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RESUMO 

 

As preocupações ambientais atuais consideram o elevado consumo humano de produtos que 

são facilmente descartados, quando poderiam ser reciclados ou facilmente reutilizados. 

Entretanto, o uso de rejeitos ou resíduos incorporados às massas cerâmicas tem sido um fator 

positivo as indústrias ceramistas, pois, proporciona ao produto final características 

mineralógicas, térmicas e mecânicas semelhantes às matérias primas convencionais. Diante 

disso, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um filtro e dois meios filtrantes 

para filtragem de água. Os procedimentos metodológicos para confecção dos filtrantes 

ocorreram em duas etapas. A primeira utilizando como matéria-prima, os rejeitos (telha e 

gesso) e caulim, visa reter as impurezas sólidas em suspensão, substâncias orgânicas e 

inorgânicas, sendo nomeada como F0. A segunda etapa, o filtrante foi fabricado usando 

caulim, carvão ativado e óxido de zinco, no qual objetivou a eliminação das bactérias e 

microrganismos da água. Nessa segunda etapa foram desenvolvidas três formulações 

nomeadas como FI, FII e FIII, variando-se as proporções em massa. O filtro foi 

confeccionado usando um tubo acrílico para verificar a nitidez da água, um tubo de tecnil, 

para fixação dos meios filtrantes e vedantes. Os pós-cerâmicos foram cominuidos, peneirados 

em malha ABNT 200 mesh e caracterizadas pelas técnicas de Difração de Raios X (DRX), 

Fluorescência de Raios X (FRX), Granulometria e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), em seguida, foram homogeneizados, umidificados e prensados com pressão de 25 

MPa. As amostras foram sinterizados a uma temperatura de 1100ºC com patamar de 60 

minutos e taxa de aquecimento de 10°C/min. Para avaliar as propriedades tecnológicas dos 

filtrantes, foram realizados ensaios de retração linear (RL), absorção de água (AA), 

porosidade aparente (PA), densidade aparente. Foram analisados os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos da água antes e depois da filtragem. Os resultados das análises da 

água antes da filtragem detectaram altos índices de contaminantes, como turbidez (118.93 %), 

coliformes totais (390,0%) e coli (7.8 %). Após a filtragem, houve retenção considerável de 

elementos infectantes em todas as amostras. Sendo que, a formulação FI, obteve o melhor 

desempenho de filtração, com o pH (6,70), turbidez (96,2% ), Coliformes Totais (73.2%) e 

Escherichia Coli (58,98%). Logo, este resultado conduziu ao potencial de utilidade para fins 

agrícola, industrial, domésticos e aquicultura.  

Palavras-chaves: Filtro cerâmico. Rejeito de Gesso e Telha.  Óxido de zinco.  Carvão 

Ativado. Filtragem da água.  



 

Tese de doutorado   Renata Ferreira de Sousa 
 

ABSTRACT 

 

Current environmental concerns consider the high human consumption of products that are 

easily discarded when they could be recycled or easily reused. However, the use of tailings or 

residues incorporated in the ceramic masses has been a positive factor in the ceramic 

industries, as it provides the final product with mineralogical, thermal and mechanical 

characteristics similar to conventional raw materials. Therefore, this work has the objective of 

developing a filter and two filtering media for water filtration. The methodological procedures 

for confection of the filters occurred in two stages. The first using as raw material, tailings 

(tile and gypsum) and kaolin, aims to retain solid suspended impurities, organic and inorganic 

substances, being named as F0. The second step, the filter was manufactured using kaolin, 

activated charcoal and zinc oxide, in which it aimed the elimination of bacteria and 

microorganisms from the water. In this second stage, three formulations named FI, FII and 

FIII were developed, varying the mass proportions. The filter was made using an acrylic tube 

to verify the clarity of the water, a technology tube, for fixing the filter media and seals. The 

post-ceramics were comminuted, sieved in ABNT 200 mesh and characterized by X-Ray 

Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence (FRX), Granulometry and Scanning Electron 

Microscopy (SEM) techniques, then homogenized, humidified and pressed with a pressure of 

25 MPa. The samples were sintered at a temperature of 1100 ° C with a 60 minute step and a 

heating rate of 10 ° C / min. To evaluate the technological properties of the filters, linear 

retraction (RL), water absorption (AA), apparent porosity (PA) and bulk density tests were 

performed. The physical-chemical and microbiological parameters of the water were analyzed 

before and after the filtration. The results of the water analysis before filtration detected high 

contaminant indices such as turbidity (118.93%), total coliforms (390.0%) and coli (7.8%). 

After filtration, there was considerable retention of infectious elements in all samples. The 

best formulation was obtained with pH (6.70), turbidity (96.2%), total coliforms (73.2%) and 

Escherichia coli (58.98%). Therefore, this result has led to the potential of utility for 

agricultural, industrial, domestic and aquaculture purposes. 

 

Keywords: Ceramic filter. Plaster and Tile Rejection. Zinc oxide. Activated charcoal. Water 

Filtration. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores que preocupa quando se fala em meio ambiente são os impactos 

causados pelo homem. A necessidade de redução dos impactos conduziu a busca de novos 

produtos através da reutilização de materiais a que venha atender a necessidade do mercado 

consumidor. Entretanto os rejeitos cerâmicos têm contribuído para o surgimento desses novos 

materiais devido as suas propriedades químicas e tecnológicas similares as matérias-primas 

em condições específicas.  

Conceitualmente, os materiais cerâmicos podem ser definidos como qualquer material 

não metálico, inorgânico, cuja sua estrutura após a queima em elevadas temperaturas, 

apresenta-se inteiramente ou parcialmente cristalizada. Essa característica da estrutura confere 

aos materiais cerâmicas propriedades como a refratariedade, a condutividade térmica, a 

resistência ao choque térmico, à resistência ao ataque de produtos químicos, a resistência á 

tração e á compressão e a dureza. Isso permite que os produtos cerâmicos sejam usados em 

algumas áreas como na construção civil e na mecânica como material refratário de altos 

fornos e ferramentas de corte em máquinas-ferramentas. 

Na indústria civil, os materiais cerâmicos além de contribuir no desenvolvimento de 

grandes construções, os resíduos gerados de demolições de antigos prédios reformas e reparos 

de edifícios, tais como componentes cerâmicos (tijolos, telhas e revestimentos), podem ser 

reutilizados ou reciclados juntos com outros materiais cerâmicos pra fabricação de um novo 

produto. 

Componentes cerâmicos como tijolos e telhas (chamotes) gerados na demolição de 

prédios e indústrias cerâmicas são triturados e em forma de pó são incorporadas as massas 

cerâmicas tradicionais sendo utilizadas como matéria-prima nas indústrias tendo reflexo 

positivo sobre todo processo produtivo (MENEZES, 2007).  

Outro componente cerâmico gerado a partir da construção civil é o resíduo de gesso. 

De acordo com Nascimento (2010) o descarte do resíduo do gesso em aterros sanitários causa 

sérios problemas ambientais, pois o gesso em contato com o meio libera substâncias que 

contamina os lençóis freáticos. 

A resolução 307 CONAMA. Classifica o rejeito de gesso como classe ―C‖, materiais 

que ainda não foram desenvolvidos tecnologicamente e aplicado de forma viável. Mas 

algumas empresas internacionais fazem a reciclagem de placas de gesso acartonado que 

servem de matéria-prima da indústria de fibra de papel 2006). Atualmente, o uso do rejeito de 
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gesso tem sido incorporado às massas cerâmicas e agregados para a produção de componentes 

de concreto de cimento Portland.  

Pensando na reutilização dos resíduos cerâmicos. Sousa (2014), em sua pesquisa de 

mestrado desenvolveu um meio filtrante cerâmico utilizando o rejeito de gesso junto com o 

rejeito de telha tendo como objetivo a filtragem de água residual obtendo um excelente 

resultado. No entanto a reutilização desse material seria uma forma de evitar danos 

ambientais, sendo aplicado na indústria para fabricação de um novo produto. 

O óxido zinco também é um material cerâmico versátil, o qual pode ser utilizado em 

diversas aplicações tecnológicas tais como: catalisadores, aditivos em óleos lubrificantes, 

materiais luminescentes, sensores de gás, pigmentos, protetor solar, materiais farmacêuticos, 

entre outras (ABRAROV, 2004).  

Estudos feitos por Sun et al., (2014) mostram que o ZnO tem propriedades  

antibacterianas partindo de diferentes sais zinco dopados com titânio verificou-se que o pó de 

zinco sintetizado a partir do cloreto de zinco foi o que exibiu melhor atividade antibacterianas, 

evidenciando a importância do percursor usado na síntese química assim como a relevância 

do tamanho das partículas e cristalinidade. 

Assim com o ZnO tem propriedades antibacterianas carvão ativado também apresenta 

essas propriedades. Estudos revelam que o carvão ativado tem sido largamente utilizado no 

tratamento de água devido ao seu alto poder de adsorção, para controle de cor e odor, bem 

como para a remoção de compostos orgânicos, metais tóxicos e cloro (HETRICKET et al., 

2000). 

Os filtros lentos de areia apresentam duas funções associadas: a redução da turbidez 

por meios da retenção de partículas e patógenos como nos filtros convencionais e a remoção 

da matéria orgânica biodegradável e outros elementos biodisponíveis utilizando como 

mecanismo de remoção o metabolismo microbiano da schutzdecke, chamada de biofilme 

aderido ao meio filtrante (JENKINS et al., 2011; LOGSDON et al.,2002) 

A fim de melhorar os resultados obtidos na pesquisa de mestrado, este projeto de 

doutorado visa à obtenção de meios filtrantes para eliminação de bactérias, microrganismo e 

regularizar parâmetros físico-químicos da água.  Utilizando como matérias prima os rejeitos 

de telha, rejeito de gesso e caulim.  Para o primeiro meio filtrante e carvão ativado e ZnO para 

o segundo meio filtrante. 

A técnica de processamento para fabricação dos filtrantes consiste em compactar e/ou 

modelar a mistura e aquecê-la (etapa chamada de sinterização). O diferencial desse filtro em 
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relação aos demais é o aproveitamento de rejeitos utilizados como matéria-prima para 

fabricação de meios filtrantes, além de cria novos produtos com baixo custo, que contribuem 

com o meio ambiente de forma benéfica.  

