagênicos e carcinogênicos, bioacumulação em tecidos, biomagnificação, ou 

seja, propagação pela cadeia alimentar, e efeitos letais e adversos: redução da biodiversidade e 

processos de eutrofização nos ambientes aquáticos. Além desses prejuízos, o efluente pode ocasionar 

impactos térmicos, formação de espuma e problemas de cor. Seu tratamento é de fundamental 

importância, devido à necessidade de se diminuir a quantidade de contaminantes e a poluição dos 

corpos receptores  
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Os padrões de lançamento de efluente tratado devem se enquadrar dentro dos valores 

limitados pela resolução do Ministério do Meio Ambiente. Segundo o Conama, resolução 430(2011), 

não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 

removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencional em corpos de água de 

classes especial, classe 1 e 2. Águas de classe especial, classe 1 e 2 são de melhor qualidade e podem 

ser aproveitadas para consumo humano, após tratamento; preservação da comunidade aquática e 

recreação de contato primário, tais como natação e mergulho. 

A característica e composição do efluente têxtil varia bastante, uma vez que o processo de 

produção é bastante complexo, essas variações podem existir a partir da composição do artigo, 

equipamento, tecnologia utilizada e insumos consumidos (corantes e outros agente químicos), os quais 

agregam, ao efluente, características especificas que dificultam estabelecer um fluxo de tratamento 

mais adequado, ou seja, um tratamento de modo geral (RIBEIRO, 2010). 

Os principais processos de tratamento dos efluentes têxteis envolvem etapas como 

coagulação, seguida da flotação ou sedimentação em seu processo, isso apresenta uma elevada 

eficiência na remoção do material particulado. Outro método bastante ou até mais eficiente é o 

processo de adsorção por carvão ativado, contudo, em função da superfície química do carvão ser 

positiva, a adsorção de corantes de caráter catiônico é uma limitação bastante acentuada para esse 

método. Além das desvantagens aqui assinaladas, é importante salientar que todos os processos 

anteriormente citados correspondem a sistemas não destrutivos. Embora o volume dos resíduos possa 

ser significativamente diminuído, a disposição final das fases sólidas continua sendo um problema sem 

solução. Em função desse acúmulo de resíduo, existe uma certa predileção por métodos de tratamento 

de efluente que possam gerar pouco ou quase na de resíduo (Kunz, 2002). 

Os processos biológicos são um dos métodos mais utilizados e estão representados pelos 

sistemas de lodos ativados. Este processo consiste em agitar o efluente na presença de microrganismos 

e ar, durante um tempo, que seja necessário para metabolizar e flocular uma grande parte da matéria 

orgânica. Infelizmente, este processo apresenta duas desvantagens: ser bastante susceptível à 

composição do efluente e produzir uma grande quantidade de lodo. 

Bitencourt (2002) salienta que os sistemas tradicionais utilizados nos tratamentos de efluentes 

provenientes da indústria têxtil apresentam uma eficiência relativamente alta, permitindo a remoção 

de aproximadamente 80% da carga de corantes, porém geram quantidades excessivas de lodo. Desta 

forma, encontrar soluções efetivas e seguras para resíduos semissólidos que contém metais pesados 

é sempre um desafio para as indústrias geradoras, devido em parte, ao custo efetivo das alternativas 

de tratamento disponíveis. 
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Os efluentes líquidos gerados passam por uma série de tratamentos físicos, biológicos e 

químicos, para que o efluente final do tratamento apresente características determinadas pelos órgãos 

ambientais, para que se possa lançá-los em corpos d’água. Nestas etapas de tratamento do efluente 

líquido dá-se a formação do lodo  

O funcionamento geral da Estação de Tratamento de Efluente (ETE) utilizado na indústria têxtil 

estudada se encontra na Figura 2.3.  

O processo se inicia com a equalização e neutralização da carga do efluente industrial a partir 

de um tanque de equalização e tanque de correção de pH através da adição de produtos químicos, 

esta etapa é constituída unicamente por processos físico-químicos. Em seguida, o efluente sanitário é 

adicionado ao processo, então no tanque de aeração ocorre a remoção da matéria orgânica, que é 

efetuada por meio de reações bioquímicas, realizadas por microrganismos aeróbios (bactérias, 

protozoários, fungos etc), a matéria orgânica é convertida em gás carbônico, água e material celular.  

 

Figura 2.3. Fluxograma da ETE da Coteminas. Fonte: Empresa Coteminas. 

 

Após a remoção da matéria orgânica é realizada a clarificação e o retorno do lodo, estas etapas 

ocorrem no decantador ou tanque de decantação, neste processo são utilizados lodos ativados para 

separar os sólidos em suspensão presentes no tanque de aeração, permitindo a saída do efluente 

clarificado e pela sedimentação dos sólidos em suspensão no fundo do decantador, permite o retorno 
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do lodo em concentração mais elevada para o tanque de aeração. O adensador promove uma redução 

no volume do lodo, uma vez que contem muita água em seu volume, o adensamento é feito por 

gravidade. Por fim, o lodo é enviado para uma prensa do tipo Belt Press, em que é prensado e grande 

parte da água é retirada, estando pronto para disposição final em aterro sanitário. 

Durante o processo de tratamento do efluente são retirados dois produtos: água, que retorna 

ao rio Potengi em concentrações permitidas pelas legislações vigentes e o lodo industrial, que é 

enviado para o aterro sanitário.  

 

2.3  Tratamento do Lodo  

 

O destino final do resíduo gerado na estação de tratamento é muito importante. Existem 

diversos tratamentos para o lodo gerado da Estação de Tratamento de Efluente. Tais como: secagem 

e desidratação, aterro sanitário, incineração, co-processamento, landfarming, compostagem, 

solidificação/estabilização, entre outros. 

 

2.3.1 Secagem e desidratação do Lodo 

A secagem e a desidratação do lodo são formas de eliminar ao máximo a quantidade de água 

contida no resíduo. Ao reduzir o teor de água além de inibir o meio de veículo dos contaminantes reduz 

também o volume a ser transportado para o aterro sanitário. 

A secagem tem como objetivo primário evaporar a água presente no lodo. A medida que o 

calor é adicionado os constituintes líquidos são evaporados.  Na secagem, a taxa na qual ocorre a 

evaporação do líquido depende da condutividade térmica do resíduo sólido a ser seco e dos pontos de 

ebulição dos constituintes líquidos voláteis a serem evaporados.  

A desidratação promove a retirada de umidade presente no lodo industrial, que pode ser feita 

por transferência de calor ou processos físicos, tais como a prensagem ou por separador centrifuga 

(LIMA JR, 2011). 

Como tratamento, a desidratação e a secagem não eliminam compostos tóxicos, e somente, 

sob determinada temperatura e pressão é capaz de eliminar microrganismos patogênicos.  

 

2.3.2 Aterros de Resíduos Industriais 

Aterro de resíduos industriais são áreas reservadas para a disposição dos resíduos gerados pela 

indústria com a finalidade de reduzir o risco a degradação ambiental e a saúde pública, são obras que 

geram pouco custo e a tecnologia utilizada é bem conhecida no pais. 
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É importante destacar que, os aterros sanitários não são propícios para a disposição de todo 

tipo de resíduo, e sua concepção é determinada de forma que seus efluentes não atinjam as águas 

subterrâneas. Geralmente, eles são completamente confinados e drenados. Para a escolha do tipo de 

aterro sanitário é necessário o conhecimento prévio dos resíduos a serem dispostos, ou seja, sua 

qualificação, quantificação e periculosidade. 

Segundo Kaminata (Apud D`ALMEIDA e VILHENA, 2000), as áreas disponíveis para a 

implementação de aterros estão casa vez mais escassa, isso faz com que exista uma conscientização 

em relação à questão ambiental. O sistema de aterro passou a ser usado para complementar as 

soluções de tratamento de resíduos sólidos industriais, e não ser o tratamento principal, devendo ser 

preferencialmente usado quando os resíduos não puderem ter seu volume mais reduzido, podendo 

constituir muitas vezes a única solução de disposição final para alguns tipos de resíduos. 

 

2.3.3 Incineração  

A Incineração é um método de tratamento recomendado para resíduos perigosos que não 

podem ser reciclados, reduzidos ou dispostos de maneira segura em um aterro. É um processo de 

combustão controlada, permitindo a redução de volume e massa do resíduo. Após a incineração, os 

resíduos são transformados em gases, calor e materiais inertes, como cinzas e escorias.   

O processo ocorre em atmosferas oxidantes com temperatura superior a 900°C. O calor 

proveniente da oxidação das ligações orgânicas de carbono e hidrogênio contido no interior do resíduo 

ou combustível é o precursor do calor requerido para a incineração, desta forma ocorre a reação com 

o oxigênio liberando gás carbônico e agua. Durante a queima dos resíduos, podem ser liberados 

compostos tão ou mais tóxicos do que os originais (VISVANATHAN, 1996). 

A incineração é um tipo de tratamento que só deve ser utilizado quando não houver mais 

alternativa de outros tratamentos mais seguros, uma vez que, pode liberar produtos tóxicos e além do 

mais não ser economicamente viável. 

 

2.3.4 Landfarming 

O processo de Landfarming é a utilização do resíduo como fertilizante da terra para plantação 

de alimentos. Devido as propriedades físicas e químicas do solo e da intensa atividade microbiana faz 

com que ocorra uma biodegradação, desintoxicação, transformação e imobilização dos constituintes 

no resíduo tratado, fazendo com que diminua os riscos de contaminação ambiental (ROCCA et al., 

1993).  

O carbono existente no resíduo do landfarming é convertido em dióxido de caborno, e esse 

carbono remanescente serve como fertilizante para o solo. Já as substâncias que não são 
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biodegradáveis, tais como metais pesados, sais e areia, o landfarming age apenas como acumulador. 

Porém se a célula vier a ficar saturada dessas substâncias, deve-se raspar uma camada superficial e 

enviá-la para um aterro industrial (AMARAL, 1986).  

 

2.3.5 Compostagem 

É um processo de degradação aeróbia, na qual o material orgânico se decompõe e/ou se 

transforma sob a ação de microrganismos. Esse processo produz dióxido de carbono e água, além de 

um produto orgânico estável, rico em compostos húmicos. Quando o material orgânico do lodo se 

decompõe, o processo de compostagem eleva a temperatura para uma faixa de 50-70°C, e a maioria 

dos microrganismos patogênicos são destruídos. Após a compostagem, o lodo pode ser usado como 

condicionador do solo, aplicado na agricultura ou horticultura, ou para outra disposição final, 

dependendo é claro da sua classificação (SANEPAR, 1999).  

Os microrganismos aeróbios, que utilizam oxigênio, alimentam-se da matéria orgânica e 

desenvolvem tecidos celulares através do nitrogênio, fósforo, carbono e outros nutrientes essenciais. 

A maior parte do carbono serve como fonte de energia aos microrganismos e é liberada (através da 

respiração), sob a forma de dióxido de carbono. O carbono orgânico pode ter funções de fonte de 

energia e carbono celular, logo é sempre requerido mais carbono do que nitrogênio (ROSA, 2004). 

 

2.3.6 Solidificação/Estabilização 

A solidificação é uma forma de pré-tratamento que gera uma massa sólida monolítica de 

resíduo tratado, melhorando tanto a sua integridade estrutural, quanto a sua característica física, 

tornando assim mais fácil o seu manuseio e transporte. A estabilização, por sua vez consiste em um 

estágio de pré-tratamento por meio do qual os constituintes perigosos de um resíduo são 

transformados e mantidos nas suas formas menos solúveis ou menos tóxicas. Tais transformações se 

dão por meio de reações químicas que fixam elementos ou compostos tóxicos, em polímeros 

impermeáveis ou em cristais estáveis. Quanto às características físicas do resíduo, estas podem ou não 

ser alteradas e melhoradas (CETESB,1993). 

A solidificação/estabilização tem como objetivo melhorar as características físicas e de 

manuseio dos resíduos, diminuírem a área superficial por meio da qual possa ocorrer a transferência 

ou perda de poluentes, limitarem a solubilidade ou desintoxicar quaisquer constituintes perigosos 

contidos no resíduo. 

As tecnologias de solidificação e estabilização têm sido utilizadas há décadas como etapa final 

de tratamento anterior à disposição final de rejeitos industriais. O processo de solidificação traduz-se 

numa alteração da forma física do rejeito, de modo a restringir sua dissolução em soluções aquosas, 
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numa adequação às condições ambientais de descarte. A estabilização diz respeito ao processo de 

geração de espécies quimicamente mais estáveis sob ação do intemperismo, a partir dos constituintes 

do rejeito, resultando de modo geral em cargas ambientalmente mais aceitáveis (XISTOQUÍMICA, 

2002). 

A técnica de Solidificação/Estabilização é umas das formas para tratamento e disposição dos 

resíduos industriais. Segundo Malviya (2006), o processo de Solidificação/Estabilização (S/E), utiliza 

formulações quimicamente reativas que, em conjunto com a água e outros componentes do lodo, 

formam sólidos estáveis. O material utilizado para Solidificação/Estabilização (S/E), além de solidificar 

o resíduo perigoso por meios químicos, insolubiliza, imobiliza, encapsula, destrói ou interage com os 

componentes do resíduo utilizado. Os resultados dessas interações são sólidos não perigosos ou 

menos perigosos que o resíduo original.  

A eficiência do tratamento por processo de solidificação e estabilização é normalmente 

determinada por meio do teste de lixiviação. Com o ensaio de lixiviação, se determina a estabilidade 

química e o potencial poluidor de uma matriz contendo contaminantes. A lixivialidade é calculada 

expondo o resíduo tratado ou não a uma solução com características conhecidas para determinar o 

grau de dissolução dos contaminantes (BRITO, 2006). 

 

2.4  Resíduos Sólidos 

  

Resíduo sólido é todo aquele resto de sólido ou semi-sólido gerado pela atividade humana ou 

não-humana, podendo ter uma finalidade útil, como reciclagem, ou virar insumos para outras 

atividades. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 10004 (2004), define resíduos 

sólidos como: 

 

 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição 

os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente 

inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” 
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A responsabilidade pela coleta e destinação do resíduo gerado pode variar de Estado para 

Estado e de Município para Município de acordo com a legislação local, mas geralmente os municípios 

são responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos domiciliares, comerciais e públicos. Os demais 

lixos tais como industrial, de portos, aeroportos, terminais rodoviários, agrícolas, saúde, a 

responsabilidade é de quem os gerou. 

Pessoas que não gerenciam seus resíduos de forma correta estão sujeitas a penalidades 

severas. A Lei Federal n°. 9.695 de 1998 “Lei de Crimes Ambientais”, regulamentada pelo Decreto 

Federal n°. 3.179, de 21 de setembro de 1999 trouxe um impulso adicional a proteção ambiental, 

impondo penalidades contra pessoas jurídicas ou físicas que cometerem violações ambientais (BRAGA 

et. Al, 2005). 