Outro diferencial é a aplicação do óxido de zinco, que tem se destacado por suas 

propriedades antibacterianas e antifúngicas, que pode contribuir para eliminação 

microrganismo da água. 

Em relação à qualidade da água, a resolução CONOMA n º 430/2011 que altera a 

resolução nº 357/2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais, considera que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico 

aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas; quanto ao padrão, 

estabelece valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade de 

água ou efluente. Esses parâmetros estão relacionados com as substancias ou outros 

indicadores representativos. Clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção de pH 

quando necessário são tipos de tratamentos simplificados.  

Outro fator importante desta resolução CONOMA n º 430/2011 é a condição da 

qualidade de água com relação a existência de coliformes termotolerantes que não deverá ser 

excedido um limite de 2500 por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras 

coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. A E. Coli poderá ser 

determinada em substituição aos parâmetros coliformes termotolerantes de acordo com 

limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um filtro cerâmico a partir da fabricação de dois meios filtrantes, 

utilizando como matéria-prima rejeitos de telha e gesso, caulim, carvão ativado e óxido de 

zinco (ZnO), tendo como objetivo principal eliminar partículas impurezas sólidas, 

microrganismo e regularizar parâmetros físico-químicos da água para fins industriais, 

domésticos e aquicultura. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar as matérias primas por análise química (FRX), mineralógica (DRX), 

granulométrica e microestrutural (MEV); 
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2. Determinação das propriedades tecnológicas através dos ensaios de retração linear 

(RL), absorção de água (AA), porosidade aparente e densidade aparente;  

3. Desenvolver meios filtrantes reutilizando rejeitos cerâmicos, com o propósito de 

minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte indevido destes rejeitos e 

aumentar o leque de matérias-primas das indústrias cerâmicas; 

4. Fabricação do sistema filtro utilizando tubos acrílicos no intuito de verificar a 

filtragem como mais nitidez e eficiência; 

5. Avaliar três formulações em diferentes porcentagens em massa, para verificar qual 

obteve a melhor eficiência em filtragem de impurezas sólidas e microbiológica da 

água; 

6.  Analisar parâmetros físico-químicos antes e após a filtragem;  

7. Aplicação da água após a filtragem  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo se inicia com a definição de materiais cerâmicos, características, 

propriedades, estruturas cristalinas e aplicação do mesmo.  Segue explicando o método de 

obtenção do rejeito de gesso, e as fases e constituintes, o uso dos rejeitos como matéria-prima 

e o que acontece no material depois do processo de compactação e sinterização. Citar o uso do 

óxido de zinco como meio filtrante e sua característica e propriedades bactericidas observados 

por alguns pesquisadores.  

Descrevendo as propriedades físicas e químicas do carvão ativado, visando seu uso 

para eliminar odores e bactérias da água. Processamentos de filtros cerâmicos para a 

purificação de água para consumo humano. Conhecimento sobre caulim, mineralogia, 

propriedades tecnológicas e físicas e químicas. 

 

2.1 Materiais Cerâmicos 

 

A palavra cerâmica é derivada do grego keramikos, que significa ―de argila‖. A 

cerâmica é considerada umas das classes mais antigas de materiais tecnologicamente úteis. 

Enquanto os metais dominaram as aplicações na engenharia, as cerâmicas foram largamente 

utilizadas para prover isolamento térmico e elétrico, e vêm emergindo como importante 

material estrutural (SOUZA, 2011).  

Conceitualmente, a cerâmica pode ser definida como qualquer material não metálico, 

inorgânico, cuja estrutura, após a queima em altas temperaturas, apresenta-se inteira ou 

parcialmente cristalizada, ou seja, depois que o material é sinterizado, a estrutura dos átomos 

é organizada de forma simétrica formando pequenos cristais juntos uns dos outros (CANOSA, 

2015). 

A cristalização, é uma característica estrutural dos cerâmicos, confere aos materiais 

propriedades físicas como refratariedade, a condutividade térmica, a resistência ao choque 

térmico, à resistência ao ataque de produtos químicos, a resistência á tração e á compressão e 

a dureza, que é muito importante para a mecânica, construção civil, entre outras áreas 

(SOUSA, 2013).  

Além disso, as propriedades dos materiais cerâmicos dependem da quantidade e do 

arranjo da fase cristalina que o modo como os átomos, moléculas e íons se organizam dentro 
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de um material de maneira fixa, regular e repetitiva. Sendo responsável pela estabilidade e 

pela densidade do material. 

A fase vítrea age como um ligante das fases cristalinas sólidas, forma como o 

cimento une as pedras no concreto. Ela confere resistência mecânica á peça quando em 

temperatura ambiente. A fase porosa é o espaço vazio entre os grãos sólidos, ou dentro dos 

grãos sólidos, que formam o material cerâmico. Essa fase pode ser aberta ou fechada.  É 

aberta quando deixa um caminho aberto até a superfície e permite a absorção de água, gases 

etc. Fechada quando está fechada dentro de um grão ou cercada de grãos por todos os lados 

(SOUSA, 2013). 

Segundo Martins et al. (2004), os materiais cerâmicos são obtidos a partir de 

matérias-primas classificadas em naturais e sintéticas. As naturais mais usadas 

industrialmente são: argila, caulim, quartzo, feldspato, filito, talco, calcita, dolomita, 

Magnesita, cromita, bauxito, grafita e zicronita. As sintéticas, incluem entre outras aluminas 

(óxido de alumíarbonato de silicionio) sob diferentes formas (calcinada, eletro fundida), e os 

mais diversos produtos químico inorgânicos, podendo ser classificados basicamente entre dois 

grupos: cerâmicas tradicionais e avançadas provêm de matérias primas naturais fabricados a 

partir dos métodos convencionais.  

As cerâmicas avançadas são de origens sintéticas de alto grau de pureza, apresentam 

propriedades excelentes tais como: elevadas resistências a altas temperaturas, propriedades 

mecânicas superiores, propriedades elétricas especiais e maiores resistências a ataque 

químico. Elas foram desenvolvidas para atender as necessidades de aplicações que as 

cerâmicas tradicionais não podiam oferecer, e por causa da real necessidade de novos 

materiais que transformem projetos disponíveis em produtos úteis (SCHULLER, 2008). 

 

2.1.1 Cerâmicas Porosas 

 

As propriedades dos materiais cerâmicos geralmente estão relacionadas à densidade 

e à existência de poros em sua estrutura. A porosidade de um material depende das varias 

partículas minerais que este possa ser constituído, dos agregados calcinados, e aglomerados 

contendo poros intersticiais, microfissuras e poros (SOUSA, 2013). A porosidade é um 

parâmetro do meio filtrante que corresponde à relação de vazios presentes no meio. Os filtros 

devem apresentar uma porosidade que não resulte em uma elevada resistência ao fluido, mas 

que evite a penetração de partículas na sua estrutura (SILVA, 2008).  
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Para Oliveira (2010), no que se referem à estrutura, as cerâmicas apresentam dois tipos de 

porosidades: abertos (conectados á superfície da partícula do pó ou da peça cerâmica). Ou 

fechados (não se conectam com a superfície da partícula do pó ou da peça cerâmica). Somente 

os poros abertos estão em contato físico com o fluido externo à cerâmica.  

A seguir na Figura 1, é verificado o esquema dos tipos de poros presentes em 

aglomerados e agregados de partículas de pós e em cerâmicas porosas. Os poros fechados não 

possibilitam a entrada de líquidos e gases no seu interior, mas exerce influência sobre as 

propriedades mecânicas, a densidade, as condutividades térmica e elétrica. 

 

Figura 1 – Representação dos diferentes tipos de poros: (a) fechados ou isolados, (b) gargalo de 

garrafa, (c) cilíndricos, (d) afunilados, (e), interconectados, (f) irregulares. A letra (g) representa a 

rugosidade da superfície 

 

                                    Fonte: Adaptada, OLIVEIRA, 2010. 

 

 

Segundo Vasconcelos (1997), a presença dos poros em cerâmicas é decorrente das 

condições usualmente empregadas. Durante o processo de fabricação, o material e 

compactado e os grãos dentro da estrutura ficam mal distribuídos, o que irá ocasionar a 

presença de vazios quando sintetizados. Em relação ao comportamento mecânico, a presença 

de poros comumente implicará na diminuição da resistência. 

 

2.2 Gesso 

 

O gesso, ou o plaster, é conhecido e utilizado pela humanidade desde o período 

neolítico, sendo utilizados para fabricação de recipientes e rebocos (gesso e cal) que serviam 

de suportes decorativos. No entanto os egípcios já conheciam as técnicas de calcinação do 
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gesso e utilizava em argamassas para construção das pirâmides, esfinges, tumbas e 

revestimento de parede nas quais eram feitas pinturas (KANNO, 2009).  

Atualmente, a maior aplicação do gesso é na indústria da construção civil 

(revestimento de paredes, placas, blocos, painéis, etc.), onde pode ser utilizado como 

alternativa em relação a outros materiais como a cal, o cimento, a alvenaria e a madeira. É 

também muito utilizado na confecção de moldes para as indústrias cerâmica, metalúrgica e de 

plásticos em moldes artísticos, ortopédicos e dentários, e como aglomerante do giz. Com uma 

mistura de gesso e amianto, são confeccionados isolantes para cobertura de tubulações e 

caldeiras, enquanto isolantes acústicos são produzidos com a adição de material poroso ao 

gesso (KARNI, 1995). 

A matéria-prima para obtenção do gesso é a gipsita [CaSO4 2H2O], sulfato de cálcio 

dihidratado, no qual é proveniente de rochas sedimentares gipso ( PINTO,2014). O gipso tem 

a formação terrestre ocorre pela evaporação de reservatórios naturais constituídos por águas 

de antigos oceanos que possuem elevada concentração de sais precipitados na forma de 

sulfato de cálcio, dando origem à rocha (BALTAR et al. 2005). 

 

2.2.1 Gipsita 

 

É um mineral do qual provém o gesso, ela é uma rocha sedimentar que tem sua 

origem na precipitação de sulfetos de cálcio contidos em águas marinhas submetidas à 

evaporação. Geralmente esta associada à anidrita (CaSO4) e algumas impurezas e 

argilominerais como: calcita, dolomita e materiais orgânicos. Os minerais de sulfeto de cálcio 

podem ocorrer na forma dihidratada (gipsita: CaSO4. 2H2O), desidratada (anidrita: CaSO4) e 

semi-hidratado (bassanita: CaSO4.0,5H2O), uma das mais rara de encontrar (KANNO, 2009). 