 

2.4.1 Classificação de Resíduos Sólidos  

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com sua origem, tipo, composição 

química e periculosidade. Uma importante classificação dos resíduos é quanto a origem (domiciliar, 

comercial, de serviços de saúde, público, industriais, agrícolas, construção e demolição e entulhos), 

pois é necessário distinguir os resíduos industriais dos demais, uma vez que, os resíduos industriais são 

muito perigosos por apresentarem características próprias de segregação, transporte interno, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte externo, tratamento e disposição final.  

Outra classificação importante é quanto a periculosidade desse resíduo, através dela podemos 

saber o quão toxico é o resíduo, e quais são os riscos oferecidos a sociedade e ao meio ambiente. A 

mesma norma que define resíduo solido (ABNT 10004) também o classifica podendo ser: 

- Resíduos Perigosos (Classe I): são aqueles que por suas características podem apresentar riscos para 

a sociedade ou para o meio ambiente. São considerados perigosos também os que apresentem uma 

das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e/ou 

patogenicidade. Na norma estão definidos os critérios que devem ser observados em ensaios de 

laboratório para a determinação destes itens. Os resíduos que recebem esta classificação requerem 

cuidados especiais de destinação. 

- Resíduos Não Perigosos (Classe II): são aqueles que não apresentam nenhuma das características 

acima, podem ainda ser classificados em dois subtipos: 

Classe II A – não inertes: são aqueles que não se enquadram no item anterior, Classe I, nem no próximo 

item. Geralmente apresenta alguma dessas características: biodegradabilidade, combustibilidade e 

solubilidade em água. 
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Classe II B – inertes: São aqueles que não se solubilizam ou que não tem nenhum de seus componentes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, quando submetidos 

a um teste-padrão de solubilização (conforme a NBR 10.006 – Solubilização de Resíduos).  

Geralmente, esta classificação se dá a partir das análises físico-químicas, sobre o extrato 

lixiviado obtido a partir da amostra bruta do resíduo. As concentrações dos elementos detectados nos 

extratos lixiviados são comparadas com os limites máximos estabelecidos pela NBR 10004:2004, da 

ABNT, anexo F.  

 

2.4.2 Resíduos Sólidos Industriais 

Antigamente, os resíduos sólidos eram considerados como algo que não apresentavam 

utilidades e tão pouco um valor comercial, no entanto, esse conceito mudou. A maioria desses 

materiais podem ser reaproveitados.  Para os processos industriais, os resíduos são definidos como 

matéria-prima e insumos não convertidos em produto, logo sua geração significa perda de lucro para 

a indústria e, por isso, tecnologias e processos que visem à diminuição dessas perdas ou 

reaproveitamento dos resíduos são cada vez mais visados. 

O acelerado processo de industrialização fez com que houvesse uma produção exagerada de 

lixo de origem industrial. Esses resíduos contribuíram significativamente para o crescimento dos 

problemas ambientais, principalmente relacionado ao destino final inadequado, que constitui uma 

tarefa potencialmente poluidora do ambiente (ROCCA, 1993).  

Os resíduos são gerados de diferentes ramos industriais tais como: metalúrgico, petroquímico, 

químico, alimentício, mineração e assim por diante. Então, sua composição é bastante variada, e entre 

esses resíduos cerca de 40% são materiais perigosos e que necessita de tratamento especial 

(TOCCHETTO, 2009).  

O aproveitamento dos rejeitos industriais é muito comum nos países desenvolvidos.  O 

principal motivo para esses países reciclarem seus resíduos são o esgotamento de reservas de matérias 

primas confiáveis, bem como o crescente volume de resíduos sólidos, que põem em risco a saúde 

pública.   

A construção civil é um ramo da atividade tecnológica que, pelo volume de recursos naturais 

consumidos, pode ser largamente indicado para absorver resíduos sólidos industriais.  
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2.5  Cerâmicas 

 

Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica – ABCERAM, a cerâmica compreende todos os 

materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas 

elevadas.  

A matéria prima utilizada para a fabricação de materiais cerâmicos é a argila. Os materiais 

cerâmicos são constituídos por muitas fases cerâmicas, logo existe um universo de combinações 

possíveis de átomos metálicos e não metálicos, com diferentes arranjos estruturais. Essas suposições 

dão origens a muitos materiais tais como: vidros, blocos cerâmicos, pedras, concretos, abrasivos, 

isolantes elétricos, materiais magnéticos não metálicos, refratários, etc. 

 

2.5.1 Argila: formação e composição 

As argilas são os principais constituintes de numerosas rochas sedimentares e do solo, 

originando-se a partir do intemperismo químico de diferentes minerais de rochas ígneas, 

principalmente feldspatos, os quais se acumulam em fendas oceânicas e leitos de rios, sofrendo 

aglomeração, graças à atração eletrostática existente entre as partículas da rocha. Em geral, não se 

encontram argilas puras com apenas um tipo de material argiloso, senão misturados, ainda que 

predomine um determinado material. Como as rochas ígneas e feldspatos são de diversos tipos, 

também encontram variadas espécies de argilas, com diferenças bastante acentuadas em suas 

propriedades. Assim, não existem duas barreiras (depósitos de argila) com mesmo tipo de argila, às 

vezes há diferenças acentuadas até numa mesma formação rochosa (CÂMARA, 2013). 

As argilas são materiais terrosos naturais, de granulação fina e tornam-se bastante plásticos 

quando adicionado uma certa quantidade de água. São constituídas por argilominerais (silicatos de 

alumínio ou magnésio hidratados), outros minerais que não são considerados argilominerais (gibsita, 

calcita, dolomita, quartzo, etc), matéria orgânica e outras impurezas. São caracterizadas por: 

 Ser constituída essencialmente por argilominerais, geralmente cristalinos; 

 Possuir elevado teor de partículas com diâmetro abaixo de 2µm; 

 Quando umedecida se torna plástica, após a secagem é dura e rígida e quando 

queimada em uma temperatura elevada adquire dureza semelhante à do aço. 

Os materiais argilosos aparecem em forma de fração puramente helicoidal (sílica e alumina) e 

de uma fração que cristalizou (hidrossilicatos), formando finas lamelas, constituída pela superposição 

de retículos ou de redes cristalinas. Geralmente a fração puramente helicoidal representa 15%. Os 

componentes mais importantes das argilas são: 
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 Caulinita (25O2.Al2O3.2H2O): esta é a forma mais pura de argilominerais, porém 

geralmente vem misturado com grãos de areia, óxido de ferro e outros elementos. É 

uma argila muito plática que ao secar representa alto índice de retração, quando pura 

não é fundente, mas quando adicionado outras substancias apresenta uma pequena 

fusibilidade, facilitando com que o material derreta. Geralmente o material 

predominante é o caulim. 

 Óxido de ferro (Fe2O3): muito encontrado em rochas ígneas, geralmente misturada 

com a caulinita. A cor vermelha é devido a oxidação do ferro e quando presente reduz 

o poder refratário do material, geralmente seu teor não ultrapassa os 7%.  

 Sílica livre (SiO2/areia): reduz a plasticidade e o trincamento, diminui a retração, a 

deformação e facilita a secagem, diminui a resistência mecânica, mas o pouco que 

funde no cozimento é que dá o vidrado endurecedor, forma, em geral, de 40 a 80 % 

da matéria-prima total;  

 Alumina (Al2O3): diminui o ponto de fusão da sílica para a formação do vidro devido a 

diminuição na deformação, reduz a plasticidade e a resistência mecânica, também 

diminui as deformações. Aparece ordinariamente com teores de 10 a 40 %;  

 Álcalis (Cal, magnésio e sódio): baixam o ponto de fusão e dão porosidade, facilitando 

a secagem e o cozimento e reduzem a plasticidade. Conferem a cor clara nas 

cerâmicas. O teor de álcalis é da ordem de 10 %;  

 Sais solúveis: na maioria das vezes são inertes e seu maior efeito é na cor, provocam o 

aparecimento de pequenas manchas brancas (Eflorescência) no material cerâmico, 

modificando apenas a estética do material; 

 Cal (CaO): tem geralmente um teor abaixo de 10 %; 

 Magnésia (MgO): não ultrapassa 1 %;  

  Água: Existem três tipos de água na composição da argila. Água de constituição 

(absorvida ou de inchamento): faz parte da estrutura das moléculas; Água de 

plasticidade: adere às superfícies das partículas coloidais; Água de capilaridade (livre 

ou de poros): preenche os poros e vazios. 

 

A classificação e a nomenclatura de uma argila não devem ser confundidas com a classificação 

e nomenclatura dos argilominerais. Os argilominerais podem ser divididos em cinco grupos (Gomes, 

1988): 
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1. Grupo da alofana: representando o único argilomineral amorfo quando caracterizado por 

Raio-X. É possível que o arranjo das unidades tetraédricas e octraédricas do alumínio não 

sejam suficientemente regulares para permitir a difração em unidades individuais. Suas 

propriedades são muito variáveis por não possuírem forma nem composição bem 

definidas 

 

2. Grupo da Caulinita: são formadas por unidades de silício e alumínio, que se unem 

alternadamente, conferindo-lhe uma estrutura rígida, Al4(S4O10)(OH)8. Geralmente 

cristaliza sob a forma de sistemas monoclínico e triclínico. Os minerais mais comuns 

pertencem a esse grupo e formam-se, principalmente, pela alteração do feldspato, 

feldspatóide, e outros silicatos pelo intemperismo químico e hidrotermal, ao redor das 

zonas mineralizadas (GOMES, 1988). 

 

3. Grupo da Ilita; são estruturalmente análogas as montmorilonitas, sendo porém menos 

expansivas, a fórmula química geral é KYAl4(Si8-y)(OH)8, onde y é menor que 2, geralmente 

entre 1 e 1,5. Quando sua composição tem mais sílica e menos potássio sua estrutura é 

similar a mica e cristaliza-se no sistema monoclínico. Os principais minerais desse grupo 

são: bramalita, jengita, argilitos, celadonita e hidromicas. Formam-se diretamente durante 

o intemperismo químico a partir da alteração de outros argilo-minerais (GOMES, 1988). 

 

4. Grupo da montmorilonita: os argillo-minerais desse grupo são constituídos por três capas, 

sendo duas tetraédricas e uma octaédrica na proporção 2:1. Sua composição química é 

complexa, contendo, além de sílica, alumínio e magnésio, quantidades variáveis de cálcio, 

sódio e ferro. Os minerais desse grupo ocorrem em quantidades extremamente pequenas, 

o que dificulta o reconhecimento de sua estrutura, quando analisados por Raio-X 

pertencem ao sistema monoclínico. Possuem a propriedade de dilatar quando absorve 

água e líquidos orgânicos entre suas camadas. A bentonita pode aumentar até 3 vezes o 

seu volume quando adicionada água, esta forma-se a partir das cinzas vulcânicas. 

Atualmente, a bentonita é um termo usado para argilas altamente coloidais e plásticas. A 

expressão Terra Fuller é aplicada para a montmorilonita com grande capacidade de 

absorção (GOMES, 1988). 

 

5. Grupo da vermiculita: A fórmula química geral é (Mg, Fe3, Al)6 [(Al, Si)8 O20].8H2O. No estado 

natural, esse mineral apresenta alternância de camadas de mica e camadas duplas de 
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água. Também possui o sistema monoclínico. Sua principal característica é a rápida 

expansão, que é perpendicular aos planos de clivagem, quando aquecida aumenta em até 

dez vezes seu tamanho original.  

 

2.5.2 Propriedades das Cerâmicas 

Retração de secagem e queima 

Usualmente corpos feitos de argilas sofrem redução de tamanho (retração ou contração) após 

secagem e após queima. A retração após secagem é consequência da eliminação da água utilizada na 

formação do corpo. Ao ser eliminada a água e ao surgirem vazios por ela deixados, ocorre uma 

aproximação das partículas em consequência das forças de atração eletrostática provocando o que se 

chama de aglomeração ou adensamento. Após queima, a retração é consequência do fenômeno de 

sinterização. Sinterização é um processo em que ocorre o adensamento de partículas sólidas com a 

eliminação ou redução dos poros mediante tratamento térmico. Esse processo mantém nas partículas 

sua individualidade, mas ligadas entre si, seja como consequência de formação de fase líquida, seja 

por difusão de átomos no estado sólido. Propriedades como absorção de água, porosidade e massa 

específica aparente estão relacionadas com a sinterização (Zandonadi, 1972). 

 

Comportamento térmico 

A reação irreversível de endurecimento que ocorre quando uma argila é fortemente aquecida 

é uma característica na qual se fundamenta a indústria cerâmica desde os tempos mais remotos. À 

medida que o aquecimento prossegue acima da temperatura de secagem, mais água é expelida e a 

peça vai ficando mais porosa. Com a elevação da temperatura, as partículas aumentam a atração uma 

para com as outras, a porosidade diminui gradativamente enquanto a resistência mecânica aumenta, 

até um ponto em que ocorre a vitrificação total que tanto pode resultar numa peça extremamente 

dura como pode provocar amolecimento e fusão. A liberação de gases no aquecimento pode dar 

origem a um corpo inchado, ocorrendo a expansão ou “piroexpansão”. Durante o aquecimento, é 

comum a contração de peças e raramente ocorre expansão ou dilatação. Ocorrem também várias 

reações que dependem da composição química, mineralógica e granulométrica da argila (Zandonadi, 

1972). 

 

Resistencia mecânica 

Apesar de serem constituídos por partículas minúsculas, corpos formados a partir de argilas 

apresentam notável resistência mecânica a verde (corpos com a umidade com que foram formados), 

a seco (após eliminação da água com a secagem a 110 ºC) e após tratamento térmico em temperaturas 
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adequadas (geralmente a partir de 800 ºC). Há dois fatores básicos para explicar a resistência mecânica 

de corpos feitos a partir de argilas. Um fator é decorrente da granulometria, forma e anisometria das 

partículas. Outro fator é um fenômeno de aglomeração, adensamento e sinterização, que é tão mais 

facilmente obtido quanto menor a granulometria (Zandonadi, 1972). 

 

2.5.3 Classificação dos produtos cerâmicos 

Os produtos cerâmicos podem ser classificados de diversas formas, sendo aqui mostrada uma 

classificação tradicional.  

 

Cerâmica Estrutural ou Vermelha  

Compreende os seguintes produtos: tijolos e blocos, telhas, manilhas, lajes para forro, lajotas, 

vasos ornamentais, agregados leve de argila expandida e outros. Esses produtos na quase totalidade, 

são fabricados próximos dos centros consumidores, utilizando matérias-primas locais. Essas matérias-

primas são argilas com alto teor de ferro, responsáveis pela cor vermelha, características dos produtos. 

Estes se caracterizaram por sua boa durabilidade e resistência mecânica e custo muito baixo. 

 

Cerâmica Branca  

Compreende os seguintes produtos: louça sanitária, porcelana elétrica e de laboratório. Em 

geral, esses produtos são fabricados a partir de misturas de matérias-primas, usualmente argilas, 

materiais fundentes (como feldspato) e o quartzo. Frequentemente, as temperaturas de queima são 

elevadas para que possam ser obtidos produtos densos e de alta dureza. 