A gipsita, ou dihidrato de sulfato de cálcio (DH), possui estrutura cristalina 

prismática monoclínica, de dureza 2 na escala Mohs, coloração branca ou transparente, 

apresenta o índice de refração 1,53 e peso específico de 2.32g/cm
3
. Sua composição química 

(estequiométrica) apresenta: 32,5% de CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O.  

As Figuras 2 e 3 são observadas as variedades mineralógicas encontradas nas jazidas 

de gipsita do Araripe que são conhecidas na região como cocadinha, rapadura, pedra Johnson, 

estrelinha, alabastro, selenita, boró e anidrita, cujas características e aplicações são descritas a 

seguir (BALTAR et al 2004):  
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 Figura 2 – Variedades de gipsita encontradas no Pólo Gesseiro do Araripe: (a) cocadinha;  

(b) rapadura e (c) pedra Johnson 

 

        Fonte: Adaptado, PINHEIRO, 2011. 

 

Figura 3 – Variedades de gipsita encontradas no Pólo Gesseiro do Araripe: (a) alabastro;  

(b) selenita e (c) anidrita. 

 

       Fonte: Adaptado, PINHEIRO, 2011. 

 

As variedades mineralógicas cocadinha, rapadura e estrelinha são utilizadas na 

produção do gesso β
3
 , e a variedade pedra Johnson é utilizada na produção do gesso 

4 
. O 

alabastro, o boró e a anidrita encontram aplicação na fabricação de cimento e na agricultura; 

já a selenita é usada em polarizadores (BALTAR; et al., 2004).A gipsita é calcinada a uma 

temperatura da ordem de 140ºC a 160ºC, quando se deseja obter o hemidrato 

(CaSO4.0,5H2O). A anidrita III ou anidrita solúvel (CaSO4.1/2H2O) é obtida entre 160
o
C e 

250
o
C e pode conter água de cristalização em baixo teor. Esta fase é solúvel, tal como o 

hemidrato, porém instável, transformando-se em hemidrato na presença da umidade contida 

no ar (CANUT, 2006). 

A microestrutura da gipsita é constituída por grupos sulfatos que são conectados por 

íons cálcio. A água de hidratação presente na composição do minério é explicada pela ligação 

de hidrogênio, formada pelo hidrogênio da molécula de água e o oxigênio dos grupos sulfato. 

O arranjo total resume-se a duas moléculas de água e mais seis átomos de oxigênio dos 
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grupos sulfato, em volta do íon cálcio (CANUT, 2006). A Figura 4 representa a célula unitária 

da gipsita é cúbica de face centrada (CFC). 

                         Figura 4 – Arranjo cristalino do mineral gipsita 

 

                           Fonte: CANUT, 2006 

 

2.2.2 Obtenção do gesso 

 

O gesso é obtido a partir da moagem passando por um processo de calcinação do 

minério a gipsita. Esta calcinação consiste na desidratação da gipsita, onde 3/4 da água de 

hidratação do sulfato de cálcio dihidratado (2CaSO4 . 2H2O) é retirado, transformando-a em 

sulfato de cálcio hemi-hidratado (2CaSO4 .1/2H20) mostrada na Eq.(01) (KANNO, 2009). 

 

 

  Fonte: KANNO, 2009 

 

 

A partir da calcinação da gipsita são obtidos vários tipos de hemidrato conhecidos 

como gesso beta e gesso alfa. Dependendo do processo de calcinação os fornos sob pressão 

atmosférica, produz o gesso beta, enquanto que nos fornos do tipo autoclave, é produzido 

gesso alfa (MUNHOZ et al., 2007). A especificação dos hemidratos estar relacionada com o 

grau de cristalização e pelo tamanho dos cristais, consequentemente, o crescimento dos 

cristais influenciará nas propriedades mecânicas do gesso. O gesso alfa possui menor área 

superficial específica devido à formação de cristais grandes e sem poros, com isso a 

quantidade de água necessária para formação da suspensão aquosa é menor. Devido à menor 

área específica, o processo de dissolução dos cristais de baixa porosidade e alta resistência 

         2 CaSO4.2H2O + CALOR             2CaSO4. 1/2H2O + 3H2O                                                  (1)                                                        
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mecânica (KANNO, 2009). São utilizados para materiais odontológico, ortopédico ou 

cerâmico. 

O gesso beta possui uma área superficial especifica maior devido a sua granulometria 

fina. Possui má formação dos cristais e alta porosidade, portanto, é necessário água em 

excesso para sua conformação, consequentemente, apresenta uma baixa resistência mecânica 

devido à elevada porosidade do material.  

Com o excesso de água e a elevada área especifica, o gesso beta dissolve 

rapidamente, provocando o crescimento rápido e desordenado de um grande número de 

cristais de dihidrato de sulfato de cálcio, reduzindo ainda mais a resistência à compressão, 

flexão e dureza. (KANNO, 2009). São bastante utilizados para revestimento ou fundição. 

Além disso, o gesso pode ser obtido de varias maneiras na forma natural ou sintética, via 

processo químico, como subproduto ou resíduo. Estes podem ser denominados de gesso 

químico conhecido como borogesso, dessulfogesso, fluorgesso, titanogesso. 

 

2.2.3 Anidrita 

 

A anidrita é o sulfato de cálcio desidratado (CaSO4). Apresenta coloração branca, 

índice de refração 1,60 e peso especifico 2,97g/cm
3
. Possui estrutura cristalina ortorrômbica, 

dureza 3,5 na escala de Mohs. Sua composição química (estequiométrica) apresenta: 41,2% 

de CaO, 58,8% de SO3. A formação de anidrita começa a partir da temperatura acima de 

180ºC, resultando em diferentes formas de anidrita (KANNO, 2009).  

Segundo Linhales  (2003), a gipsita calcinada a temperatura acima de 160
o
C, a fase 

obtida é a bassanita ou hemihidrato, quando a anidrita III é calcinada entre as temperaturas 

250
o
C a 800

o
C ocorre a formação da anidrita II  (CaSO4), cuja velocidade de hidratação é 

lenta e que a  anidrita I (CaSO4) só é obtida em temperaturas acima de 800
o
C. Logo abaixo, 

são representadas as reações de desidratação da gipsita. As equações de 02 a 05 segue a 

mesma fonte. 
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Fonte: LINHALES, 2003 

 

 

O gesso anidro possui uma estrutura cristalina diferente. Os cristais são da mesma 

substância, mas de tamanho maiores, tendo área especifica menor (BARDELLA, 2011). Com 

o aumento da temperatura acima de 800 ºC, onde ocorre a formação da anidrita I, ocorre o 

fechamento dos poros, consequentemente, a absorção de água diminui com isso o material 

torna-se mais resistente, daí a obtenção do gesso de alta resistência. Geralmente esse tipo de 

gesso é empregado no interior de edifícios e das construções que devem ser particularmente 

resistentes (CANUT, 2006).  

As propriedades e fases envolvidas em diferentes formas do sulfato de cálcio são 

representadas na Tabela .1. A bassanita ou hemidratado - CaSO4.1/2H2O, pertence ao sistema 

cristalino romboédrico. O romboedro é constituído de seis faces, similar, a um cubo, 

deformado na direção de um dos eixos de simetria.  

O hemidrato é constituído por duas fases α e β, que apresentam propriedades físicas e 

químicas diferentes. A fase α- hemihidrato é constituída de cristais grandes, compactos, com 

formas bem definida e transparente; a fase β- hemihidrato é constituído de cristais pequenos e 

irregulares (OLIVEIRA, 2010). Compensar o desequilíbrio econômico provocado pelas altas 

do petróleo, principalmente nos países onde há escassez de matérias-primas. De acordo com 

Menezes (2007), as indústrias de cerâmicas tradicionais como telhas, blocos e revestimento 

cerâmicos geralmente apresentam grande variação de composição devido ao largo intervalo 

de composições das argilas utilizadas como matérias-primas para sua fabricação, o que 
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possibilita uma grande tolerância para a incorporação de grandes quantidades de rejeitos 

inorgânicos. 

Tabela 1– Propriedades e fases cristalinas do sulfato de cálcio CaSO4. 

 

    Notas: nd – não determinado; (a) solubilidade em água à 25 °C. 

    Fonte: OLIVEIRA, 2010. 

 

As fases cristalinas de anidrita I, II, III são distintas entre si. Nas condições normais de 

temperatura e pressão, somente as fases II e III são estáveis; a anidrita I é estável somente em 

temperatura acima de 180
o
C.  A anidrita III, é denominada solúvel, porém apresenta três 

formas diferentes β- Anidrita III, β- Anidrita III
’
 eα - Anidrita III. 

 

2.3 Uso de Rejeitos Como Matérias-Primas 

 

A reciclagem é o conjunto das técnicas cuja finalidade é converter ou aproveitar sedimentos e 

rejeitos gerados na indústria e reintroduzi-lo no ciclo de produção. Esse processo residual 

permite consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a poluição do ar e da água. 

Além disso, a vantagem mais visível da reciclagem é a preservação de recursos naturais, 
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prolongando sua vida útil e reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora.  que põe em 

risco a saúde pública, ocupam espaços e degradam o meio ambiente e a necessidade de  

. A incorporação de rejeitos nas formulações de cerâmicas tradicionais tem elevada 

utilização a cada dia como matérias- prima alternativa na indústria.  

Nos últimos anos várias pesquisas têm sido desenvolvidas em função do processo de 

reutilização dos rejeitos oriundos da construção civil e o seu beneficiamento como matérias-

primas alternativas para a indústria de cerâmicas tradicionais. A reutilização do rejeito de 

telha e tijolos como produto ganha espaço significativo na indústria ceramista. 

Os chamote de telha ou tijolo são rejeitos gerados em grande escala nas indústrias 

ceramistas. Segundo Vieira et al., 2004, o chamote é o descarte de produtos cerâmicos após a 

queima. É um material não plástico que eventualmente é incorporado em massas para 

produção de cerâmicas. Para obtenção do pó desses rejeitos, inicialmente é necessário 

fragmentar as peças descartadas através de moinhos de martelos.  