 

Cerâmica de Revestimento e Pavimento  

Compreende os seguintes produtos: azulejo, pisos, ladrilhos. Possuem uma grande variedade 

de produtos, utilizam variadas matérias-primas, algumas típicas de produtos de cerâmica vermelha, 

outras de produtos de cerâmica branca, sendo usados materiais como caulim, filito, quartzo, calcita, 

dolomita, talco, feldspato. Dentre os produtos é o que tem permitido o maior grau de automação 

industrial.  

 

Refratários  

Compreende os seguintes produtos: sílica, silico-aluminosos, aluminosos de carbeto de silício, 

de mulita, de cordierita, de magnésio, de cromita, de grafita e tantos outros. São produtos fabricados 

para suportar temperaturas elevadas sob as condições específicas dos fornos industriais. Essa classe 
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de produto deve apresentar resistência mecânica a altas temperaturas, boa resistência a quente, 

inércia química, boa resistência a abrasão e propriedades térmicas adequadas.  

 

Cimento  

O cimento é obtido pelo tratamento térmico adequado de minerais, a fim de torná-los reativos 

com água, transformando-se depois em massa petrificadas. As principais matérias-primas da indústria 

cimenteira são o calcário, as argilas e minérios ricos em ferro.  

 

Vidro  

A tendência de alguns materiais cerâmicos não cristalizarem após a fusão e resfriamento é a 

base para fabricação dos vidros. Tais materiais cerâmicos não cristalinos se comportam como líquidos 

altamente viscosos rígidos à temperatura ambiente, mas que amolecem gradualmente e começam a 

escoar à medida que a temperatura aumenta. Muitos vidros são transparentes a luz e essa é a 

propriedade responsável pelo uso em janelas, garrafas, bulbos, lâmpadas e lentes.  

 

Abrasivos  

Nesse se enquadram grãos abrasivos obtidos por processos cerâmicos e produtos obtidos a 

partir desses grãos. Os grãos abrasivos são principalmente óxido de alumínio eletrofundido e carbeto 

de silício, além de outros como diamantes sintéticos, etc. Os produtos abrasivos são ferramentas 

abrasivas como lixas, rebolos, discos de desbastes e de corte, pedras de afiar e outros. As ferramentas 

são grãos abrasivos agregados por um ligante, com diferentes formas e dimensões que se destinam ao 

trabalho de corte, desbaste, retifica e polimento (Galdino, 2003). 

 

2.5.4 Processamento da cerâmica estrutural 

Preparação da argila – O processo de preparação da matéria-prima consiste da dosagem 

(formulação) e mistura das argilas. A dosagem das argilas deve ser feita de forma a promover uma 

pasta que atenda determinadas características para uma boa moldagem, secagem e queima. A 

formulação da massa pode influenciar nas características finais do bloco (tijolo), como a resistência 

mecânica. A mistura das argilas é promovida em escala industrial, por diversos equipamentos: 

dosador-misturador com a finalidade de fazer a primeira mistura; destorrador ou desintegrador, cuja 

finalidade é reduzir os torrões em partes menores; misturador, com a finalidade de completar a 

mistura das argilas, dosando ou ajustando a quantidade de água necessária à plastificação e o 

laminador com o objetivo de reduzir a argila pastosa à lâminas finas, fazendo-a passar entre dois 

cilindros em ferro fundido (Rizzatti, 2003).  



Capítulo 2 – Revisão da Literatura    Dissertação de Mestrado 
 

Karine Fonseca Soares, Janeiro/2016   39 
 

 

Moldagem – A moldagem dos blocos é feita por extrusora, que tem como finalidade principal 

dar forma ao bloco. A segunda função é reduzir ao mínimo o ar contido ou incluído na massa cerâmica 

pela adição das misturas e água agregada (Rizzatti, 2003). Também pode ser feita por prensagem, este 

processo consiste na conformação de massas granuladas com baixo teor de umidade por meio de uma 

prensa, sendo usada primordialmente na produção de pisos e revestimentos, embora não se restrinja 

a esta aplicação. Existem vários tipos de prensa, como por exemplo: mecânica, hidráulica e isostática 

(Oliveira & Maganha, 2010).  

 

Secagem – É tão importante quanto o cozimento. Se a argila for levada ainda úmida para o 

forno, a umidade interior ficará retida pela crosta externa. Nesta operação é retirada unicamente a 

água agregada, ou de amassamento, que resta na massa após a extrusão, deixando uma pequena 

percentagem, necessária para manter a resistência do bloco para o seu manuseio. Deve ser lento e 

uniforme, a fim de que a água seja eliminada igualmente de toda massa de forma gradual (Rizzatti, 

2003).  

 

Queima – É a fase mais importante da fabricação dos materiais cerâmicos. Consiste em 

provocar as mais diversas transformações químicas e físicas nos materiais que compõem a massa 

cerâmica, a fim de obter um novo material que constitui o corpo cerâmico. Algumas são rápidas, outras 

exigem mais tempo. A obtenção do novo material é influenciada não somente pela temperatura 

alcançada, mas também pela velocidade de aquecimento e de resfriamento, pela atmosfera ambiente, 

tipo de forno e combustível usado (Rizzatti, 2003).  

 

2.6 Técnicas de Caracterização 

 

Análise Química 

A análise química costuma ser executada segundo o chamado método clássico, que é 

demorado, mas permite a obtenção de resultados bastante exatos. Ultimamente, com o 

desenvolvimento de técnicas modernas, pode-se fazer a análise de argilas usando-se métodos 

complexométricos e instrumentais, que são sujeitos a restrições. As determinações usuais são: 

umidade, perda ao fogo, SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O, K2O, CuO, MnO, matéria 

orgânica, capacidade de troca de cátions e identificação de cátions trocáveis (Santos, 1989). 
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Análise Térmica Diferencial (DTA)  

Na análise térmica diferencial tanto a amostra a analisar como o material de referência inerte 

(usualmente α-alumina) sofre um aquecimento controlado ou um resfriamento programado, que é 

quase sempre linear em relação ao tempo. Se a amostra e o material de referência não sofrerem 

qualquer mudança química ou física, a diferença de temperatura entre eles será nula. Se, no entanto, 

qualquer reação química ocorrer, a diferença de temperatura ΔT ocorrerá entre a amostra e o material 

de referência. Assim, numa transformação endotérmica, como por exemplo, quando a amostra se 

funde ou é desidratada, a temperatura da amostra fica mais baixa que a do material de referência. 

Esta condição é apenas transitória porque, quando a reação se completa, a amostra terá novamente 

uma diferença de temperatura nula em comparação com a temperatura de referência. Tanto a forma, 

como as dimensões dos picos podem dar muita informação acerca da natureza da amostra a analisar. 

Assim, os picos endotérmicos agudos frequentemente significam mudanças na cristalinidade ou no 

processo de fusão, enquanto que endotérmicos largos originam-se de reações de desidratação. As 

mudanças físicas resultam usualmente em curvas endotérmicas, enquanto que as reações químicas, 

particularmente as de natureza oxidativa, são predominantemente exotérmicas (Vogel, 1981). 

 

Difração de Raio-X (DRX) 

A difração é um fenômeno que ocorre quando uma onda encontra um obstáculo e esta é 

capaz de contornar os obstáculos e se dispersar. Já me materiais cristalinos, quando um feixe de raios-

X monocromáticos incide sobre um material cristalino ocorre o fenômeno da difração.  

Ao se incidir um feixe de raios-X sobre um cristal, onde os átomos estão regularmente 

espaçados (periodicidade do arranjo cristalino), cada átomo será uma fonte de emissão esférica de 

radiação. Nestas condições poderá haver interferências construtivas ou destrutivas entre as ondas 

eletromagnéticas se estiverem em fase entre si ou defasadas, respectivamente. O comprimento de 

onda da radiação incidente deve ser da mesma ordem de grandeza do tamanho da partícula a ser 

analisada. 

A lei de Bragg, derivada em 1913 pelos fisícos ingleses W.H. Bragg e seu filho Sir W.L. Bragg 

(Figura 2.4), relaciona o ângulo da radiação incidente, θ, a distância entre planos num cristal, d, e o 

comprimento de onda da radiação incidente, λ . A Equação 1 demonstra essas relações.  
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Figura 2.4. Difração de raios-x por um reticulado cristalino (lei de Bragg). 

 

 𝑛𝜆 =  2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 Eq. 1 

Se a radiação usada não for monocromática, para cada comprimento de onda λx haverá um 

determinado ângulo θx no qual ocorre a reflexão para a mesma distância d, ou seja, um mesmo 

conjunto de planos paralelos gera grande número de reflexos a ângulos diferentes. Assim, para que a 

análise por difração de raios-x seja possível, utiliza-se radiação monocromática ou a que mais se 

aproxime de monocromatismo. 

 

2.7 Planejamento Experimental 

 

O planejamento de experimentos vem do inglês Design of Experiments (DOE), representa um 

conjunto de ferramentas estatísticas que permite determinar a influência de diversas variáveis nos 

resultados de um sistema ou processo. A necessidade crescente da otimização de produtos e 

processos, minimizando custos e tempo, maximizando rendimento, produtividade e qualidade de 

produtos, dentre outros objetivos, tem levado profissionais de diferentes formações a buscarem 

técnicas de planejamento de experimentos. 

No planejamento experimental é necessário ter o conhecimento de alguns termos: 

 Fator: os fatores são o as variáveis que serão estudadas no processo. 

 Nível: cada um dos diferentes modos de representar um fator. 

Supondo um exemplo, no qual deseja-se avaliar a influência de algumas variáveis como 

temperatura, quantidade de catalisador e concentração de um determinado reagente sobre o 

rendimento de uma reação química. Deseja-se descobrir como a resposta depende dos fatores, ou 
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ainda, como os fatores atuam sobre o nosso sistema, produzindo uma determinada resposta. Percebe-

se, dessa forma, que nosso sistema funciona como uma função desconhecida que liga os fatores 

(variáveis de entrada) às respostas (variáveis de saída). A Figura 2.5 representa uma gravura 

esquemática do nosso problema: 

 

Figura 2.5. Representação do Problema. 

 

2.7.1 Planejamento Fatorial 

A metodologia do planejamento fatorial, associada à análise de superfícies de respostas, é uma 

ferramenta fundamentada na teoria estatística, que fornece informações seguras sobre o processo, 

minimizando o empirismo que envolve técnicas de tentativa e erro (Box et al.,1978). No entanto, para 

que o uso dessa metodologia atinja os objetivos desejados, é necessário haver uma integração entre 

o processo, a estatística e o bom senso, tanto da equipe responsável pela montagem dos 

experimentos, quanto da equipe responsável pela análise estatística e estratégica dos resultados. 

O planejamento fatorial mais comum é o planejamento composto por 2k combinações 

experimentais distintas, sendo k fatores em apena dois níveis, um nível alto (+) e outro nível baixo (-). 

Assim, se “n” representa o número de réplicas em cada condição experimental. O número de ensaios 

é dado por n x 2k. Como há somente dois níveis para análise de cada fator, assume-se que a variável 

de resposta apresente comportamento linear entre esses níveis (BUTTON, 2005).  

Em cada combinação experimental podem ser realizadas “n” réplicas ou repetições. A réplica 

é importante para estimar o erro experimental de uma resposta individual, cuja extensão permite a 

decisão da existência ou não de efeitos significativos que possa ser atribuído a ação de fatores (SILVA, 

2011). 

 

2.7.2 Modelo Estatístico 

No algoritmo usado para calcular os efeitos, os verdadeiros valores dos níveis dos fatores serão 

substituídos por códigos. Isto corresponde a uma codificação das variáveis originais. Para transformar, 

por exemplo, os valores de temperatura 850°C e 950°C em códigos, faz-se a subtração de cada um 
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deles com o valor médio, 900°C, e divide-se o resultado pela metade da amplitude da variação, que é 

a diferença entre o valor superior e o valor inferior (Galdino, 2010). Sendo assim, tem-se: 

 

850 − 900

950 − 850
2

= −1                                                                  
950 − 900

950 − 850
2

= +1 

 

 

2.7.3 Diagrama de Pareto  

Outra ferramenta importante é o Diagrama de Pareto que permite indicar quais os parâmetros 

e interações têm influências significativas sobre cada variável resposta considerada. Ele consiste num 

gráfico de barras que ordena as frequências de ocorrências da maior para a menor e permite a 

localização de problemas vitais e a eliminação de perdas. 

As interações entre os parâmetros podem ter efeitos linear ou quadrático. Tais efeitos são 

definidos a partir do modelo de segunda ordem para o gráfico de superfície de resposta. 

 

 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽11𝑥𝑖1
2 + 𝛽22𝑥𝑖2

2 + 𝛽12𝑥𝑖1𝑥𝑖2 Eq. 2 

 

 

Em que:  

β1 e β2 são os coeficientes de regressão chamados de coeficientes de efeito linear;  

β11 e β22 são os coeficientes de regressão chamados de coeficientes quadráticos;  

β12 é o coeficiente de regressão chamado de coeficiente de efeito e interação. 

 

2.7.4 Superfície de Resposta 

As superfícies de respostas são utilizadas para avaliar a influência das variáveis independentes 

com as respostas a serem obtidas e o seu objetivo é otimizar essas respostas. É uma técnica de 

otimização, baseada em planejamentos fatoriais que foi introduzida por G. E. P. Box nos anos 

cinquenta e que, desde então, tem sido usada com grande sucesso na modelagem de diversos 

processos industriais (Calado e Montgomery, 2003; Barros Neto, 2001).  

A primeira etapa no uso da metodologia de superfície de resposta é determinar a relação 

matemática entre a variável de resposta e as variáveis independentes. Essa modelagem geralmente é 

feita ajustando-se modelos simples. Se esse polinômio de menor grau se ajustar bem à resposta, então 

a função será dada por um modelo chamado de modelo de primeira ordem. Se houver curvatura no 

sistema, então o modelo de segunda ordem ou quadrático deve ser utilizado.  
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O procedimento de uso da técnica é sequencial, isto é, quando se está longe do ponto ótimo 

da resposta, o modelo de primeira ordem ajusta bem os dados atuais. Mas quando se quer determinar 

o ponto ótimo, deve-se procurar uma estratégia eficiente de rapidamente se encontrar as condições 

operacionais ideais que levem a isso. Uma vez encontrada a possível região onde o ótimo está, um 

modelo de segunda ordem deve ser adotado (Calado e Montgomery, 2003). 

 

2.8 Incorporação de Resíduo na Industria Cerâmica 

 

A produção de materiais de construção, embora necessária, promove um impacto ambiental 

significativo. Uma alternativa viável é a reciclagem desses resíduos gerados, o que permite a redução 

do volume de uso de matérias primas. A indústria cerâmica é potencialmente um grande consumidor 

de matérias provenientes de outras industrias, sendo atualmente um grande recebedor de resíduos 

gerados por outras atividades industriais.  

Moreira (2001) utilizou 5 e 10% em peso do lodo de uma ETE para a fabricação de cerâmica 

vermelha sem perdas de suas qualidades essenciais e sem prejuízo ao meio ambiente. O resíduo da 

ETE, misturado a massa cerâmica traz economia no consumo de energia, os testes avaliados se 

mostraram dentro dos padrões das normas brasileiras. O Autor ainda conclui que, se o resíduo 

misturado na proporção adequada e realizado um tratamento térmico apropriado pode-se obter 

materiais de construção de excelente qualidade. 