A utilização de chamote em cerâmica vermelha pode ter reflexo positivo sobre todo 

processo produtivo. Pois apresenta granulometria mais grosseira em relação à argila o que 

pode melhorar no grau de empacotamento, também contribui significativamente para facilitar 

a etapa de secagem, devido a morfologias das partículas.   

Os rejeitos gerados pela construção civil e demolição de edifícios representam uma 

grande parcela de resíduos sólidos urbano, o que pode atribuir ao crescimento de novas 

construções, consequentemente a elevada taxa de desperdício de materiais em canteiros de 

obras. Estima-se que 4% dos entulhos gerados da construção civil são de produtos de gesso 

(NASCIMENTO, 2010).  

O desperdício estimado na indústria de construção é de 45%, enquanto os fabricantes 

de gesso em pó estimam perdas de 30% da massa de gesso, dados levantados.  . a redução 

deste desperdício deve fazer parte do dia a dia das empresas, pois o custo do material perdido, 

aliado ao da gestão dos resíduos, pode afetar a competitividade da solução (JOHN et al.2003).   

As indústrias como a civil, indústria cimenteira, setor agrícola e indústria de 

transformação de gesso fazem o reaproveitamento do resíduo do gesso. Segundo a experiência 

de algumas empresas internacionais é possível à reciclagem de gesso. Um exemplo disso é a 

reciclagem de placas de gesso acartonado que serve de matéria prima para indústria de gesso 

acartonado e fibra de papel, fornecida pela empresa canadense New West Gypsum Recycling. 
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A empresa dinamarquesa Gipsrecycling também opera neste mercado e desenvolveu 

containers especiais onde o resíduo fica protegido da chuva (RIBEIRO, 2006). No Brasil, 

ainda existe uma dificuldade para a viabilização para a reciclagem do gesso devido às etapas 

do processo para o aproveitamento, uma vez que o custo para deposição dos resíduos é 

elevado. 

Segundo a resolução do nº 307 do CONAMA para possibilitar a reutilização do 

gesso são necessários atribui responsabilidades aos geradores, um plano de gestão para cada 

empreendimento; transportadores e gestores públicos uma política municipal, com relação ao 

resíduo de construção e demolição.  

Segundo Nascimento (2010), para reutilizar os resíduos de gesso, é preciso que 

sejam coletados e armazenados em um local nos canteiros, separados de outros materiais 

como madeira, metais, papéis, plásticos, restos de alvenaria (tijolos, blocos, argamassa) e lixo 

orgânico. 

A coleta seletiva ou diferenciação melhora a qualidade do resíduo a ser enviado para 

reciclagem, tornando-a mais fácil. Nesse sentido, o treinamento da mão de obra envolvida nas 

operações com gesso incluindo os prestadores de serviços terceirizados é fundamental para 

obtenção de melhores resultados (NASCIMENTO, 2010). O local de armazenamento dos 

resíduos de gesso na obra deve ser seco e pode ser feita em baia com piso concretado ou em 

caçamba.  

A viabilidade para reciclagem dos resquícios de gesso requer muitos estudos e um 

procedimento adequado, principalmente, separação dos contaminantes. São muitos os 

contaminantes do gesso, como pintura, metais, madeiras, adesivos, plásticos entre outros. 

Deve-se ter cautela na escolha do processo de descontaminação, pois uma separação manual 

dos contaminantes pode acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores (MUNHOZ et al., 

2007). 

De acordo com Munhoz et al. (2007), a ausência de procedimentos adequados na 

gestão dos resíduos no canteiro ou na fase de demolição pode aumentar  significativamente a 

quantidade de contaminantes, dificultando ainda mais o processo de separação. O controle de 

qualidade da reciclagem é de grande importância. É uma forma de garantir que o produto 

reciclado seja compatível com a do produto virgem, e também facilitar a comercialização do 

produto reciclado. 

No que diz respeito a aplicações de resíduos de gesso, a Resolução 307 do 

CONAMA revela que ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
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economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Uma vez que os 

dejetos de gesso utilizados na construção civil e outras indústrias em sua maioria são 

depositados em aterros ou canteiros de obras.  

Inúmeros autores têm estudado o uso de resíduos como matéria-prima para produtos 

cerâmicos, em especial, para o setor estrutural (cerâmica vermelha). Dentre eles Biachini e 

seus colaboradores (2005), a caracterização química e mineralógica de resíduos de demolição e 

construção mostrou ser viável a sua reutilização como componentes de cimentos e tijolos.  

Já os resultados do trabalho de Acchar et al. (2009) indicaram que um teor de até 50% 

de resíduo de demolição e construção podem ser incorporados em uma mistura de argila 

industrial sem prejudicar as propriedades do produto final.  

Na pesquisa de Silva (2008), a incorporação de até 15% de resíduo de gesso de 

revestimento em formulações de massa para cerâmica vermelha, constituídas de argilas e 

medianamente plásticas em sua composição, apresentou melhores resultados em termos das 

propriedades tecnológicas estudadas, tais como retração linear de queima, absorção de água, 

massa específica aparente e resistência mecânica à flexão, quando queimadas na  temperatura 

de 950ºC. 

 

2.4 Óxido de Zinco (ZnO) 

 

O óxido de zinco é um composto inorgânico com a fórmula ZnO. Ele geralmente 

aparece como um pó branco, praticamente insolúvel em água. O pó é largamente utilizado 

como aditivo em vários materiais e produtos, incluindo plásticos, cerâmica, vidro, cimento, 

borracha (por exemplo, pneus de carro), lubrificantes, tintas, pomadas, adesivos, selantes, 

pigmentos, alimentos (fonte de nutrientes Zn), baterias, ferrites, retardadores de fogo, fitas de 

primeiros socorros, etc. O  ZnO está presente na crosta terrestre como o mineral ―zincite‖, no 

entanto, a maior parte do ZnO utilizado comercialmente é produzida sinteticamente (LUNAS, 

2009). 

 

2.4.1 Estrutura cristalina e métodos de obtenção de ZnO 

 

A maioria dos compostos semicondutores binários dos grupos II-IV se cristalizam 

em estruturas cubicas ou hexagonais, onde cada ânion está cercado por quatro cátions nos 

vértices de um tetraedro. Esta coordenação é típica de ligações covalentes sp
3
. Em condições 
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ambientais a fase termicamente estável é a da wurtzita, cujos parâmetros de rede são a=3,25 Å 

e c= 5,21 Å (ÖZGÜR, Ü. et al, 2005). 

É um cristal de grau de covalência relativamente alto, onde verificamos que todos os 

íons de zinco estão envolvidos por quatro íons de oxigênio numa geometria tetraédrica como 

ilustrado na Figura 5. Sua densidade é de 5,6 g/cm 
3
 , apresenta uma  coloração  branca e seu 

ponto de fusão, à pressão atmosférica, está acima de 1797ºC (ÖZGÜR, Ü. et al, 2005). 

 

                             Figura 5 – Estrutura de Wurtzita para óxido de zinco cristalino 

 

                             Fonte: NEVES, 2014 

 

As propriedades físicas e químicas de nanoestruturas do ZnO podem ser alteradas ao 

se alterarem as características morfológicas e microestruturais, tais como forma, tamanho, 

orientação e cristalinidade dos materiais sintetizados. Portanto, do ponto de vista dos estudos 

fundamentais e aplicações práticas, o desenvolvimento de um método de síntese de partículas 

de ZnO com formato controlado ainda é um verdadeiro desafio (MONTERO MUÑOZ, 2013).  

Diversos são os métodos descritos na literatura para a produção de pós de óxido de 

zinco. Entre esses, destacam-se a síntese hidrotérmica, decomposição térmica, pirólise por 

chama e precipitação (TROMMER, 2009). Uma especial atenção pode ser dada à técnica de 

sol-gel. Entretanto, este método apresenta desvantagens como o rígido controle dos 

parâmetros do processo, necessário devido à violenta reação de hidrólise no ar durante a 

síntese, bem como o elevado custo dos sais precursores (WANG. et al, 2011) . Assim, este 

trabalho teve como objetivo produzir óxido de zinco.  
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Entre os vários métodos de síntese química que vêm sendo utilizados para a 

preparação de nanospós de ZnO pode-se  citar o método de sol-gel, o spray pirólise, reação 

por combustão via líquida, SHS, síntese hidrotérmica, spray-drying e o método Pechini. Entre 

esses métodos, o método Pechini destaca-se como uma técnica alternativa e promissora para a 

preparação de ZnO cristalino e nanométrico com tamanho de partícula controlado (BRAGA, 

2014). 

O método Pechini é um método químico empregado na obtenção de óxidos 

inorgânicos da forma de pó, com tamanhos de partículas na ordem de algumas centenas de 

nanômetros. É muito utilizado na preparação de óxidos mistos, ou dopagem de óxidos, pois se 

tratando de uma solução como precursor, permite a distribuição uniforme dos cátions (CRUZ, 

2008). 

O método Pechini, também chamado método dos precursores poliméricos, se baseia 

na formação de uma resina polimérica produzida pela poliesterificação entre um complexo 

metálico quelatado usando ácidos hidroxicarboxílicos (como ácido acético ou ácido maleico) 

e um álcool polihidróxi como o etileno glicol. De Melo Costa et al. 2007). Na Figura 6 está 

representada de uma forma geral a complexação de um metal com ácido cítrico. A ligação 

coordenada se dá através do oxigênio dos grupos alcoólicos. Nesta figura está representada 

somente uma ligação de coordenação, com isso, o número de coordenadas depende do 

tamanho da carga do metal (CRUZ, 2008). 

 

                        Figura 6 – Esquema das reações na preparação da solução Pechini 

 

                               Fonte: CRUZ ,2008 
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O quelato, também chamados de minerais orgânicos ou mineral aminoácido, depois de 

misturado a um álcool polidroxilado (como etilenoglicol), sob aquecimento, poliesterifica-se 

formando uma resina de alta viscosidade. Durante a decomposição da resina oxido, uma 

grande massa orgânica deve ser queimada. Os íons metálicos estão agregados a este material 

são mantidos durante a decomposição da resina formando óxidos complexos a temperatura 

mais baixa que no processo de obtenção por reações de estado sólido (CRUZ, 2008).  

Segundo De Melo Costa et al. ( 2007), o aquecimento da resina polimérica acima de 300ºC 

causa a quebra do polímero e a expansão da resina formada o que se denomina ―puff‖.  

O ―puff‖ ou resina expandida constitui-se de um material semicarbonizado, portanto 

preto, mostrando um reticulado macroscópico e frágil semelhante a uma espuma. As 

vantagens desse método incluem a possibilidade de preparação de complexos de boa 

homogeneidade ao nível molecular e controle estequiométrico. Além das temperaturas 

requeridas são mais baixas do que no método convencional de mistura de óxidos, baixo custo 

e permite a obtenção de pós com alta pureza (CRUZ, 2008).  

Com relação à perspectiva econômica, os processos sintéticos, para a produção do 

óxido de zinco, podem ser divididos em dois grupos: os de baixo custo em escala industrial e 

os métodos laboratoriais de alto custo.  

De acordo com Moezzi et al. (2012) as diferenças tecnológicas entre os métodos de 

produção de ZnO envolve principalmente os precursores de zinco, as temperaturas de 

processamento e as operações unitárias utilizadas. Industrialmente, a produção do ZnO em 

sua maioria é obtido pelos métodos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos ou como subproduto 

de outros processos. Cada método produz quantidades de ZnO com relativas diferenças de 

propriedades e, consequentemente, aplicações diversas.  

O método dos precursores poliméricos se baseia na capacidade de certos ácidos hidróxi-

carboxílicos (neste caso o ácido cítrico) dissolvidos em água aumentando a homogeneidade 

na mistura. O ácido cítrico é formado por três carboxilas e um grupo hidroxila que por sua 

vez, interage com os íons de metais eletropositivos através dos íons de oxigênio 

eletronegativos, conforme Figura 7.  

O processo de síntese foi realizado de acordo com a relação ácido cítrico/cátions 

metálicos na proporção de 3:1 mols em um béquer sob aquecimento e agitação magnética 

constante, com adição de água destilada, para garantir a homogeneização de todos os 

componentes, em temperatura compreendida em torno de 80°C por 2 h.    
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   Figura 7 – Reação de complexação e polimerização no Método dos Precursores Poliméricos 

 

             Fonte: Adaptado MOTTA, 2008. 

 

 

2.4.2 Propriedades bactericidas e aplicação do ZnO 

 

O óxido de zinco tem se destacado por suas propriedades antibacterianas e 

antifúngicas e pela capacidade de destruição seletiva de células tumorais por nanopartículas 

de ZnO e seu potencial no desenvolvimento  de agente anticancerígenos (SANTANA, 2012). 

Para Zhang et al. (2010) a atividade antibacteriana de suspensões contendo ZnO em 

tamanhos nano e micrométricos, apresenta a capacidade de inibir o crescimento  de bactérias, 

tendo as suspensões de ZnO em tamanhos micro.  

O mecanismo proposto para a atividade antibacteriana do óxido de zinco sugere três 

possíveis caminhos: a interação química entre o  ZnO e componentes da membrana celular da 

bactéria, interação física entre as nanoparticulas de ZnO e a membrana celular da bactéria e a 

combinação da interação química e física (ZHANG et al. 2010).  

As nanopartículas de ZnO apresentam propriedades de interesse para diversas 

aplicações tecnológicas, atendendo as necessidades de muitos setores industriais, como na 

fabricação da borracha cerca de 50% do seu uso, utilizado como ativador de vulcanização 

(NIEUWENHUIZEN, 2001); na indústria de concreto melhorando no tempo de processamento 
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e a resistência do concreto à água; na cosmética, como agente atenuante da radiação 

ultravioleta em protetor solar (AL-HILLI et al. 2006). 

Na química, como pigmentos; na indústria farmacêutica e de alimentos, devido às 

propriedades antimicrobianas e antifúngicas, além de desempenho em propriedades 

mecânicas e de barreira de embalagens e aplicações potenciais eletrônicos, tais como 

eletrônica, sensor de nano bastão de óxido de zinco e spintrônica (ESPITIA, 2012) 

Dágua. et al (2015). Desenvolveu técnicas de impregnação de nanopartículas de 

óxido de zinco de baixo custo com propriedades antimicrobianas em tecidos.  

Vicente (2016). Estudou o efeito biocida de suportes de celulose impregnados com 

nanopartículas de óxido de zinco e de prata.  

 

2.5 Carvão Ativado 

 

Desde a antiguidade já se conhece o uso do carvão ativado, pela sua propriedade 

adsortiva. Segundo Masschelein (1992), o primeiro registro do uso de carvão ativado para fins 

de tratamento de água é datado de 1910, com a instalação de um filtro de carvão ativado (a 

base de lignita) para remoção de subprodutos do cloro na água do município de Reading na 

Inglaterra. Atualmente, devido o carvão ativado ser o adsorvente mais utilizado para 

purificação de água, é grande a variedade de fabricação de diferente origem (animal, vegetal e 

mineral) e com características distintas. 

O carvão ativado pode ser definido como um material sólido constituído basicamente 

pelo elemento químico carbono, com desenvolvida área superficial interna (300 a 2500 m
2
/g) 

e porosidade.  Devido às suas qualidades de adsorção, às moléculas poluentes se concentram 

sobre a superfície do carvão ativado e são removidas. São utilizados em processos de filtração 

em que se deseja purificar, descolorir, recuperar e remover odores. Pode ser empregado em 

forma de pó ou granulado, conforme a utilização (FERNANDES 2010). 

 

2.5.1  Características propriedades e do carvão ativado 

 

O carvão ativado possui propriedades específicas dependendo do material de origem 

e do modo de ativação no processo de fabricação. O carvão ativado é constituído de carbono, 

apresenta uma estrutura cristalina semelhante à do grafite, porém constituída por um conjunto 

irregular de camadas de carbono com espaços entre as camadas, dando origem à porosidade 



39 

 

Tese de doutorado   Renata Ferreira de Sousa 
  

do material amorfo (RODRÍGUEZ-REINOSO el al., 2001). A estrutura do carvão ativado é 

bastante complexa devido a sua heterogeneidade, resultante da existência de poros de 

diferentes formas e tamanhos, além da presença de átomos e/ou grupos funcionais em sua 

superfície (ABDULLAH et al. 2011). 

Segundo Bansal et al. (2005), a estrutura microcristalina do carvão ativado é formada 

durante o processo de carbonização e sua porosidade é diferente daquela da estrutura grafítica, 

no que se refere aos espaços intercamadas. A orientação destas camadas é menos organizada 

no carvão ativado e esta desordem é atribuída à presença de heteroátomos (como oxigênio, 

hidrogênio) e às valências livres resultantes da eliminação de alguns heteroátomos durante a 

ativação.  

O desenvolvimento da estrutura desorganizada do carvão ativado depende do 

material precursor e das condições de tratamento (temperatura e concentração dos agentes 

ativadores, entre outros). Durante a pirólise, os heteroátomos presentes nos precursores são 

removidos na forma de compostos voláteis e os átomos de carbono remanescentes são 

agrupados em pilhas, formando camadas aromáticas de maneira aleatória.  

De acordo com Rodríguez-Reinoso et al. (2001), esta disposição irregular deixa 

espaços vazios entre as camadas, que podem ser ocupados por alcatrão e outros compostos 

oriundos da pirólise, que produzem átomos de carbono desorganizados.   Com isso o material 

desorganizado é o primeiro a reagir durante a ativação, promovendo o início da formação da 

porosidade do carvão. A partir daí, os átomos de carbono das camadas aromáticas começam a 

reagir para desenvolver a estrutura porosa do carvão, que depende das condições de ativação 

em que ele é produzido.  

A estrutura do carvão ativado é bastante complexa devido a sua heterogeneidade, 

resultante da existência de poros de diferentes formas e tamanhos, além da presença de 

átomos e/ou grupos funcionais em sua superfície (ABDULLAH et al. 2011). Segundo Bansal 

et al. (2005), a estrutura microcristalina do carvão ativado é formada durante o processo de 

carbonização e sua porosidade é diferente daquela da estrutura grafítica, no que se refere aos 

espaços intercamadas. A orientação destas camadas é menos organizada no carvão ativado e 

esta desordem é atribuída à presença de heteroátomos (como oxigênio, hidrogênio) e às 

valências livres resultantes da eliminação de alguns heteroátomos durante a ativação.  

O desenvolvimento da estrutura desorganizada do carvão ativado depende do 

material precursor e das condições de tratamento (temperatura e concentração dos agentes 

ativadores, entre outros). Durante a pirólise, os heteroátomos presentes nos precursores são 
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removidos na forma de compostos voláteis e os átomos de carbono remanescentes são 

agrupados em pilhas, formando camadas aromáticas de maneira aleatória.  

De acordo com Rodríguez-Reinoso et al. (2001), esta disposição irregular deixa 

espaços vazios entre as camadas, que podem ser ocupados por alcatrão e outros compostos 

oriundos da pirólise, que produzem átomos de carbono desorganizados.   Com isso o material 

desorganizado é o primeiro a reagir durante a ativação, promovendo o início da formação da 

porosidade do carvão. A partir daí, os átomos de carbono das camadas aromáticas começam a 

reagir para desenvolver a estrutura porosa do carvão, que depende das condições de ativação 

em que ele é produzido.  

As propriedades do carvão ativado dependem das estruturas porosas e dos grupos 

químicos presentes em sua superfície e as propriedades físicas. Fisicamente, carvão ativado 

devido sua porosidade depende do tamanho dos defeitos estruturais das lamelas, forma e grau 

de reticulação.  PINTO, (2012). Esses materiais possuem áreas superficiais específicas 

elevadas, podendo superar 2500 m
2
g

-1
 e volume de poros variando de 0,5 a 1,5 cm

3
.g

-1
, o que 

permite a adsorção seletiva de gases, vapores de gases e substâncias dispersas ou dissolvidas 

em líquidos.  

A alta área superficial específica do carvão ativado está associada com a existência 

de poros de variados tamanhos no interior dos grânulos de carbono, formados por queima 

seletiva e oxidação de matéria-prima durante a sua preparação. Essas características 

contribuem para a sua propriedade mais importante (adsorvente), devido à presença de uma  

estrutura porosa interna altamente desenvolvida e, ao mesmo tempo, acessível a diversos 

adsorvatos (ABDULLAH et al., 2011).  