Alves (2003) constatou que é possível acrescentar 20% de borra oleosa na fabricação de blocos 

cerâmicos de vedação sem perdas de suas qualidades essenciais e sem prejuízo ao ambiente. O resíduo 

de petróleo, misturado à massa cerâmica pode trazer economias no consumo de energia proveniente 

da queima deste material no interior dos blocos cerâmicos. Esta combustão interna diminui a exigência 

de energia externa para a queima, contribuindo assim para a redução do consumo de lenha durante a 

sinterização dos blocos. 

Sundaram (2006) pesquisou o tratamento e reuso do efluente de indústria têxtil utilizando 

como floculante o polieletrólito para decantação dos sólidos suspensos, clarificando em seguida com 

o hipoclorito de sódio para reaproveitamento da água. O lodo gerado desse processo foi incorporado 

a argila para a fabricação de blocos cerâmicos para uso em construção civil, utilizou-se entre 3 e 30% 

do lodo têxtil, em seguida o material foi à queima a uma temperatura gradativa de 200 a 800°C, 

durante 8 horas. A proporção de 9% de lodo têxtil em 91% de argila foi ideal para atender a resistência 

mecânica e absorção de agua exigida pela norma Bureau of Indian Standard.  

Eliche-Quesada et. al. (2011) estudou os resíduos industriais: lodo de esgoto urbano, bagaço 

de cana, e as lamas provenientes da indústria de fabricação de cerveja, água residual e resíduo de pó 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura    Dissertação de Mestrado 
 

Karine Fonseca Soares, Janeiro/2016   45 
 

de café foram misturados separadamente com a argila para produzir tijolos. Os tijolos foram fabricados 

a partir de argila com uma proporção ideal de resíduos. Foram analisados as propriedades mecânicas 

e térmicas, retração linear, densidade e absorção de água. A absorção de água aumentou para acima 

de 35% quando lodo de esgoto urbano, lodo indústria cervejeira e bagaço foram incorporados ao corpo 

de prova, mas a resistência à compressão diminuiu um máximo de 19% e o isolamento térmico 

aumentou para no mínimo 8%. A incorporação de borras de café, águas residuais foram mais benéficas, 

com os valores de resistência à compressão semelhantes a tijolos sem resíduos e uma melhoria de 19% 

na condutividade térmica. A absorção de água e as micrografias indicaram que as alterações nos 

resultados eram devido ao tipo de porosidade formada pela quantidade e o tipo de resíduo. 

Luciana Herek et. al. (2012) utilizou uma mistura de lodo de esgoto de lavanderia têxtil com 

argila para a produção de tijolos. O lodo e a argila foram previamente caracterizados em termos da 

sua composição, microestrutura e comportamento térmico. Os tijolos cerâmicos foram fabricados com 

diferentes quantidades de lodo têxtil, e foram avaliados em termos de suas características mecânicas, 

além de questões ambientais verificadas através de ensaios de lixiviação e solubilização. Os resultados 

obtidos mostraram que as lamas podem ser incorporar até uma concentração de 20% (com base na 

massa) na produção de tijolos, em termos de suas propriedades mecânicas. Além disso, os tijolos 

produzidos são seguros e inerte de acordo com os testes de lixiviação e solubilização. As 

microestruturas das amostras foram examinadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), os 

comportamentos térmicos foram examinados por curvas termogravimétricas (TGA). As amostras 

foram submetidas a digestão nitroperclórica e os metais foram analisado por absorção atómica (AA). 

Pinheiro (2013) investigou a incorporação de resíduos sólidos do petróleo como matéria-prima 

para formulação de materiais grés porcelânicos, em substituição ao material caulim natural, em até 

5% em peso. As peças de cerâmica foram testadas para determinar suas propriedades (retração linear, 

absorção de água, densidade aparente e resistência à flexão), microestrutura sinterizada e toxicidade. 

Os resultados indicaram que a adição crescente de resíduos sólidos de petróleo na formulação de 

azulejos leva a uma diminuição da contração linear, densidade aparente e resistência à flexão, e um 

aumento de absorção de água dos materiais cerâmicos produzidos. Constatou-se também que a 

substituição de caulim em resíduos sólido de petróleo, na faixa de até 2,5% em peso, permite a 

produção de grés porcelânico (grupo BIa, ISO 13006). Estes resultados indicam que os resíduos sólidos 

de petróleo poderiam ser usados para a produção de alta qualidade de grés porcelânico, dando assim 

origem a uma nova possibilidade para uma gestão ecológica de resíduos abundantes. 

Aquino (2015) estuda uma alternativa para reciclagem do lodo gerado no tratamento dos 

efluentes das indústrias têxteis, por meio de incorporação à massa argilosa para fabricação de blocos 

cerâmicos de vedação utilizados na construção civil. As massas foram misturadas nas proporções de 
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0%, 2%, 4%, 6%, 8% e 10%, em peso, de resíduo de lodo empregado como substituto parcial em uma 

massa padrão utilizada por uma indústria de cerâmica vermelha para fabricação de blocos cerâmicos. 

Os resultados obtidos apontam que a adição do lodo influência nas propriedades determinadas, como 

diminuição da retração linear, aumento na perda ao fogo, aumento na absorção de água e diminuição 

na tensão de ruptura a flexão. As características físicas, químicas e mecânicas, dos materiais 

produzidos na formulação F2 que contém 2% de lodo, apresentou pouca variação em relação à massa 

cerâmica sem lodo, sendo um teor considerável para produção em escala industrial. 

Silva (2015) estudou a viabilidade da incorporação do lodo de estação de tratamento de esgoto 

(ETE) em massa cerâmica para produção de blocos. Para isso, utilizou amostras da ETE Verde da 

SANEPAR no Município de Ponta Grossa, PR. Foram estudadas composições com adições de 5 a 50% 

em massa do lodo na massa cerâmica. Após a mistura do lodo com as argilas, as amostras foram 

conformadas por prensagem uniaxial e sinterizadas a 900 ºC, 1000 ºC e 1100 ºC. As amostras 

sinterizadas foram caracterizadas por medidas de absorção de água, porosidade aparente, resistência 

mecânica, difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que a 

adição do lodo até 25% da massa da argila atende a todos os parâmetros preconizados pelas normas 

vigentes para fabricação dos blocos cerâmicos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Procedimento Experimental 

 

A proposta do trabalho foi elaborar blocos cerâmicos, utilizando como matriz cerâmica uma 

argila e como aditivo o lodo gerado na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de uma indústria 

têxtil, ambos de uma região da grande Natal no estado do Rio Grande do Norte. 

O trabalho foi dividido em quatro etapas: 

 

 Coleta, caracterização e estudo ambiental do lodo; 

 Coleta e caracterização da argila cerâmica; 

 Produção dos corpos de prova; 

 Avaliação das propriedades cerâmicas. 

 

Inicialmente foram realizadas a caracterizações do lodo industrial e da argila para avaliar suas 

características físicas, químicas, mineralógicas e térmicas. Em seguida, o lodo e a argila foram 

misturados, e as formulações dos corpos de prova foram nas seguintes proporções: 0, 10 e 20 e 30% 

do lodo em peso úmido acrescentando argila no restante da massa para um total de 100%. As massas 

foram encaminhadas para a laminação, onde foram desagregados os torrões e o material foi 

homogeinizado. Então, a massa foi alimentada na extrusora e os corpos de prova foram produzidos, 

sendo de duas formas: barras cerâmicas e tijolos de 8 furos em escala reduzida. Depois de produzidos, 

os corpos de provas foram levados a estufa com circulação de ar forçada para secagem artificial, neste 

ponto avaliou-se a retração linear de secagem, e por fim, a queima em um forno tipo mufla 

(sinterização) que foi realizado em três temperaturas diferentes: 850, 900 e 950°C. Foram analisadas 

as propriedades cerâmicas tais como: 

 Absorção de Água (AA), Retração Linear de Secagem (RLs) e Retração Linear de 

Queima (RLq) – para ambos; 

 Resistência Mecânica a Flexão (RMF) – para as barras cerâmicas; 

 Resistência Mecânica a Compressão (RMC) e Cor – para os tijolos em escala reduzida. 

 

A metodologia desenvolvida está descrita conforme o fluxograma apresentado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Fluxograma da Metodologia desenvolvida no Trabalho. 
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3.2 Coleta das Matérias Primas 

 

Os corpos de prova foram confeccionados utilizando matérias primas regionais, ambas 

situadas na região de São Gonçalo, na grande Natal.  O lodo industrial foi proveniente da Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE) da indústria Têxtil Coteminas. O mesmo foi coletado diretamente na 

caçamba, onde o material já estava disponível para destinação final em aterro sanitário, e em seguida 

armazenado, foram coletados 15 kg de resíduo. As figuras 3.2 e 3.3 mostram, respectivamente o lodo 

em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na indústria têxtil antes de ser prensado, após a 

retirada do tanque de aeração, e posteriormente o material já prensado.  

 

 

 

 

Figura 3.2. Lodo durante a prensagem. 

Figura 3.3. Lodo antes da prensagem. 
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A argila, utilizada no processo produtivo da cerâmica, foi extraída da uma jazida pertencente 

a Cerâmica Uruaçu, situada a região de São Gonçalo, (Figura 3.4), a mesma argila utilizada no processo 

produtivo da cerâmica. A argila apresenta características diferentes conforme a profundidade que se 

encontra. No entanto, durante a coleta foi realizada uma homogeneização de forma que, durante a 

escavação todas as camadas fossem retiradas, com isso seria possível obter um material mais 

adensado e menos arejado.  

 

 

Figura 3.4. Ponto de coleta da argila na jazida Uruaçu – Região de São Gonçalo do Amarante/RN 

. 

3.3 Caracterização das Matérias Primas 

 

As matérias primas, argila e lodo foram caracterizadas através das análises de Fluorescencia 

de Raio-X (FRX), Difratometria de Raio-X (DRX), Análise Termogravimetrica (TG) e Análise 

Termogravimétrica Diferencial (DTA). No entanto, foram realizados testes específicos na argila e lodo. 

O Fluxograma na Figura 3.5 representa de forma esquemática as análises e testes realizados.  
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 Análise Química 

A análise química da argila foi realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais - LABEMAT no 

Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER. As amostras foram para secagem em 

estufa por 6h com temperatura de 110°C e granulometria de 200 mesh, moído (200#) e analisadas pela 

técnica de Fluorescência de Raios-X utilizando o equipamento EDX-720 da marca Shimadzu. Por 

limitação do método, somente elementos entre Na (11) e U (92) foram analisados. Os resultados foram 

apresentados em percentuais de óxidos de metais mais estáveis dos elementos químicos presentes. 

 

 Análise mineralógica 

Para a identificação das fases presentes na estrutura cristalina da argila, a amostra foi 

submetida a Difração de Raios-X (DRX), as amostras foram preparadas do mesmo modo que para a 

análise química. O equipamento utilizado foi XRD-6000 da SHIMADZU com tubo de Cu (𝜆 =

1,54056𝐴)̇. A tensão utilizada foi 40kV e a corrente de 30mA, com varredura em um intervalo de 

variação angular de 2θ = 5° a 80.  A análise qualitativa dos minérios presentes foi determinada através 

da comparação entre os picos gerados pelo difratograma com as cartas padrões existentes no software 

JCPDF, cadastradas no ICDD (International Centre for Difraction Data). O ensaio também foi realizado 

no LABEMAT no CTGAS-ER.  

Caracterização das 

matérias prima 

Argila Lodo 

- Análise Química: FRX 

- Análise Mineralógica: DRX 

- Análise Térmica: TG/DTA 

- Análise Física: Umidade 

- Análise Química: 

Metais, Lixiviação 

e Solubilização 

- Poder Calorífico 

- Análise Física: 

Limite de Liquidez 

e Limite de 

Plasticidade 

Figura 3.5. Fluxograma da caracterização das matérias primas. 
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 Análise Térmica 

As amostras devem ser preparadas antes da análise, a metodologia utilizada foi a mesma para 

a análise química e mineralógica. O comportamento térmico também foi realizado no LABEMAT no 

CTGAS-ER, utilizando o equipamento SDT Q600 da TA INSTRUMENTS. Para a avaliação das 

transformações de massa e energia em função da temperatura, as amostras foram aquecidas até 

1000°C em atmosfera de Ar sintético mantendo-se essa temperatura por um período de 60 minutos.  

 

 Análise física 

Para determinar a Umidade o material foi pesado em um cadinho e em seguida colocado na 

estufa a 110°C por 24h, em seguida o material foi novamente pesado, e pela diferença de massa foi 

retirada a umidade. 

 

3.3.1 Limite de Liquide e Limite de Plasticidade da Argila 

Os limites que determinam um intervalo de consistência do solo foram determinados por 

Atterberg em 1911, denominados limite de liquidez e plasticidade (SOUZA, 2000). O limite de liquidez 

é o parâmetro que indica o quanto a matéria mais fina do solo é afetada pela presença de água. Para 

a determinação desse limite, geralmente é utilizado um aparelho desenvolvido por Artur Casagrande. 

O aparelho Casagrande é constituído por um prato de latão, em forma de concha, sobre um 

suporte. Esse prato faz movimentos repetitivos com queda de 1 cm de altura e intensidade constante. 

Com os valores obtidos (número de golpes suficientes para fechar o sulco feito na amostra), traça-se 

a linha de escoamento no material. Recomenda-se no mínimo seis pontos. 

O limite de liquidez (LL) é o teor de umidade para qual o sulco se fecha com 25 golpes. O limite 

de plasticidade (LP) é definido como a quantidade mínima de água necessária para que a argila adquira 

plasticidade para ser moldada, ou seja, é o parâmetro que define a coesão e trabalhabilidade dos finos 

presentes na argila.  Entende-se a plasticidade como sendo a propriedade que um corpo sólido tem 

quando sofre deformação quando uma carga qualquer é aplicada, permanecendo deformado mesmo 

após a retirada da tensão.  O índice de plasticidade é a subtração entre o limite de liquides e o limite 

de plasticidade, Eq. 3. 

 

 𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 Eq. 3 
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3.3.2 Poder Calorífico do Lodo 

A cada uma das reações elementares de combustão completa está associada uma quantidade 

de calor liberada característica, denominada calor de reação. Em geral, para os combustíveis 

industriais, costuma-se determinar, experimentalmente, a quantidade de calor liberada (poder 

calorífico) por uma amostra, mediante a realização de ensaio em laboratório, sob condições 

padronizadas SOUZA (2012).  

O equipamento utilizado para medir o poder calorifico do lodo foi o Calorímetro de modelo 

C5001 Control do fabricante IKA.  

 

3.3.3 Avaliação Ambiental do Lodo 

A caracterização do resíduo teve como objetivo sua classificação segundo a ABNT NBR 10004 

– Resíduos Sólidos: Classificação, por meio dos ensaios de lixiviação e solubilização, conforme a ABNT 

NBR 10005 – Procedimento para obtenção do Extrato Lixiviado de resíduos sólidos e ABNT NBR 10006 

- Procedimento para obtenção do extrato solubilizado de resíduos sólidos. Segundo a ABNT NBR 10004 

o extrato lixiviado visa diferenciar os resíduos como: Classe I – perigosos - e Classe II – não perigosos -

, e o extrato solubilizado como Classe 2A – não inerte -  e Classe 2B – inerte. 