Um material poroso pode ser definido como um sólido que possui cavidades, canais 

e interstícios, sendo mais profundos do que largos (RODRÍGUEZ-REINOSO et al. 2001). A 

variação de tamanho de poros presentes no carvão ativado pode ser classificada como 

Microporos de diâmetro (< 2 nm); Mesoporoso (2 nm << 50 nm); Macroporoso (> 50 nm). A 

Figura 7 ilustra os tipos de poros presentes em um carvão ativado. 
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   Figura 8 – Microestrutura do carvão ativado 

 

                                    Fonte: ACHAW (2012). 

 

Os microporos contribuem para a maior parte da área superficial, apresentando 

elevada capacidade de adsorção de moléculas pequenas, como gases e solventes comuns.  A 

microporosidade confere, aos carvões ativados, a capacidade única de adsorver grandes 

quantidades de uma grande variedade de moléculas, o que torna esses materiais tão úteis em 

processos de separação e outras aplicações Por outro lado, os mesoporos em relação ao 

microporos desempenham um papel importante durante a adsorção de moléculas volumosas, 

que não podem ser acomodadas nos microporos, além de suportar uma quantidade maior de 

adsorvato por poro (ACHAW, 2012). 

Os macroporos possuem dimensões de poros muito grandes e desempenham uma 

função importante, por servir de dutos de transporte através dos quais o adsorvato pode 

alcançar os micro e mesoporos (ACHAW, 2012). 

Todos os carvões ativados possuem estrutura de micro, meso e macroporos, porém a 

quantidade entre eles é variável, tendo em vista o percursor e o modo de produção utilizado. 

Tais características fazem do carvão ativado um material muito empregado, sendo 

adsorventes originais e versáteis, logo é imenso o leque de aplicações. 

 

2.5.2 Produção de carvão ativado e sua aplicação 

 

O carvão ativado é obtido a partir de um material carbonáceo poroso que apresenta uma 

forma microcristalina, não grafítica e sofre um processamento para aumentar a porosidade 

interna Materiais que possuem um alto teor de carbono, como madeira, hulha, lignina, casca de 
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coco, grão de café, bambu. Podem ser convertidos em carvão ativado. Seu poder adsorvente é 

proveniente da alta área superficial e da presença de uma variedade de grupos funcionais em 

sua superfície (GUILARDUCI et al. 2006). 

A carbonização do precursor em atmosfera inerte e a ativação do material carbonizado 

são duas etapas envolvidas na produção do carvão ativado. A etapa de carbonização consiste 

no tratamento térmico (pirólise) do precursor sob atmosfera inerte à temperatura, normalmente, 

superior a 473 K. Essa etapa prepara o material a remover componentes voláteis e gases leves 

(CO, H2, CO2 e CH4), produzindo uma massa de carbono fixo e uma estrutura porosa 

primária que favorece a ativação posterior (RAMOS, 2009).  

O processo de ativação ocorre após o processo de pirólise e consiste em submeter o 

material carbonizado a reações secundárias, visando à obtenção de um material poroso e com 

elevada área superficial. A ativação consiste na retirada de componentes como alcatrão, 

creosoto e naftas, além de outros resíduos orgânicos que possam obstruir os poros (RAMOS, 

2009). 

Os carvões podem ser ativados por processos físicos, químicos ou combinação dos 

dois métodos. A ativação física envolve a carbonização do material e a imediata ativação em 

altas temperaturas, entre 800 a 1.100 ºC, sob fluxo de gases como vapor d’água, dióxido de 

carbono ou uma mistura desses gases (RAMOS, 2009) 

A ativação química consiste na impregnação do material ainda não pirolisado com 

agentes desidratantes, como cloreto de zinco, ácido fosfórico, hidróxido de sódio, etc. e, em 

seguida, carbonização em atmosfera inerte, com temperaturas entre 400 e 900 °C. 

Dentre as principais aplicações de carvão ativado destaca-se o emprego na remoção de 

contaminantes do meio aquoso, que vem sendo cada vez mais utilizados devido ao aumento da 

complexidade dos componentes indesejáveis presentes nos efluentes aquosos (RAMOS, 2009). 

No tratamento de água, o carvão cumpre a função de adsorvente, pois retêm em seus poros 

certos tipos de impureza como, partículas grandes que causam coloração, sabor ou odor 

indesejável na água. As partículas permanecem fixas ao carvão por meio de forças físicas 

(aderência). 

Dentre as principais aplicações de carvão ativado destaca-se o emprego na remoção de 

contaminantes do meio aquoso, que vem sendo cada vez mais utilizados devido ao aumento da 

complexidade dos componentes indesejáveis presentes nos efluentes aquosos (RAMOS, 2009). 

No tratamento de água, o carvão cumpre a função de adsorvente, pois retêm em seus poros 

certos tipos de impureza como, partículas grandes que causam coloração, sabor ou odor 
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indesejável na água. As partículas permanecem fixas ao carvão por meio de forças físicas 

(aderência) (RAMOS, 2009). 

 

2.6 Caulim 

 

O caulim é uma das argilas industriais mais utilizadas mundialmente, em virtude de 

suas excelentes propriedades naturais, tais como: brancura, granulometria muito fina das 

partículas, pequena abrasão e grande inércia ou estabilidade química. 

A primeira aplicação industrial do caulim foi na fabricação de artigos cerâmicos, 

entretanto, atualmente, o caulim é utilizado em diversos setores industriais como o de papel, 

borracha, plásticos, pesticidas, rações, produtos alimentícios e farmacêuticos e fertilizantes 

(REZENDE, 2008). 

Segundo Rezende (2008) a extração e o beneficiamento do caulim produzem uma 

enorme quantidade de resíduos, estimada em torno de 80% a 90% do volume bruto explorado. 

Esses resíduos são, em geral, descartados indiscriminadamente em campo aberto, 

desprezando-se as exigências de utilização de aterros e provocando uma série de danos ao 

meio ambiente e à saúde da população residente nas regiões circunvizinhas aos ―depósitos‖ de 

resíduos. 

O caulim tem muitas aplicações industriais e novos usos estão constantemente sendo 

pesquisado e desenvolvido. É um mineral industrial de características especiais, porque é 

quimicamente inerte dentro de uma ampla faixa de pH; tem cor branca; apresenta ótimo poder 

de cobertura quando usado como pigmento ou como extensor em aplicações de cobertura e 

carga; é macio e pouco abrasivo; possui baixas condutividades de calor e eletricidade; e seu 

custo é mais baixo que a maioria dos materiais concorrentes. Suas principais aplicações 

atualmente são como agentes de enchimento (filler) no preparo de papel; como agente de 

cobertura (coating) para papel ―couché‖ e na composição das pastas cerâmicas (MURRAY, 

1993). 

Em menor escala, o caulim é usado na fabricação de materiais refratários, plásticos, 

borrachas, tintas, adesivos, cimentos, inseticidas, pesticidas, produtos alimentares e 

farmacêuticos, catalisadores, absorventes, dentifrícios, clarificantes, fertilizantes, gesso, 

auxiliares de filtração, cosméticos, produtos químicos, detergentes e abrasivos, além de cargas 

e enchimentos para diversas finalidades (MURRAY, 1993). 
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2.7 Filtração 

 

Filtração é o processo de retenção de partículas sólidas suspensas na água que 

objetiva remoção de microrganismos e substâncias orgânicas e inorgânicas contidas no meio 

líquido (DUARTE, 2011). Os filtros foram desenvolvidos para reter impureza do meio, seja 

solido, liquido e gasoso. O uso de filtros cerâmicos tem despertado grande interesse 

tecnológico, devido suas excelentes propriedades, baixo custo de fabricação e resistem á 

temperaturas superiores á 1000ºC, tornando-se a opção preferida na maioria das aplicações de 

limpeza (COURY et. al., 2004). 

Marinho (2011) relata que os filtros de cerâmicos porosos possui grande potencial de 

uso e aplicações devido suas propriedades químicas, térmicas e mecânicas, tornando o uso de 

materiais metálicos e polímeros inadequados. Segundo o mesmo, os poros influenciam na 

estrutura e o tipo de aplicação, pois membranas e filtros requerem porosidade aberta. 

Porosidade aberta são poros conectados com a superfície um fator negativo na resistência 

mecânica.  

De acordo com Tulianni et. al (1999) esses tipos de filtros são bastantes aplicados na 

indústria metalúrgica, para remoção de impureza de metais e como suportes para imobilização 

de biomassa em tratamentos de água  

De acordo com Vasconcelos (1997), a presença de poros em materiais cerâmicos é 

decorrente das condições de processamento usualmente empregadas e pode ter consequências 

positivas ou não em relação ao seu desempenho. Em relação ao comportamento mecânico, a 

presença de poros implica em diminuição da resistência. Portanto, quando a porosidade é 

controlada o material pode ser utilizado para funções como membrana, filtros, adsorvente, 

materiais isolantes, suporte para catalise, matriz para incorporação de outras fases, etc. 

Salvani et al. (2001) dizem que para avaliação dos filtros cerâmicos os principais 

critérios são a permeabilidade, eficiência da retenção de impureza e a resistência mecânica. A 

permeabilidade está relacionada com o tamanho dos poros. Poros grandes favorecem a 

permeabilidade, mas reduzem a eficiência de coleta das partículas e diminuem a resistência 

mecânica. Por outro lado, poros pequenos aumentam a eficiência de coleta, contribuem para o 

aumento da resistência mecânica, mas promovem o aumento da queda de pressão através do 

filtro.  

Filtros Cerâmicos, assim como os de Membrana, conseguem prender praticamente 

100% dos vírus, bactérias e parasitas presentes na água, pois, quando de boa qualidade, 
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apresentam poros pequenos e homogêneos, capazes de impedir a entrada destes seres 

(INGRAM, 2006). Por esta razão, também, sua vida útil pode ser estendida, já que todo o 

material filtrado permanece em sua superfície, podendo ser lavado de tempo em tempo e 

reutilizado (INGRAM, 2006). 

 Cabala (2013), em seu trabalho, analisou o desenvolvimento de filtros cerâmicos 

impregnados com nanopartículas de prata para desinfecção de água para consumo humano 

contaminando com bactéria fecal. Os filtros confeccionados pela redução química AgNO
3
 

mostraram potencial para serem usados na desinfecção de água contaminada com Escherichia 

Coli, promovendo a eliminação total desse microrganismo em 15 minutos de circuito fechado. 