A caracterização do resíduo assim como a quantificação dos metais na amostra bruta foram 

realizados no Laboratório de Química Ambiental – LQA também do CTGAS-ER. O extrato lixiviado foi 

obtido segundo a NBR 10005, o extrato solubilizado conforme a NBR 10006, a classificação conforme 

a NBR 10004.  

Para a obtenção do extrato lixiviado foi pesada 100g da amostra e colocada no frasco junto 

com 2L da solução extratora determinada segundo a norma NBR 10005, essa mistura foi colocada em 

um agitador durante 18h, a Figura 3.6 representa a solução após a agitação.  

 

Figura 3.6. Extrato Lixiviado. 
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Para a obtenção do extrato solubilizado, 500g do resíduo foram levadas a estufa (42°C) durante 

24h aproximadamente. Após as 24h, foram pesadas 250g do resíduo seco e adicionados 1L de água 

reagente tipo I, essa mistura foi levada para agitação durante 5 min e em seguida foi deixada em 

repouso durante 7 dias, a Figura 3.7 representa a solução após os 7 dias de repouso. 

 

Figura 3.7. Extrato Solubilizado. 

Para a obtenção de ambos os extratos foram seguidas rigorosamente as respectivas normas. 

Os extratos e a amostra bruta foram digeridos e em seguida, foram encaminhados para análise de 

metais em um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), modelo X 

SÉRIES 2 do fabricante Thermo e a análise de mercúrio foi realizada em um espectrofotômetro de 

Absorção Atômica – AA-6800 da empresa Shimadzu, com uma unidade a frio para análise de para a 

vaporização de mercúrio também da Shimadzu. 

 

3.4 Planejamento Experimental e Formulação da Massa Cerâmica  

 

Nesta dissertação, trabalhou-se com planejamento fatorial com replicada, utilizando dois 

fatores (percentual de lodo e temperatura) em três níveis, o experimento foi realizado com duas 

réplicas, pois deseja-se saber se estes fatores têm ou não influência sobre as superfícies de resposta: 

Absorção de água e Retração linear de queima.  

A representação do planejamento é 32-0
. Para o planejamento fatorial as variáveis 

independentes foram codificadas (Temperatura e Percentual de lodo). Sendo representadas a seguir: 

- Para o fator temperatura de queima, foram adotados os níveis de 850°C como valor mínimo, 

900°C como valor médio e 950°C como valor máximo. Portanto, os códigos são: 
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Para 850°C: 

850 − 900

950 − 850
2

= −1      

 

Para 900°C: 

900 − 900

950 − 850
2

= 0 

 

Para 950°C: 

950 − 900

950 − 850
2

= +1 

 

Para o percentual de lodo, foram adotados os níveis 0% como valor mínimo, 10% valor médio 

e 20% como valor máximo para o planejamento experimental. Logo os códigos foram: 

Para 0%: 

0 − 10

20 − 10
2

= −1      

 

Para 10%: 

10 − 10

20 − 10
2

= 0 

 

Para 20%: 

20 − 10

20 − 10
2

= +1 

 

Pode-se perceber que a formulação de 30% não foi utilizada para o planejamento 

experimental, pois esta foi realizada apenas para nível de comparação com as demais. 
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3.5 Produção dos Corpos de Prova 

 

Todo o processo de produção e obtenção das propriedades cerâmicas dos corpos de prova 

foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais – LABEMAT do CTGAS-ER. A Figura 3.8 

representa de forma esquemática as etapas efetivadas para a obtenção do mesmo.  

 

 

Figura 3.8. Produção dos corpos de prova. 

 

O lodo e a argila foram misturados ainda úmidos, os mesmos não passaram pelo processo de 

secagem natural. Foram produzidas diversas proporções de 15kg da massa representativa, em cada 

proporção lodo/argila (Tabela 3.1). Inicialmente a argila foi quebrada com o auxílio de uma espátula, 

em seguida os dois componentes foram misturados (argila e lodo). 

 

Tabela 3.1. Formulações para produção dos corpos de prova. 

Formulação Lodo (Kg) Argila (Kg) 

0% 0,0 15,0 

10% 1,5 13,5 

20% 3,0 12,0 

30% 4,5 10,5 

 

Mistura 
argila e lodo 

Laminação

Extrusão

Secagem

natural

Secagem 
artificial

Sinterização 
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Após a mistura apenas as massas cerâmicas nas proporções de 20 e 30% foram levadas para 

secagem natural por aproximadamente 24h para 20% e 48h para 30%, esse procedimento foi 

necessário, devido a umidade em excesso. O período de secagem natural foi necessário para que fosse 

obtido uma plasticidade adequada para a moldagem dos corpos de prova. O excesso de umidade, 

devido à alta umidade do lodo, na mistura prejudica o processo, pois a extrusora não consegue 

modelar o corpo de prova, devido a flacidez da massa e há uma redução na qualidade do tijolo através 

da formação de “escamas”. As consequências da flacidez nos corpos após a extrusão são deformações 

geométricas e empenamentos nos blocos, devido à falta de rigidez na estrutura, ocorrendo 

principalmente no manuseio das peças. 

Antes da extrusão a massa cerâmica passou por um laminador (Figura 3.9) para promover uma 

melhor homogeneização da mistura e quebrar os torrões que pudessem existir na massa. 

 

 

Figura 3.9. Laminador de laboratório.  

 

O processo de extrusão é uma etapa muito relevante para a produção dos corpos de prova, 

pois durante a operação são necessários cuidados operacionais, visando maximizar a qualidade das 

amostras produzidas. A extrusora de laboratório utilizada foi a exposta na Figura 3.10. 

A extrusora é composta por cinco partes: caixa alimentadora, adensador, câmara de vácuo, 

boquilha e mesa de corte.  
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Figura 3.10. Extrusora de laboratório equipada com caixa alimentadora (1), adensador (2), câmara de vácuo (3), boquilha 
(4), mesa de corte (5). 

 

A massa foi abastecida na caixa alimentadora, durante a produção a caixa foi alimentada de 

forma contínua para evitar a formação de corpos defeituosos. Em seguida, a massa foi direcionada 

para o adensador, compartimento acoplado a extrusora que recebe a massa proveniente da caixa 

alimentadora retirando parte do ar incorporado na massa. Após a massa ser adensada foi encaminhada 

para a câmara de vácuo. A retirada do ar é necessária para que não ocorra a produção de peças frágeis 

e sem resistência estrutural devido a porosidade da massa. Então, a massa foi pressionada devido a 

rotação do eixo helicoidal para a boquilha, onde ocorreu a extrusão.  

A boquilha é uma peça de aço feita de acordo com a geometria do corpo de prova desejado, 

instalada na saída da extrusora para a moldagem da massa. Esta peça é ajustada de acordo com a 

retração que o bloco irá sofrer durante a secagem e a queima. As boquilhas utilizadas foram no 

formato de barras (Figura 3.11a) e tijolos de 8 furos em escala reduzida (Figura 3.11b). A mesa de corte 

é situada na saída da extrusora, onde possui roletes e um cortador do tipo fio metálico. As barras 

cerâmicas mediram 10cm x 29cm x 19cm.  

1 2 3 

4 5 
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Figura 3.11. Boquilha para a moldagem das barras cerâmicas (a), Boquilha para a conformação dos tijolos de 8 furos em 
escala reduzida. 

O manuseio dos corpos de prova após sair da extrusora foi realizado cuidadosamente, uma vez 

que as massas estavam muito plásticas, podendo facilmente ser deformadas. Devido ao atrito interno, 

produzido pela passagem da massa úmida, a extrusora mantem uma temperatura mais elevada, que 

causa o aquecimento do corpo de prova extrusado. Esses corpos não foram expostos a ambientes com 

forte ventilação, para evitar o surgimento de fissuras. Em seguida as peças foram cortadas pesadas e 

medidas para obter a massa e o comprimento inicial.  

A secagem dos corpos de prova, anterior a queima, tem grande importância, uma vez que a 

mesma pode interferir na qualidade e nas propriedades dos produtos cerâmicos.  

Secar é um processo de transferência de calor e massa incluindo o encolhimento que acontece 

em corpos porosos. O parâmetro principal para se obter um ótimo processo de secagem é a taxa de 

secagem. O controle deste parâmetro pode prevenir rachaduras, fissuras e deformações. Logo, a falta 

desse controle causa defeitos irreversíveis, gerando uma perda de qualidade do produto final, 

diminuindo a produtividade do processo e aumentando os custos na operação (BATISTA et. al, 2008). 

A secagem foi efetuada de duas maneiras diferentes e consecutivas: secagem ao ar livre 

(secagem natural) e secagem em estufa (Secagem artificial). A secagem natural dos corpos de prova 

foi realizada de forma lenta, em ambiente fechado por aproximadamente 7 dias. Após a secagem 

natural, os corpos de prova foram secos em estufa com circulação de ar forçada durante 48h a 110°C 

e resfriados naturalmente até atingir a temperatura ambiente. Em seguida o material foi pesado, 

medido e verificado a existência de trincas ou fissuras que prejudicariam a etapa de queima. 

Após da secagem, os corpos de prova foram levados para o forno tipo mufla para a 

sinterização, nesta etapa exige cuidados relevantes, como o controle do tempo, da temperatura, da 

ventilação interna do forno, da taxa de aquecimento e por fim da taxa de resfriamento. As 

temperaturas de sinterização utilizadas foram: 850, 900 e 950°C. O ciclo térmico empregado, cuja taxa 

de aquecimento foi de 10°C/min até as temperaturas de queima de 850, 900 e 950°C com patamar de 

120 min, resfriando até a temperatura ambiente. 
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3.6. Propriedades Técnicas dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova obtidos a partir das matérias primas e das formulações investigadas foram 

caracterizados por meio de ensaios normatizados e procedimentos laboratoriais. Foram preparados 

24 corpos de prova para cada formulação, destes 8 corpos eram queimados a cada temperatura.  

Após a queima foram determinadas as propriedades cerâmicas: 

 Absorção de Água (AA) e Retração Linear de Queima (RLq) – para ambos; 

 Resistência Mecânica a Flexão (RMF) – para as barras cerâmicas; 

 Resistência Mecânica a Compressão (RMC) e Cor – para os tijolos em escala reduzida. 

 

3.6.1. Absorção de água 

O procedimento para a obtenção da porosidade aparente e absorção de água, baseia-se nos 

pesos da amostra seca (Ps), úmida (Pu) e imerso (Pi). 

Para o teste de absorção de água, os corpos de prova foram pesados e submersos em agua 

durante 48h. Em seguida, removeu-se o excesso de água com papel toalha e pesou-se novamente para 

a obtenção do peso úmido. Os valores obtidos foram inseridos na Eq. 4: 

 

 𝐴𝐴 (%) =
𝑃𝑢 − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
𝑥 100 Eq. 4 

 

Os valores de absorção de água estão ligados diretamente com a porosidade do material. Para 

obter a pesagem do corpo imerso é necessário imergir os corpos de prova separadamente em água. 

Foi utilizado o Princípio de Arquimedes, através do deslocamento do fluido.  Assim, utilizando o 

princípio de Arquimedes determinou-se a porosidade aparente dos corpos de prova segundo a Eq. 5. 

 

 𝑃𝑎𝑝(%) =
𝑃𝑢 − 𝑃𝑠

𝑃𝑢 − 𝑃𝑖
𝑥 100 Eq. 5 

 

 

3.6.2. Retração Linear (RL) 

Para determinar a retração linear foram realizadas as medições do comprimento nos corpos 

de prova após a secagem em estufa (Ls) e após a queima (Lq) nas diferentes temperaturas.  A Eq. 6 

relaciona as dimensões dos corpos de prova para a obtenção da retração: 
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 𝑅𝐿 (%) =
𝐿𝑠 − 𝐿𝑞

𝐿𝑠
𝑥 100 Eq. 6 

 

Na retração linear foram avaliadas as dimensões lineares dos corpos de prova após a secagem 

e após a queima. Os valores da retração foram positivos, ou seja, houve retração nos corpos, caso este 

valor fosse negativo era um indicativo de contração. Após a secagem a 110°C e as queimas a 850, 900 

e 950°C, foram realizadas as medições das dimensões dos corpos de prova.  

 

3.6.3. Resistência Mecânica à Flexão 

A resistência mecânica à flexão é a pressão necessária para causar a ruptura de um corpo de 

prova.  A RMF foi medida nas barras cerâmicas em um aparelho do fabricante SHIMADZU, Modelo AG-

I, operando a uma velocidade de 0,5mm/min, os resultados apresentados em N/mm², com o uso da 

Eq. 7. 

 

 𝑅𝑀𝐹 (𝑁/𝑚𝑚²)  =
 3 𝑃 𝐿

2𝑏ℎ²
 Eq. 7 

 

 

Sendo:  

RMF = Resistencia mecânica a flexão (MP)  

P = carga atingida no momento da ruptura (N)  

L = distância entre os apoios do corpo de prova (mm)  

b = largura do corpo de prova (mm)  

h = altura do corpo de prova (mm) 

 

3.6.4. Resistência Mecânica à Compressão 

O procedimento para o ensaio consistiu em medir o comprimento, largura e altura dos blocos 

para determinação da área. Após a medição das peças, foi realizado o capeamento com espessura de 

dois milímetros nas faces opostas destinadas ao assentamento, Figura 3.12.  
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Figura 3.12. Posição que os corpos de provas devem ser ensaiados. – Representação esquemática (Fonte: Norma NBR 
15270). 

 

A posição dos blocos nos ensaios à compressão foi de modo que a carga seja aplicada na 

direção do esforço que o bloco deve suportar durante o seu emprego, sempre perpendicular ao 

comprimento e na face destinada ao assentamento. O capeamento tem como finalidade a 

regularização das faces de assentamento para distribuição dos esforços aplicados pela prensa em toda 

a área envolvida. 

Os blocos foram ensaiados em condição saturada, após 24 horas de imersão na água. A 

resistência à compressão expressa em megapascals (MPa) de cada amostra, foi obtida dividindo-se a 

carga máxima (F), expressa em newtons, observada durante o ensaio, pela média das áreas brutas (Ap) 

das duas faces de trabalho de cada bloco, expressa em milímetros quadrados (Eq. 8). 

 

 
𝑅𝑀𝐶 =

𝐹

𝐴𝑝
 

Eq. 8 

 

 

3.6 Análise estatística 

 

Foram utilizadas as superfícies de respostas como suporte para facilitar a interpretação dos 

resultados dos ensaios cerâmicos: retração linear de queima, absorção de agua. O objetivo dessa 

metodologia foi selecionar uma região ótima na superfície investigada, observando o comportamento 

das respostas, e buscar as propriedades cerâmicas estabelecidas pelas normas técnicas brasileiras. 

Para a obtenção da superfície de resposta, as curvas de nível do modelo estatístico e o 

diagrama de pareto, utilizou-se o programa Statistica 7©.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADO E DISCUSSÕES



Capítulo 4 – Resultados e Discussões    Dissertação de Mestrado  
 

Karine Fonseca Soares, Janeiro/2016.          65 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Os resultados apresentam-se conforme foi desenvolvido o estudo. No primeiro momento a 

caracterização das matérias-primas, em seguida a análise das formulações, no terceiro momento os 

ensaios cerâmicos dos materiais, finalizando com avaliação estatística das propriedades técnicas 

obtidas. 

 

4.1. Caracterização das matérias primas 

 

4.1.1. Caracterização da argila 

 

Análise Física 

A argila se mostrou um material úmido, representada por 21,29% de umidade. A Tabela 4.1 

resume as propriedades físicas da argila.  

 

Tabela 4.1. Características do Argila. 

Parâmetros Argila 

Aspecto Úmida 

Umidade (%) 21,29 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.2 são referentes aos limites de consistência de 

Atterberg para a argila, representados pelos limites de plasticidade (LP), limites de liquidez (LL) e índice 

de plasticidade (IP).  

Verifica-se na Tabela 4.2 um limite de liquidez (LL) de 71,50 %, o que indica uma argila de alta 

compressibilidade, tornando a massa mais densa durante a extrusão, essa alta compressibilidade já é 

identificada com um limite de liquidez superior a 50% (CAMPOS, 1999).  

 

Tabela 4.2. Limite de consistência da argila. 

Parâmetros Argila 

Limite de Plasticidade (LP) - %  24,29  

Limite de Liquidez (LL) - % 71,50 

Índice de Plasticidade (IP) - % 47,21 
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Para fabricação de tijolos furados por extrusão o limite de liquidez (LL)) e o índice de 

plasticidade (IP) recomendados para argilas plásticas correspondem a: LL: 26,5% a 71,6% e IP:  de 4,0% 

a 47,7% (KAMINATA, 2008). Portanto, a argila está dentro dos limites recomendados.  

 

Análise Química 

Segundo descrito na literatura, a composição da argila afeta diretamente as características 

físicas e químicas do material cerâmico fabricado. A Tabela 4.3 apresenta o resultado de caracterização 

química da argila, constituída prioritariamente pelos óxidos de silício (40,06%), alumínio (29,67%) e 

ferro (15,59%), óxido de potássio (6,55%). 

O SiO2 quando presente na composição da argila pode ser oriundo dos silicatos e a sílica livre. 

Os silicatos são argilominerais, feldspato e micas. A sílica livre pode ser proveniente do quartzo, isso 

causa uma redução não só da plasticidade como também leva a uma baixa retração linear (SANTOS, 

1989).  

Tabela 4.3. Análise Química da Argila. 

Determinação Argila (%) 

SiO2 40,060 

Al2O3 29,670 

Fe2O3 15,590 

K2O 6,550 

MgO 2,800 

TiO2 2,500 

CaO 1,700 

SO3 0,290 

ZnO 0,250 

ZrO2 0,150 

CuO 0,150 

Cr2O3 0,060 

SrO 0,030 

Rb2O 0,030 

Y2O3 0,020 

NiO 0,010 
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O alto teor de alumínio (Al2O3) pode ser oriundo dos argilominerais, alumino silicatos ou 

feldspato.  O Al2O3 aumenta a refratariedade da massa, aumentando também a temperatura de 

queima das argilas, já que o ponto de fusão do oxido de alumínio é aproximadamente 2050°C.   

Segundo Leite (2000), a presença do ferro pode ser devida as formas de óxidos isoladas tanto 

quanto na forma de substituição isofórmica da rede cristalina. A presença desse elemento pode levar 

a uma diminuição de estabilidade térmica na argila. Os óxidos de ferro (Fe2O3) são responsáveis 

principalmente pela alteração de cor na argila queimada, conferindo uma coloração vermelha ou 

amarela, sua presença também reduz a refratariedade do material (SANTOS, 1989). Durante a 

sinterização, são responsáveis pela dureza da massa cerâmica, porém, reduzem a resistência mecânica 

do material.  

 

Análise Mineralógica  

A análise mineralógica da argila (Figura 4.1) revela que os principais minerais detectados foram 

ilita-montmorilonita, quartzo, anortita e caulinita. Os argilominerais predominantes são a ilita-

montmorilonita e a caulinita, sendo os demais não argilominerais.  

 

 

Figura 4.1. Difratograma da Argila. 

 

As fases do difratograma estão coerentes com a análise química apresentados na Tabela 4.3.  

A presença do SiO2 é justificada pela presença dos mineirais. O teor de Al2O3 é devido a presença da 
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ilita-montmorilonita, anortita e da caulinita. A presença da ilita-montmorilonita caracteriza as 

propriedades plásticas e coloidais do material.   

 

Análise Térmica 

Através das curvas de análise termogravimétrica (TG) e análise térmica diferencial (ATD) da 

argila podemos identificar as perdas de massa e os tipos de reações térmicas ocorridas durante a 

análise, a Figura 4.2 nos mostra ambas as análises.  A curva relativa à TG apresenta três etapas de 

perda de massa, a primeira perda ocorre no início do aquecimento à aproximadamente a 150 °C, 

caracterizando a perda de água livre, com perda de massa de aproximadamente 3,63%. A segunda 

perda acontece entre 200 a 400°C onde há perda de matéria orgânica e a terceira ocorre entre 400 e 

600°C onde há a decomposição da hidroxila dos argilominerais com a perda de aproximadamente 

3,00%. A curva da DTA apresenta dois picos endotérmicos e um exotérmico, confirmando os mesmos 

eventos da análise termogravimétrica, o primeiro é endotérmico, no intervalo de temperatura entre 

80 e 150 ºC, relativo à liberação da água adsorvida, e o segundo é exotérmico, que acontece entre 200 

a 400°C onde há decomposição de matéria orgânica e o terceiro é endotérmico, que ocorre na faixa 

de temperatura de 400 a 600 ºC refere-se à desidroxilação da ilita-montmorilonita e caulinita. 

 

 

 

Figura 4.2. Curvas de TG e DTA da argila 
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4.1.2. Caracterização do Lodo 

 

Análise Física  

O aspecto do lodo se mostrou bastante úmido, formando uma massa pastosa, com umidade 

de aproximadamente 86,67%. A Tabela 4.4 representa as características físicas do lodo. 

 

Tabela 4.4. Características do Lodo. 

Parâmetros Lodo 

Aspecto Úmido  

pH 5,45 

Umidade (%) 86,67 

 

Análise Química  

Os resultados obtidos por Fluorescência de Raio-X (FRX) são apresentados na Tabela 4.5. Esta 

apresenta a análise química do lodo em percentagem mássica dos óxidos metálicos. Podemos observar 

principalmente a presença de óxido de alumínio (13,938%), óxido de silício (5,877%) e óxido de enxofre 

(2,975%), dentre outros óxidos em menor proporção. 

 

Tabela 4.5. Análise Química do Lodo. 

Determinação Lodo (%) 

Al2O3 13,938 

SiO2 5,877 

SO3 2,975 

P2O5 2,578 

CaO 0,723 

Cl 0,615 

CuO 0,186 

TiO2 0,083 

ZnO 0,020 

MnO 0,009 

Br 0,002 

P.F. 72,5 
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A quantificação de alguns metais pode ser observada na Tabela 4.6, que foi obtido pela técnica 

de espectroscopia com plasma induzido. Onde pode-se observar uma quatidade relevante de cobre, 

aluminio e sódio. Provavelmente o alumínio e o cobre são provenientes dos floculantes utilizados 

durante o processo de tratamento do efluente industrial, já o sódio pode estar relacionado ao processo 

produtivo têxtil, de algum agente antifungo e do eletrólito utilizado durante o tingimento. Esta técnica 

foi realizada com a finalidade de quantificar os metais presentes na amostra bruta, no caso, o lodo.  

 

Tabela 4.6. Metais presentes no Lodo 

Metais (mg/Kg) 

Alumínio (Al) 9.247,94 

Arsênio (As) N. D. 

Bário (Ba) 16,30 

Cádmio (Cd) N. D. 

Chumbo (Pb) N. D. 

Cobalto (Co) N. D. 

Cobre (Cu) 208,14 

Cromo (Cr) N. D. 

Ferro (Fe) N. D. 

Mercúrio (Hg) N. D. 

Sódio (Na) 153,39 

Zinco (Zn) N. D. 

                                            *ND – Não detectado 

 

Na análise do extrato lixiviado do lodo, Tabela 4.7, apenas o elemento químico bário estava 

abaixo do limite máximo de quantificação permitido pela norma NBR 10004/2004, os demais 

elementos apresentaram concentrações muito baixas ou mesmo nenhuma, não podendo ser 

detectados pelo equipamento de medição. Diante desses dados, podemos classificar o resíduo como 

não perigoso, Classe II, de acordo com a norma brasileira mencionada anteriormente.  

Já para o extrato solubilizado do mesmo lodo, Tabela 4.8, observou-se a presença apenas dos 

elementos químicos bário e sódio, sendo que não temos dados suficientes para classificar o resíduo 

como não inerte ou inerte. De acordo com os valores estabelecidos na norma NBR 10004/2004, um 

resíduo é classificado como inerte quando os valores apresentados são menores do que os valores 

estabelecidos, e seria não-inerte quando os valores apresentados são maiores do que os valores 
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estabelecidos. Então não podemos classificar esse resíduo como inerte e não-inerte ainda, uma vez 

que os metais apresentados não nos garantem total confiança para tal afirmação. 

 

Tabela 4.7. Resultado do Extrato Lixiviado 

Metais (mg/L) 
Valor Máximo 

Permitido 

Arsênio (As) N.D. 1,0 mg/L 

Bário (Ba) 0,012 70,0 mg/L 

Cádmio (Cd) N. D. 0,5 mg/L 

Chumbo (Pb) N. D. 1,0 mg/L 

Cromo (Cr) N. D. 5,0 mg/L 

Mercúrio (Hg) N. D. 5,0 mg/L 

Prata (Ag) N.D. 5,0 mg/L 

Selênio (Se) N. D. 1,0 mg/L 

                        *ND – Não detectado 

 

Tabela 4.8. Resultado do Extrato Solubilizado. 

Metais (mg/L) 
Valor Máximo 

Permitido 

Alumínio  (Al) N.D. 0,2 mg/L 

Arsênio (As) N.D. 0,01 mg/L 

Bário (Ba) 0,11 0,7 mg/L 

Cádmio (Cd) N.D. 0,005 mg/L 

Chumbo (Pb) N.D. 0,01 mg/L 

Cobre (Cu) N.D. 2,0 mg/L 

Cromo (Cr) N.D. 0,05 mg/L 

Ferro (Fe) N.D. 0,3 mg/L 

Manganês (Mn) N.D. 0,1 mg/L 

Mercúrio (Hg) N.D. 0,001 mg/L 

Prata (Ag) N.D. 0,05 mg/L 

Selênio (Se) N.D. 0,01 mg/L 

Sódio (Na) 34,81 200 mg/L 

Zinco (Zn) N.D. 5,0 mg/L 

                        *ND – Não detectado 
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O lodo em questão, analisado e classificado como classe II - A, não perigoso, pode, portanto, 

ser destinado para aterro sanitário ou reutilizado para outros fins industriais, havendo a necessidade 

de um tratamento adequado. Um exemplo é a técnica de solidificação/estabilização, possibilitando 

então o aproveitamento como matéria prima secundária, em quantidades pré-estabelecidas. 

 

Análise Térmica (TG/DTA) 

De acordo com os dados da análise termogravimétrica (TG) e da análise termodiferencial (DTA) 

do lodo, Figura 4.3, observou-se três aventos de perda de massa, o primeiro entre as temperaturas de  

25°C e 150°C  referente a perda de água superficial das partículas do resíduo de 11,58%. A segunda 

perda foi entre 150 e 400°C de 52,23% que corresponde a decomposição de materiais de cadeia 

molecular curta, e a terceira perda de 20,52%, entre as temperaturas de 400 e 600°C que pode ser 

referente a decomposição dos polimeros provenientes do lodo gerado no processo de tratamento do 

efluente.  A DTA mostra três picos, sendo primeiro endotérmico no intervalo de 25°C a 150°C, atribuído 

a liberação de água do lodo, o segundo e terceiro são exotérmicos, onde entre 150 e 400°C ocorre a 

combustão de matéria orgânica (resíduos de tecido do processo de tratamento materias da água de 

capitação do rio), e entre 400 e 600°C a decomposição dos polímeros adicionado no processo de 

tratamento de efluentes. 

 

 

Figura 4.3.  Curvas de TG e DTA do lodo. 
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Análise Mineralógica (DRX) 

De acordo com a análise de difração de Raios X para o lodo, Figura 4.4, observou-se que o 

difratograma se apresenta, quase que totalmente amorfo. Isto se deve pelo falto da amostra em 

análise ser composta por mais de 80% de matéria orgânica, dado esse apresentado pela análise 

termogravimétrica (TG).   

 

Figura 4.4. Difratograma do Lodo. 

 

 

Poder Calorífico  

A energia liberada num processo de combustão normalmente é quantificada pelo poder 

calorífico de um combustível, definido como a quantidade de calor desprendido pela combustão 

completa de uma unidade de volume ou massa do combustível. O resultado obtido está representado 

na Tabela 3.1. 

 

Tabela 4.9. Poder calorífico do Lodo industrial. 

ANÁLISE VALOR 

Poder calorífico Superior (PCS) 18,19 MJ /kg 
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De acordo com De Sena (2005), para um bom rendimento térmico na combustão, o 

combustível deve possuir uma elevada quantidade de carbono fixo e materiais voláteis, além de alto 

poder calorífico. Quanto maior o teor de carbono e hidrogênio, melhor será a eficiência combustão na 

liberação de energia. 

Os valores de PCS encontrados para os lodos são superiores aos da madeira de descarte (PCS 

= 13 MJ/kg) e bagaço de cana em briquete (PCS = 14,5 MJ/kg), que já são empregados na geração de 

energia. Logo, a adição do material, lodo, à massa cerâmica poderá contribuir com a redução do uso 

de combustíveis (BORGES et al, 2008). 

 

4.2. Cor 

 

As figuras seguintes mostram a diferença de cor dos tijolos produzidos em escala reduzida de 

acordo com a quantidade de lodo têxtil inserido na massa cerâmica em diferentes situações: antes da 

secagem, após a secagem em estufa com circulação de ar forçado e após a queima em forno tipo mufla.  

A Figura 4.5 representa os corpos de prova antes de serem levados a estufa, pode-se perceber 

que a medida que o lodo é adicionado na mistura o corpo de prova fica mais escuro, devido aos 

corantes inseridos durante a produção dos tecidos. Já a Figura 4.6 representa os corpos de prova após 

a secagem, onde foi retirada a água livre existente no material, seco a 110°C. E por fim, a Figura 4.7 

representa os corpos de prova já sinterizados, onde a diferença de cor é quase imperceptível, uma vez 

que foi queimada toda a matéria orgânica e a água de estrutura foi eliminada. 