 

2.8 Processo de Fabricação dos produtos Filtros Cerâmicos 

 

A produção de um elemento cerâmico inicia-se a partir de um meio granular que é 

sujeito à granulação e homogeneização. Além disso, a maioria dos produtos cerâmicos 

tradicionais é fabricada por compactação de pós ou partículas, obtendo-se as peças como 

forma pretendida que depois são consolidadas por aquecimento a elevadas temperaturas 

(BOGAS, 2013).  

O processamento de materiais cerâmicos começa com a seleção das matérias-primas e 

depende das propriedades requeridas pelo componente acabado. A seleção e a quantidade das 

matérias-primas a serem empregadas e as condições de operações envolvidas, assim como o 

processo de fabricação devem ser consideradas como uma sequencia de etapas integradas. O 

Esse processamento dos materiais em geral envolve quatro etapas fundamentais que incluem 

a: preparação da matéria-prima; mistura e homogeneização; conformação ou compactação; 

tratamento térmico ou sinterização.  

 

 

2.8.1 Mistura e Homogeneização 

 

Os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da composição de duas ou 

mais matérias-primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo no caso da cerâmica 

vermelha, para a qual se utiliza apenas argila como matéria-prima, dois ou mais tipos de 

argilas com características diferentes entram na sua composição. Raramente emprega-se 

apenas uma única matéria-prima (ABCERAM, 2019). 
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Dessa forma, uma das etapas fundamentais do processo de fabricação de produtos 

cerâmicos é a dosagem das matérias-primas e dos aditivos, que deve seguir com rigor as 

formulações de massas, previamente estabelecidas. Os diferentes tipos de massas são 

preparados de acordo com a técnica a ser empregada para dar forma às peças (ABCERAM, 

2019). 

A umidificação é processo no qual se faz a mistura de uma quantidade de água 

precisa para facilitar a homogeneização, deixando a argila mais maleável. 

A finalidade da homogeneização é desintegrar e realizar uma fina divisão das 

partículas ou glóbulos dos líquidos e soluções que estão sendo processados, com o objetivo de 

se obter uma suspensão permanente, evitando que as partes de menor peso se separem do 

restante dos componentes e subam para a superfície. 

Para Messer (1991), a técnica de homogeneização é considerada um processo usado 

para promover uma mistura uniforme entre as matérias-primas e seus aditivos de maneira que 

composição final seja homogeneizada uniformemente. Geralmente, uma fase líquida (meio de 

mistura) é importante a fim de obter uma distribuição uniforme das matérias-primas com os 

aditivos que venha a ser utilizados.  

Para o processamento da mistura dos pós, podem-se utilizar moinhos que tem como 

função reduzir o tamanho de partículas da matéria-prima inicial. Um dos maiores problemas a 

ser observada no processamento da mistura é a introdução de contaminantes por meio dos 

corpos moedores que devem ser selecionados a fim de evitar a possível contaminação. 

 

2.8.2 Compactação 

 

De acordo com Abe et al. (2005), a compactação e uma das etapas mais importante do 

processo de fabricação de materiais cerâmicos. Uma má compactação dos aglomerados 

influencia na microestrutura e nas propriedades dos mesmos, pois é durante esse 

procedimento que muitos defeitos podem ser introduzidos na peça a verde. Os principais 

defeitos são poros que são vazios que concentram tensões, gradiente de densidade e micro 

trincas.  

O surgimento destes defeitos está relacionado a diversos fatores envolvidos no 

processo de compactação, que vão desde a preparação da matéria-prima, os aditivos orgânicos 

presentes, as características da pressão aplicada, até o projeto da matriz. A compreensão dos 
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fatores que interferem no processo é fundamental para que possa minimizar ao máximo o 

defeito na peça compactada. 

A conformação consiste na compactação de um pó granulado (massa) contido no 

interior de uma matriz rígida ou de um molde flexível, através da aplicação de pressão.  A 

operação é compreendida por três etapas ou fases: a primeira ocorre o preenchimento do 

molde, compactação da massa e extração da peça.  

De acordo com Albero, (2000), a técnica requer pós que escoem facilmente para 

encher uniformemente a cavidade de um molde a fim de evitar espaços vazios no interior do 

molde, bem como, uma distribuição ineficiente e desigual da carga aplicada e como 

consequência gradientes de densidade ao longo da peça conformada. Um bom escoamento é 

fundamental para obter uma densidade de enchimento uniforme e utilizar elevadas 

velocidades de compactação.  

Na Figura 9 são observadas as formas de compactação dos corpos-de-prova circular, 

preparação do molde, preenchimento do molde, compactação, ejeção da amostra de forma 

desejada. 

             Figura 9 – Compactação por prensagem das amostras 

 

 

Esse processo de conformação por pressão tem como objetivo obter peças uniformes 

de acordo com as dimensões e a geometria pré-estabelecidas, bem como contribuir na 

obtenção de uma microestrutura adequada às características finais desejadas. A prensagem 

visa alcançar um maior grau de empacotamento das partículas. Este empacotamento minimiza 

a porosidade que deve ser removida durante a sinterização e, consequentemente, acarretando 
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uma retração linear na peça final, além de atribuir uma pré-forma na peça a verde e, dessa 

forma, uma resistência para manuseio. 

Como consequência do elevado grau de empacotamento, também haverá um 

aumento na cinética de sinterização, bem como, a diminuição de distorções ou de 

microestruturas não homogêneas durante a sinterização (RICHERSON, 1991). A Figura 9 

mostra as alterações da forma do grânulo e de sua distribuição de poros durante a 

compactação. 

Segundo Terpstra et al. (1995) quando o material é compactado ocorre uma 

deformação dos grânulos, isso ocorre devido ao escorregamento e rearranjo das partículas no 

interior dos grânulos; sua deformação reduz a porosidade e aumenta o número de contatos 

intergranulares. O ar comprimido migra através dos poros sendo eliminado parcialmente no 

espaço existente entre o punção e a matriz. 

               Figura 10 – Alteração da forma do grânulo durante a compactação 

 

                   Fonte: (TERPSTRA et al.,1995)  

 

2.8.3 Sinterização 

 

Após a compactação os materiais passam por um processo de sinterização, uma das 

etapas mais importante para fabricação de materiais cerâmicos. A sinterização pode ser 

definida como um tratamento térmico para unir as partículas em temperatura abaixo do ponto 

de fusão pelo transporte de átomos (GEMAM, 1996). 

De acordo com Rocha (2011), as peças a verdes adquirem propriedades mecânicas 

através da sinterização, como a resistência mecânica, entre outras. Durante a sinterização as 
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pastilhas cerâmicas podem apresentar diversos defeitos (fissuras, dimensões incorretas e 

rachaduras).  

Normalmente, defeitos como trincas internas, concentração de tensões, fragilização 

das peças, entre outros, são mais difíceis de serem detectados e nestes casos um conhecimento 

aprofundado do processamento da peça ajudará na detecção das causas dos defeitos a fim de 

serem evitados. Uns dos defeitos que ocorre durante a sinterização é o empenamento, isso 

acontece devido às reações de decomposição ou retirada não completa dos ligantes.  

Barsoum (1997) descreve que no ciclo de sinterização, os parâmetros mais 

importantes são: temperatura, tempo, características das partículas, (morfologia, tamanho 

médio, distribuição de tamanho, empacotamento), pressão aplicada, formação de fase líquida, 

taxa de aquecimento, densidade inicial, composição do material e atmosfera de sinterização. 

A sinterização geralmente acontece tanto estado solido como no estado liquido. Na 

sinterização em estado sólido, ocorre transporte por difusão.  

Já na sinterização com presença de fase líquida, o transporte ocorre através do 

líquido formado presente na estrutura. Tanto a sinterização em estado sólido como em 

presença de fase líquido são capazes de densificar total ou parcialmente a estrutura, sendo que 

com a fase sólida é possível obter uma estrutura com porosidade controlada, enquanto que o 

fechamento total da porosidade é mais facilmente obtido através da sinterização em presença 

de fase liquida. 

 

a) Sinterização na fase sólida 

Durante o processo de sinterização no estado sólido, diversas alterações geométricas 

ocorrem, permitindo a divisões em estágios, sendo eles o inicial, o intermediário e o final. Os 

estágios de sinterização são observados partir das alterações geométricas nas quais os poros 

têm sua forma totalmente definida, enquanto, diminui de tamanho.  (GERMAN, 1996).  

Figura 11 mostra o estagio inicial onde ocorre o rearranjo das partículas e a formação inicial 

do pescoço.  O pescoço pode ser interpretado pelo ponto de contato entre cada partícula. Além 

disso, não há crescimento de grão e a microestrutura apresenta uma grande gradiente de 

curvatura com pequena retração do material. 
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 Figura 11 – (a) Arranjo inicial das partículas; (b) Rearranjo; (c) Formação do pescoço. 

 

       Fonte: RICHERSON (1992) 

 

Já no estágio intermediário da sinterização, inicia-se quando começa o crescimento 

dos grãos. Durante este estágio, os contornos de grão são formados, devido à aproximação das 

partículas. O pescoço formado entre as partículas alargam-se e as áreas de contato entre as 

partículas ficam maiores. Em virtude dessa alteração, as partículas passam a ser denominadas 

de grãos. A porosidade vai sendo reduzida e os grãos menores são incorporados aos maiores. 

Na Figura 12 observa-se a sequência desse processo de redução da porosidade e de 

crescimento dos grãos (FIGUEIREDO, 2008). De acordo com Cosentino (2006), o 

crescimento de grão ocorre a partir do último estágio durante o qual os poros tornam-se 

esféricos e isolados.  

 

Figura 12– (a) Crescimento do pescoço e redução do volume; (b) alongamento do contorno dos grãos; 

(c) continuação do crescimento do pescoço, alongamento do contorno dos grãos, redução do volume e 

crescimento dos grãos. 

 

  Fonte: RICHERSON (1992) 
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A eliminação destes poros é extremamente difícil nesta etapa. O estágio final 

corresponde aos poros isolados e fechados que se contraem lentamente através da difusão de 

lacunas para o contorno de grão.  

A densificação torna-se mais sensível em relação ao tamanho de grão relativo e a 

atmosfera dos poros.  Qualquer gás aprisionado nos poros inibirá a densificação. Na Figura 13 

pode-se analisar a sequência final das alterações sofridas pela estrutura.  