Os materiais cerâmicos de todas as formulações não apresentaram defeitos significativos 

estéticos na cor  

da queima, a coloração das peças ficou relativamente homogênea e todas apresentam 

praticamente a mesma coloração vermelha, característica de materiais cerâmicos estruturais. A 

coloração vermelha é promovida pela presença do ferro na matriz cerâmica, o ferro combinado ao 

carbonato, presente no resíduo, não alteraram a coloração das peças cerâmicas após a queima. 
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Figura 4.6. Corpo de prova após a secagem natural.  

 

 

 

Figura 4.5. Corpos de prova antes da secagem natura (Verde). 

Figura 4.7. Corpos de prova após a sinterização a 950°C. 
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4.3. Análise mineralógica dos Corpos de Prova 
 

Os resultados do DRX para a formulação de 20% (F20) sinterizadas nas temperaturas de 850, 

900 e 950°C são apresentados na Figura 4.8. Para a argila pura, antes da sinterização, observa-se a 

presença dos picos característicos para as fases mineralógicas do quartzo, arnotita e dos argilominerais 

ilita-montmorilonita e caulinita.  

 

Figura 4.8. Difratograma de Raio-X para a formulação de 20% (F20) sinterizada a 850, 900 e 950°C. 

 

Nos corpos de prova sinterizados a 850°C pode-se observar a decomposição da caulinita e a 

existência de um pequeno pico da ilita-montmorilonita que desaparece a 900°C, visto que nesta 

temperatura inexiste pico característico desse argilomineral. A 950°C, os picos característicos das fases 

de quartzo e anortita ainda permanecem uma vez que, não houve a decomposição total desses 

minerais nesta temperatura. 

A Figura 4.9 apresenta o difratograma para as formulações de F0, F10 e F20 sinterizados a 

900°C. Nesta temperatura, os picos característicos para o quartzo ocorreram conforme o esperado em 

todos os difratogramas. A caulinita aparece apenas na argila não sinterizada, uma vez que 850°C 

podemos observar sua decomposição (Figura 4.8). Não houve o surgimento de nenhuma fase com a 

adição do lodo ou com a variação da temperatura de sinterização. Para a formulação de 20%, F20, a 

anortita e o quartzo aparecem com picos mais intensos, apresentando três picos de anortita diferente 

das demais formulações que existiam apenas dois ou um. 
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Figura 4.9. Difratograma de Raio-X para as formulações de 0% (F0), 10% (F10) e 20% (F20) sinterizadas a 900°C. 

 

4.4. Propriedades Técnicas do Corpos de Prova 

 

Os resultados das propriedades técnicas das barras cerâmicas estão representados na Tabela 

4.10 e dos tijolos em escala reduzida na Tabela 4.11. A Retração Linear de Secagem (RLs), a Retração 

Linear de Queima (RLq) e Absorção de Água (AA) foram medidas para ambos os corpos de prova, 

porém para as barras foram realizados os testes de Resistencia Mecânica à Flexão (RMF) e nos tijolos, 

Resistencia Mecânica à Compressão (RMC). 
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Tabela 4.10. Resultados das propriedades técnicas das barras cerâmicas nas diferentes temperaturas e formulações. 

 

Tabela 4.11. Resultados das propriedades técnicas dos tijolos reduzidos nas diferentes temperaturas e formulações. 

 

Ensaios 
Formulações 

0 % 10% 20% 30% 

Queima a 850°C 

RLs (%) 6,20 ± 0,62 8,75 ± 0,05 9,60 ± 0,48 9,95 ± 0,38 

RLq (%) 0,07 ± 0,05 0,12 ± 0,11 0,25 ± 0,09 0,32 ± 0,09 

AA (%) 11,18 ± 0,24 14,36 ± 0,33 17,43 ± 0,50 20,66 ± 1,10 

RMF 4,39 ± 0,24 4,23 ± 0,06 3,31 ± 0,004 1,52 ± 0,02 

Queima a 900°C 

RLs (%) 5,36 ± 0,36 8,48  ± 0,52 9,38 ± 0,18 9,47 ± 0,12 

RLq (%) 0,67 ± 0,30 0,77 ± 0,41 1,05 ± 0,37 1,07 ± 0,48 

AA (%) 10,58 ± 0,19 13,50 ± 0,44 16,33 ± 0,77 19,240 ± 0,95 

RMF 4,28 ± 0,05 4,36 ± 0,17 3,12 ± 0,05 1,44 ± 0,01 

Queima a 950°C 

RLs (%) 5,60 ± 0,21 8,73 ± 0,24 9,32 ± 0,19 9,44 ± 0,16 

RLq (%) 0,92 ± 0,21 1,81 ± 0,17 2,62 ±0,20 2,10 ± 0,28 

AA (%) 10,29 ± 0,13 11,85 ± 0,95 14,24 ± 0,96 16,78 ± 0,65 

RMF 3,10 ± 0,04 4,21 ± 0,24 3,66 ± 0,05 1,47 ± 0,02 

Ensaios 
Formulações 

0 % 10% 20% 30% 

Queima a 850°C 

RLs (%) 5,50 ± 0,50 7,58 ± 0,67 9,18 ± 0,70 9,20 ± 0,32 

RLq (%) 0,17 ± 0,08 0,51 ± 0,19 0,39 ± 0,09 0,22 ± 0,07 

AA (%) 12,81 ± 0,22 16,62 ± 0,20 20,10 ± 0,22 23,04 ± 0,50 

RMC 3,77 ± 0,03 4,13 ± 0,09 3,42 ± 0,09 1,71 ± 0,01 

Queima a 900°C 

RLs (%) 5,35 ± 0,38 7,86 ± 0,21 9,30 ± 0,70 9,56 ± 0,42 

RLq (%) 0,72 ± 0,49 0,52 ± 0,26 0,29 ± 0,18 0,37 ± 0,23 

AA (%) 10,85 ± 0,23 14,60 ± 1,80 18,30 ± 1,70 20,15 ± 0,45 

RMC 4,81 ± 0,15 3,37 ± 0,21 3,10 ± 0,20 2,00 ± 0,04 

Queima a 950°C 

RLs (%) 4,92 ± 0,80 7,37 ± 0,22 9,29 ± 0,58 9,27 ± 0,25 

RLq (%) 1,14 ± 0,29 1,42 ± 0,47 1,27 ±0,43 1,07 ± 0,64 

AA (%) 10,57 ± 0,14 12,94 ± 0,34 16,15 ± 0,99 19,79 ± 0,97 

RMC 4,24 ± 0,27 4,23 ± 0,56 3,19 ± 0,17 1,86 ± 0,21 
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A Retração linear de secagem (RLs) está diretamente relacionada a quantidade de água 

existente no material, então, quanto maior a quantidade de água maior a RLs. Pode-se observar esse 

comportamento através da umidade de extrusão, Tabela 4.12, que é a quantidade de água existente 

no material após o a extrusão. A umidade de extrusão foi maior para as formulações com maior 

quantidade de lodo, variando pouco nas formulações de 20 e 30%. A Tabela 4.11 e Tabela 4.12 

observar-se que a RLs aumenta consideravelmente até 20% e entre 20 e 30% a variação é bastante 

pequena, isso se deve a umidade de extrusão ser bastante próxima nessa região.  

 

Tabela 4.12. Umidade de Extrusão das Peças Cerâmicas. 

Percentual de Lodo (%) Umidade de Extrusão (%) 

0 17 

10 24 

20 28 

30 29 

 

A retração linear ocorre devido as camadas exteriores do bloco secarem mais rapidamente do 

que as camadas interiores, essas regiões se contraem primeiro, produzindo uma redução nas 

dimensões do corpo e consequentemente no seu volume. Esta redução no volume do corpo 

representa, em alguns casos, a redução da quantidade e/ou volume de poros e consequentemente a 

redução da absorção de água. Segundo Dondi (2006), retração linear de queima ótima, para cerâmicas 

estruturais (telhas e tijolos), deve ser menor que 1,5% e aceitável entre 1,5% e 3%, para as indústrias 

os melhores valores de retração linear seriam aqueles bem próximos a zero, onde não alteraria o 

tamanho do produto e consequentemente iria conferir ao material uma melhor qualidade. 

De acordo com os gráficos das Figura 4.10 e a Figura 4.11, as barras cerâmicas e os tijolos 

produzidas estão dentro do limite aceitável, mas os que apresentam uma retração linear de queima 

ótima são todas em que a temperatura de queima foi menor que 900°C.  
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Figura 4.10. Retração Linear de queima para a Barra cerâmica. 

 

 

Figura 4.11. Retração Linear de queima para o tijolo em escala reduzida. 

 

Pode-se perceber que a incorporação do resíduo têxtil na massa cerâmica influência muito 

pouco na retração linear de queima dos blocos cerâmicos, porém quanto maior a quantidade de 

resíduo adicionado à argila maior a retração linear sofrida nos corpos de prova. 

O objetivo do ensaio de absorção de água (AA) foi verificar a porcentagem de água que seria 

absorvida em um período de 24h à temperatura ambiente, este ensaio está diretamente ligado ao 

índice de vazios existentes na estrutura do material, ou seja, quanto mais água absorvida mais poroso 
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é o material. Nos gráficos das Figura 4.12 e a Figura 4.13 apresentam os valores médios obtidos nos 

ensaios de absorção para a barra cerâmica e para o tijolo em escala reduzida, respectivamente. 

Observa-se que com o aumento da temperatura há uma diminuição na absorção de água em 

todas as formulações, isso se deve ao efeito do fundente em temperaturas elevadas tornando melhor 

o empacotamento das partículas nas peças cerâmicas. 

 

Figura 4.12. Absorção de Água para a Barra cerâmica. 

 

 

Figura 4.13. Absorção de Água para o tijolo em escala reduzida. 

 

Com a incorporação do lodo podemos observar um aumento na absorção de água, este pode 

ser explicado pela alta umidade existente no lodo e matéria orgânica, ou seja, durante a queima há a 

evaporação da água e queima da matéria orgânica deixando vários espaços vazios na estrutura do 

material. Dentre os corpos de prova fabricados teoricamente todos estão dentro do limite 

estabelecido pela NRB 15270/2005, que são no mínimo 8% e no máximo 22% de absorção de água, 

porém o corpo de prova a 30% de resíduo e queimado a 850°C está muito próximo do valor máximo.  
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Os blocos cerâmicos com alta absorção de água apresentam problemas tais como: aderência 

da argamassa de reboco, pois o tijolo absorve a água existente na argamassa, resultando em uma 

massa seca sem poder de fixação e, pode acarretar problemas estruturais a construção, pois as paredes 

construídas com esses blocos podem sofrer aumento de carda quando expostos a chuva.  

Analisando a Figura 4.14 podemos perceber que a RMF diminui conforme o lodo é adicionado 

na massa cerâmica. Segundo Medeiros (2010) este fenômeno ocorre devido a diminuição de fundentes 

e a presença de maior quantidade de matérias orgânicas, isso provoca a liberação de gases formando 

poros que por sua vez, fragiliza a amostra e diminui a tensão máxima de ruptura necessária para 

romper a peça. 

 

 

Figura 4.14. Resistência Mecânica à Flexão para a Barra cerâmica. 

 

No ensaio de RMC verificou-se a capacidade de carga, que os tijolos em todas as formulações 

suportavam, quando submetidos à forças exercidas perpendicularmente sobre suas faces opostas, 

determinando assim a resistência mecânica adequada.  A NRB 15270/2005 determina que resistência 

mínima para blocos cerâmicos deve atender ao requisito de no mínimo 1,5MP. O não cumprimento 

desse requisito mínimo indica que a parede poderá apresentar problemas estruturais, tais como 

rachaduras, oferecendo riscos de desabamento da construção. 

Na Figura 4.15 estão representados os valores de RMC obtidos. Observa-se que, a maior 

resistência obtida foi para os tijolos puros (0% de lodo), a medida que o lodo foi adicionado a RMC 

diminuiu e não houve alteração significativa desta propriedade com as temperaturas de sinterização.  
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Figura 4.15. Resistência Mecânica à Compressão para os tijolos em escala reduzida. 

 

Os valores de resistência mecânica à compressão obtidos estão dentro dos padrões 

estabelecidos pela norma, que quantifica um mínimo de 1,5 MPa, porém para os tijolos formulados a 

30% de lodo oferece risco, uma vez que está muito próximo ao valor mínimo exigido.  

Esses valores são em corpos de provas em tamanho reduzido. Para a aplicação em escala 

industrial deve-se realizar testes para avaliar essas propriedades no produto em tamanho real. 

 

4.5. Avaliação estatística 

 

Foram analisados os ensaios cerâmicos das principais propriedades tecnológicas (RLq, AA, RMC 

e RMF), essas interpretações dos resultados foram realizadas por meio da análise de fatores, que 

identifica qual parâmetro operacional contribui significativamente para o processo. As superfícies de 

respostas, curva de níveis, diagrama de pareto e o modelo estatístico foram construídos para 

relacionar a temperatura de queima e o percentual de resíduo (variáveis independentes) inserido na 

massa cerâmica com as propriedades avaliadas (variáveis dependentes). 

O modelo matemático escolhido para cada uma das respostas variou conforme a propriedade, 

sendo alguns lineares e outros quadráticos. O critério de escolha do modelo teve como base os valores 

de R2, que demonstram o quanto o modelo é representativo, considerando os valores de R2 mais 

próximos a uma unidade (1).  

 

4.5.1. Avaliação estatística para o Tijolo em Escala Reduzida 

A Tabela 4.13 apresenta as equações que representam a retração linear de queima e absorção 

de água, após o tratamento estatístico e seus respectivos R2. Pode-se observar que, o modelo se 

mostrou quadrático para a retração linear de queima, obtendo um excelente R2, bem próximo a 1. No 
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entanto, para a absorção de água o modelo quadrático não se mostrou excelente, mas bastante 

satisfatório, para esta propriedade o modelo linear se comportou melhor. 

 

Tabela 4.13. Equações que representam cada resposta para o Tijolo em escala reduzida. 

 Equação R2  

𝑹𝑳𝒒 =  𝟎, 𝟕𝟓 + 𝟏, 𝟎𝟒𝑻 − 𝟎, 𝟑𝟏𝑻𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟕𝑳

+ 𝟎, 𝟏𝑳𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟑𝑻𝑳 − 𝟎, 𝟏𝑻𝑳𝟐

− 𝟎, 𝟐𝟗𝑻𝟐𝑳 − 𝟎, 𝟏𝟐𝑻𝟐𝑳𝟐 

0,99 Eq. 9 

𝑨𝑨 =  𝟏𝟒, 𝟒𝟎 –  𝟒, 𝟒𝟏𝑻 +  𝟕, 𝟔𝟒𝑳 0,93 Eq. 10 

𝑹𝑴𝑪 = 𝟑, 𝟕𝟑 − 𝟎, 𝟖𝟔𝑳 + 𝟎, 𝟒𝟓𝑻𝟐 + 𝟎, 𝟒𝟔𝑻𝟐𝑳

− 𝟎, 𝟕𝟗𝑳𝟐𝑻𝟐 
0,89 Eq. 11 

 

A Figura 4.16 e a Figura 4.17 representam o diagrama de pareto para o tijolo em escala 

reduzida, para a propriedade de retração linear e absorção de água, respectivamente. Podemos 

observar que os efeitos foram estatisticamente significativos a 95% de confiança. A temperatura foi o 

fator que apresentou maior influencia significativa para a retração,  porém se mostrou um efeito 

negativo para a absorção, isto não significa que quanto maior for a temperatura de sinterização menor 

será a absorção de água. Já o percentual de lodo apresentou mais significancia para a absorção e 

menor significancia para a retração. A interação entre a temperatura e o percentual de lodo 

apresentou pouca influencia em ambas as propriedades, se tornando estatisticamente insignificante 

para a absorção de água.   

 

Figura 4.16. Diagrama de Pareto para Retração Linear de queima do Tijolo em Escala Reduzida. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões    Dissertação de Mestrado  
 

Karine Fonseca Soares, Janeiro/2016.          85 

 

Figura 4.17. Diagrama de Pareto para Absorção de água do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

Na Figura 4.18 pode-se perceber que o percentual de lodo se mostrou bastante significativo 

para a RMC, quanto maior a quantidade de lodo inserido no material menor a RMC. Já a temperatura 

não representou nenhuma influencia quando avaliada sozinha, mas na interação lodo/temperatura há 

uma certa significancia na propriedade.  

 

 

Figura 4.18. Diagrama de Pareto para Resistência Mecânica a Compressão do Tijolo em Escala Reduzida 

 

A Figura 4.19 e a Figura 4.20 representam as superfícies de resposta e a curva de nível da 

retração linear de queima, respectivamente, para o tijolo em escala reduzida. Pode-se observar que a 

região de maior retração linear está na parte superior à direita, indicando que a medida que se 

aumenta a temperatura e aumenta o percentual de lodo, a peça cerâmica tem a retração aumentada. 

Percebe-se também que o efeito da temperatura é mais significativo do que o efeito do percentual de 

lodo. Na Figura 4.20 concluímos que a região ideal para a retração linear de queima é a representada 

pelas escalas das cores verde clara até a alaranjada, onde este valor varia entre 0,2 (menor valor 

encontrado) e 1,0. 
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Figura 4.19. Superfície de resposta para Retração Linear de queima do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

Figura 4.20. Curva de nível para Retração Linear de queima do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

Na absorção de água pode-se observar o contrário, os maiores resultados são aqueles em que 

a temperatura é baixa e o percentual do lodo é alto (Figura 4.21). De acordo com as figuras abaixo, os 

melhores resultados se encontram nas regiões verdes (claro, médio e escuro), pois a absorção varia 

entre 8% e 12%, estando dentro do limite permitido. A Figura 4.22 confirma que a região de maiores 

valores se encontram na parte superior esquerda e a região de menores valores se encontram na 

região da direita na parte inferior. Os menores valores para a absorção são aqueles que possuem uma 

menor quantidade de poros abertos, logo a porosidade vai aumentando à medida que se eleva o 

percentual de lodo à massa, e se reduz a temperatura de queima.  

Os melhores resultados para a absorção de água, durante o processo de fabricação dos 

produtos é a região do verde ao amarelo. Nesta faixa não se tem elevadas temperaturas de queima e 

as peças apresentam bons valores de absorção de água, resultando em baixa porosidade do material 

cerâmico. 
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Figura 4.21. Superfície de resposta para Absorção de água do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

 

Figura 4.22. Curva de nível para Absorção de água do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

Quanto maior a RMC mais resistente o material é a ruptura e com isso não há riscos de 

problemas estruturais. A Figura 4.23 e 4.24 representam respectivamente a superfície de resposta e a 

curva de nível para a resistência mecânica a compressão.  Pode-se perceber pela Figura 4.23 que a 

variação da temperatura não influenciou nos valores da RMC, já a medida em que o lodo é adicionado 

a RMC diminui. Observa-se claramente na Figura 4.24 que as formulações com os menores percentuais 

de lodo revelam-se com os melhores valores de RMC, e a região em que tem-se esses valores ótimos 

é a de cor vermelha, na parte inferior do gráfico.  
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Figura 4.23. Superfície de resposta para Resistência Mecânica à Compressão do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

 

Figura 4.24. Curva de nível para Resistência Mecânica à Compressão do Tijolo em Escala Reduzida. 

 

4.5.2. Avaliação estatística para as Barras cerâmicas 

 

A Tabela 4.14 apresenta as equações que representam a retração linear de queima e absorção 

de água, após o tratamento estatístico e seus respectivos R2. Pode-se observar que, o modelo se 

mostrou quadrático para a retração linear de queima assim como para a resistência mecânica à flexão, 

porém a correlação quadrada obtida para a RLq foi excelente R2, bem próximo a 1, e para a RMF 

aproximadamente 0,95. No entanto, para a absorção de água o modelo quadrático não se mostrou tão 

satisfatório, para esta propriedade o modelo linear se mostrou mais representativo com uma 

correlação quadrada de 0,92. 
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Tabela 4.14. Equações que representam cada resposta para a Barra Cerâmica. 

Equação R2  

𝑹𝑳𝒒 =  𝟎, 𝟗𝟕 + 𝟏, 𝟕𝟒𝑻 − 𝟎, 𝟏𝟏𝑻𝟐 + 𝟎, 𝟓𝟖𝑳 − 𝟎, 𝟏𝟏𝑳𝟐 + 𝟎, 𝟓𝟗𝑻𝑳 − 𝟎, 𝟑𝟐𝑻𝟐𝑳 0,99 Eq. 12 

𝑨𝑨 =  𝟏𝟑, 𝟑𝟏 − 𝟐, 𝟏𝟗𝐓 + 𝟓, 𝟑𝟏𝐋 − 𝟏, 𝟐𝟎𝐓𝐋 0,92 Eq. 13 

𝑹𝑴𝑭 = 𝟒, 𝟐𝟕 − 𝟎, 𝟎𝟏𝑻 − 𝟎, 𝟓𝟕𝑳 − 𝟎, 𝟔𝟐𝑳𝟐 + 𝟎, 𝟒𝟏𝑻𝑳 − 𝟎, 𝟐𝟏𝑻𝑳𝟐 + 𝑻𝟐𝑳 0,95 Eq. 14 

 

As figuras seguintes representam os resultados estatisticos obtidos para a barra cerâmica. A 

Figura  4.25e a Figura 4.26 mostra o diagrama de pareto para a propriedade de retração linear e para 

absorção de água respectivamente. Podemos observar que os efeitos foram estatisticamente 

significativos a 95% de confiança. Pode-se perceber que tanto no tijolo em escala reduzida quanto na 

barra cerâmica os resultados foram semelhantes, a temperatura apresentou maior influencia 

significativa para a retração e negativa para a absorção. O lodo, para a barra, teve um comportamento 

semelhante com o tijolo, ou seja, apresentou mais significancia para a absorção e menor significancia 

para a retração. A interação entre a temperatura e o percentual de lodo apresentou pouca influencia 

em ambas as propriedades porém ainda obtendo influencia significativa na resposta.  Para a RMF tanto 

a temperatura quanto o lodo tiveram efeitos significativos e bastante influentes, sendo que, o lodo é 

inversamente proporcional a RMF, quanto maior a quantidade de lodo menor a RMF, a interação entre 

o lodo e a temperatura também influenciaram bastante na escolha do modelo. 

 

 

Figura 4.25. Diagrama de Pareto para Retração Linear de queima da Barra Cerâmica. 
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Figura 4.26. Diagrama de Pareto para Absorção de água da Barra Cerâmica. 

 

 

A Figura 4.28 e a Figura 4.29 representam as superfícies de resposta e a curva de nível da 

retração linear de queima, respectivamente. As regiões de maior retração foram as mesmas obtidas 

para o tijolo, região superior direita. Na Figura 4.29 concluímos que a região ideal para a retração linear 

de queima é a representada pelas cores verdes, nos mais variados tons, onde este valor varia entre 0,0 

e 1,0. 

  

Figura 4.27. Diagrama de Pareto para Resistência Mecânica à Flexão da Barra 
Cerâmica 
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Figura 4.28. Superfície de resposta para Retração Linear de queima da Barra Cerâmica 

 

Figura 4.29. Curva de nível para Retração Linear de queima da Barra Cerâmica. 

 

Os gráficos para absorção de água mostraram que, os valores são maiores à medida que o 

percentual de lodo aumenta e a temperatura diminui (Figura 4.30). De acordo com as figuras abaixo, 

os melhores resultados se encontram nas regiões verdes (claro, médio e escuro), pois a absorção varia 

entre 10% e 12%, estando dentro do limite permitido. A Figura 4.31 confirma que a região de maiores 

valores se encontram na parte superior esquerda e a região de menores valores se encontram na 

região da direita na parte inferior.  
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Figura 4.30. Superfície de resposta para Absorção de água da Barra Cerâmica. 

 

Figura 4.31. Curva de nível para Absorção de água da Barra Cerâmica. 

 

Quanto maior a RMF melhor a qualidade do meu produto, isso significa que o material é mais 

resistente a ruptura. A variação da temperatura não seguiu uma tendência de valores para a RMF, 

podemos ver pela Figura 4.32 que o valor máximo se encontra na região de 900°C, já para o lodo 

percebe-se que a região ideal é aquela onde é adicionado pouco lodo (10%) ou quase nada (apenas 

argila), assim conclui-se que o lodo contribuiu de forma positiva para a RMF na proporção exata. Pela 

Figura 4.33 chega-se à conclusão que as regiões centrais da curva são aquelas em que tem-se uma 

maior RMF, seus valores giram em torno de 900°C com a adição de até 10% de lodo têxtil. 
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Figura 4.32. Superfície de resposta para Resistência Mecânica à Flexão da Barra Cerâmica. 

 

Figura 4.33. Curva de nível para Resistência Mecânica à Flexão da Barra Cerâmica 
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5. CONCLUSÕES 

 

As análises das matérias primas mostraram que: 

- A argila é um material pouco úmido com um limite de liquidez  de 71,50% sendo de alta 

compressibilidade, permanecendo no limite máximo indicado, que é de 71,6%. Apresenta como 

constituintes básicos os argilominerais ilita-montmorilonita e caulinita, e não argilominerais anortita 

(que é um feldspato) e quartzo (SiO2). 

- O lodo proveniente da indústria têxtil apresentou um aspecto pastoso e bastante úmido, 

umidade aproximada de 86%, o material se mostrou amorfo e nos seus constituintes mostrou a 

presença principalmente de Al2O3, SiO2.  

- As análises de caracterização do lodo gerado nas atividades têxteis permitiram verificar que 

o mesmo deve ser enquadrado na classe II, resíduo não-perigoso, porém serão necessários mais testes 

para a afirmação da sua inertização, se o lodo é classificado como II-A (não-inerte) ou II-B (inerte). 

Qualquer classificação leva a necessidade de processamento de tratamento, reaproveitamento, ou 

ainda, de disposição em aterros industriais.  

Para os materiais cerâmicos podemos concluir que: 

- As cores dos corpos cerâmicos não sofreram alterações com a adição do lodo industrial, 

queimando na cor vermelho, logo é permitido o uso dessas formulações na indústria de cerâmica 

estrutural (vermelha).  

- A RLs está diretamente relacionada a quantidade de água existente no material, quanto maior 

a quantidade de água maior a RLs. Pode-se observar esse comportamento através da umidade de 

extrusão. Esta aumentou à medida que o lodo foi adicionado a massa cerâmica, variando pouco nas 

formulações de 20 e 30%. Observou-se que a RLs aumentou consideravelmente até 20% e entre 20 e 

30% a variação é bastante pequena, isso se deve a umidade de extrusão ser bastante próxima nessa 

região. 

- A matriz cerâmica, com 0% de lodo, em todas as temperaturas estudadas apresentou uma 

estabilidade dimensional aceitável, variando entre 0,07 e 0,92% para as barras e 0,17 e 1,14 para os 

tijolos. Para as amostras adicionadas de resíduo, as retrações ocorridas foram todas dentro do limite 

estabelecido, sendo que as peças queimadas a maior temperatura (950°C) sofreram uma maior 

retração.  

- Os testes de absorção revelaram uma boa absorção de água dos corpos de prova, quase todos 

dentro do limite estabelecido pela NBR 15270/2005. Os valores de AA variaram entre 10,29 e 20,66%, 

para as barrinhas e para os tijolos entre 10,57 e 23,04%, sendo que a AA de 23,04% para o tijolo a 
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850°C e 30% foi maior do que o estabelecido pela norma (22%).  Observou-se também que a AA para 

as barrinhas foram menores do que para os tijolos. 

- Percebeu-se que a adição do lodo diminuiu a RMF e o aumento da temperatura de 

sinterização não seguiu uma tendência. Quanto maior o valor de RMF melhor a qualidade do material, 

logo conclui-se que os melhores valores estão presente em corpos de prova em que tem-se até 10% 

de lodo inserido na massa em até 900°C. 

- A maior RMC foi obtida foi nos tijolos puros (0% de lodo), a medida que o lodo foi adicionado 

a RMC diminuiu e não houve uma alteração significativa com as temperaturas de sinterização. Esse 

comportamento pode ser explicado pela quantidade de fundentes e matéria orgânica existente no 

material, semelhante a RMF nas barras cerâmicas.  

A avaliação estatística concluiu que: 

- Para o tijolo: A temperatura foi o fator que apresentou maior influencia significativa para a 

retração,  porém se mostrou um efeito negativo para a absorção. Já o percentual de lodo apresentou 

mais significancia para a absorção e menor significancia para a retração. A interação entre a 

temperatura e o percentual de lodo apresentou pouca influencia em ambas as propriedades, se 

tornando estatisticamente insignificante para a absorção de água.  Para a RMC a temperatura não se 

mostrou influente, já a medida em que o lodo é adicionado a RMC diminui, as formulações com os 

menores percentuais de lodo obtiveram os melhores resultados 

- Para a barra Cerâmica:  a temperatura apresentou maior influencia significativa para a 

retração e negativa para a absorção. O lodo teve um comportamento semelhante com o tijolo, ou seja, 

apresentou mais significancia para a absorção e menor significancia para a retração. A interação entre 

a temperatura e o percentual de lodo apresentou pouca influencia em ambas as propriedades porém 

ainda obtendo influencia significativa na resposta.  Para a RMF tanto a temperatura quanto o lodo 

tiveram efeitos significativos e foram bastante influentes, sendo que, o lodo é inversamente 

proporcional a RMF, quanto maior a quantidade de lodo menor a RMF, a interação entre o lodo e a 

temperatura também influenciaram bastante na escolha do modelo. 

Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que os produtos cerâmicos que terão aplicação 

na indústria, sem causar danos ao meio ambiente, são aqueles com um limite máximo de 10% de 

adição do lodo proveniente da indústria têxtil em temperaturas de queima entre 850 e 900°C, porém 

antes da incorporação desse resíduo no processo são necessários alguns testes, uma vez que as 

propriedades técnicas variam com o processo, podendo este ser diferente em escala industrial. Neste 

trabalho, os testes foram realizados em corpos de prova.  
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