 

Figura 13 – (a) Crescimento do grão com poros isolados; (b) crescimento do grão com redução da 

porosidade; (c) crescimento do grão com eliminação da porosidade. 

 

    Fonte: RICHERSON (1992) 

 

 

b) Sinterização na fase líquida 

A sinterização via fase líquida acontece devido à formação de um líquido na 

estrutura. A ocorrência deste líquido caracteriza maior diferença entre os dois tipos básicos de 

sinterização, e tem papel decisivo na determinação dos mecanismos de sinterização e no 

aspecto final da estrutura sintetizada (COSENTINO, 2006). De um modo geral, a sinterização 

via fase liquida comparando a sinterização por fase solida é mais rápida e fecha a estrutura 

mais facilmente. 

A sinterização na fase líquida geralmente é aplicada para sistemas que apresentam 

dificuldades em densificar durante a sinterização via fase sólida. Para esse tipo de 

sinterização, os aditivos devem possuir um ponto de fusão relativamente baixo ou formarem 

compostos eutéticos em temperaturas de fusão baixas. Estes compostos fundidos podem 

provocar um aumento na velocidade de densificação (GERMAN, 1996).  
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O processo de sinterização via fase líquida geralmente passa por três estágios: 

rearranjo, solução-precipitação e coalescimento dos grãos. A seguir a Figura 13 mostra as 

etapas de todos os estágios de sinterização via liquida. 

Na primeira etapa de rearranjo de partículas, ocorre a formação de fase líquida que 

molha fase sólida. Onde é observada a redução dos poros e através da dissolução de material a 

criação de pontos de contato entre as partículas.  A Solução-Precipitação o material sólido é 

transferido através do líquido e a densidade é aumentada.  

Finalmente a última etapa, conhecida como a remoção dos poros, que inicia após o 

fechamento dos mesmos (SOARES, 2003). Na Figura 14 é verificado Estagio da sinterização 

via fase liquida: (a) rearranjo de partículas. Solução-precipitação e remoção dos poros. 

 

Figura 14 – Estagio da sinterização via fase liquida: (a) rearranjo de partículas; (b) Solução-

precipitação e (c) Remoção dos poros. 

 

   Fonte: KWON (1991) 

 

Os filtros cerâmicos ainda são muito procurados por consumidores. Segundo Alves 

(2013). As Velas cerâmicas empregadas para a filtração doméstica de água consistem de 

elementos porosos sinterizados a base de aluminossilicatos com larga distribuição de 

tamanhos de poros e grãos. Esses filtros têm se mostrado úteis na retenção de micropartículas 

em suspensão por exclusão de tamanhos, mas apresentam baixa eficiência com respeito à 

remoção de compostos químicos e de micro-organismos.  

Para elevar sua capacidade de filtração, principalmente de contaminantes orgânicos, 

alterações superficiais foram conduzidas fazendo uso de revestimento de SiO2 pela técnica de 

sol-gel dip-coating. Análises indicam que o filme de SiO2 obtido por calcinação gera uma 

redução média de 3,5 µm nos tamanhos de poros causando uma ligeira queda de pressão na 
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permeação, contudo, a superfície vítrea melhora a organofilicidade elevando a eficiência de 

remoção de bactérias, principalmente para vazões em baixo fluxo.  

 

 

2.9 Ensaios tecnológicos utilizados para os meios filtrantes 

 

Os ensaios realizados em materiais cerâmicos têm por finalidade as determinações de 

propriedades tecnológicas de retração linear, absorção de água, porosidade aparente e 

densidade aparente. Para meios filtrantes foram utilizados estes mesmos ensaios como 

referencia para determinação de suas propriedades tecnológicas.  

  

2.9.1 Retração linear 

 

A retração linear é a variação da dimensão linear do corpo-de-prova após a queima, 

em porcentagem, depois de submetido a condições especificas de temperatura. Valores 

positivos indicam que houve retração, e valores negativos, indicam que houve expansão. Este 

ensaio tem a finalidade de avaliar a redução de volume do corpo de prova após a secagem e 

queima além de explicar indiretamente o ensaio dimensional mencionado na NBR 

15099:2004. Existem dois tipos de retração: uma que ocorre antes da queima a 110 o C e 

outra que ocorre após a sinterização 

 

 

2.9.2 Absorção de Água (AA) 

 

Este ensaio avalia a queima dos meios filtrantes, através de sua porosidade, a partir 

da quantidade de água absorvida pela peça cerâmica após a sinterização. O corpo de prova 

utilizado no ensaio é o mesmo usado no ensaio de retração. Este ensaio também pode ser feito 

com regiões distintas do produto acabado segundo ABNT NBR 15097:2004. O corpo-de-

prova é pesado para determinação da massa seca (MS), logo em seguida o material é imerso 

em um recipiente com água por 24 horas. Em seguida o corpo-de-prova é pesado para 

determinar a massa úmida (MU). 
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2.9.3 Porosidade aparente (PA) 

 

A porosidade aparente (PA) é a medida, em porcentagem, do volume de poros 

abertos do corpo de prova (sinterizados) em relação ao seu volume total. Além das medidas 

realizadas para o calculo de absorção de água, os corpos-de-prova foram pesados, colocados 

em uma porta amostra e mergulhados em água destilada.  O peso deles suspenso e 

mergulhado é medido. Este ensaio é conhecido como Método de Arquimedes ou 

gravimétrico.  

A porosidade exerce um efeito negativo sobre a resistência mecânica principalmente 

devido a dois motivos: i) os poros reduzem a área de seção reta (ocupada pela fase sólida) na 

qual a carga é aplicada e ii) os poros também agem como concentradores de tensões, 

influenciando diretamente tanto no módulo de elasticidade como na resistência e tenacidade à 

fratura das cerâmicas (CALLISTER, 2002, FREIMAN, 1996). Para os meios filtrantes a 

porosidade A do meio filtrante em geral é da mesma ordem de grandeza ou um pouco maior 

do que os agregados de partículas a serem retidos 

 

2.9.4 Densidade Aparente (PA) 

 

A obtenção dos resultados de densidade foi determinada através dos dados de absorção 

de água e porosidade. Após resfriamento, os corpos de prova foram medidos e em seguida foram 

determinada a densidade aparente  
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados, as matérias-primas e o 

procedimento para confecção dos meios filtrantes, do sistema filtro e da matriz para produção 

dos elementos filtrantes.  

 

3.1 MATERIAIS 

 

As matérias-primas utilizadas nesse trabalho foram rejeito de gesso, adquirido da 

indústria Mathias Gesso Natal/RN, rejeito de telha foi coletado em uma fabrica de cerâmica, 

produzida no Município de Itajá-RN. O caulim foi adquirido comercialmente através da Armil 

Mineração do Nordeste. O carvão ativado foi comprado na empresa Solulab soluções para 

laboratórios Ltda.  

Já o óxido de zinco (ZnO), foi através do método de síntese dos precursores 

poliméricos (Método Pechini) no laboratório de Catálise e Petroquímica, Ciência e 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Para confecção do sistema filtro foi um tubo em acrílico, tubo tecnil, anel de vedação. 

Foi utilizado como matéria-prima para fabricação da matriz um tarugo de aço 1020. Na Figura 

15 é verificada as matérias-primas utilizado para fabricação dos meios filtrantes.  

 

Figura 15 – Matérias-primas peneiradas: a) rejeito de gesso, b) óxido de zinco, c) carvão ativado, d) 

caulim, e) rejeito de telha.  
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A água utilizada para a filtragem foi coletada em um pequeno barreiro situado em um 

assentamento em São Sebastião no Município de Ielmo Marinho no Estado do Rio Grande do 

Norte. Foi utilizada, também, água não potável de aparência barrenta coletada em poças de 

chuvas, porém não foram feitas analises físico-química desta água.  

A água coletada deste barreiro foi armazenada em recipientes apropriados para 

análises físico-químicas (pH e turbidez) e análise microbiológicas (Coliformes Totais e 

Escherichia Coli), estes recipientes e todas as análises, foram doados e efetuadas no Núcleo 

de Analises de Água, Alimentos e Efluentes no Instituto Federal de Ciência, educação e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

O desenvolvimento experimental para confecção dos meios filtrantes foi constituído 

em duas etapas: na primeira etapa o primeiro meio filtrante foi fabricado utilizando rejeitos 

(telha e gesso) e caulim. O rejeito de gesso foi triturado manualmente e cominuido em 

moinhos de bolas durante 60 minutos, no laboratório de processamento mineral e resíduo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para diminuir os tamanhos dos grãos.  

O rejeito de telha foi submetido à britagem em moinho de martelos com grelha de 9 

mm de diâmetro e em seguida de moagem em moinho planetário por 3h em rotação de 230 

rpm. Em seguida as matérias-primas cominuidas foram peneiradas em malha ABNT n° 200 

com abertura de 0,075mm, para uniformização do tamanho da partícula. 

Concluída essa etapa, os pós foram acondicionados em recipientes plásticos. Foram 

fabricadas 5 corpos de prova para cada formulação. Sendo nomeado como F0. 

 A segunda etapa foi à fabricação do segundo elemento filtrante, utilizando como 

matéria-prima o ZnO ( óxido de zinco), carvão ativado e caulim. O caulim usado na 

fabricação dos filtrantes teve como função melhorar as propriedades mecânicas. Nessa 

segunda etapa foram produzida três formulações em diferentes proporções. Os pós foram 

cominuidos, peneirados (200mesh) Sendo nomeadas como FI, FII e FIII. Foram fabricadas 5 

corpos de prova para cada formulação.  

Todos os pós-cerâmicos utilizados foram caracterizados utilizando as técnicas de 

Fluorescência de Raios X (FRX), Difração de Raios X (DRX), Granulometria a Laser, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Raios X por Dispersão de 
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Energia (EDS). Tendo como objetivo determinar as características físico-químicas, 

mineralógicas.  

 

3.2.1 Caracterização Preliminar dos Materiais de Partida 

 

 Foi feita a caracterização, análise química (FRX), mineralógica (DRX) e análise 

granulométrica, dos materiais de partida. E análise microestrutural através do microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). 

 

3.2.1.1 Análise química (FRX) 

 

A caracterização química tem como objetivo determinar a composição e elementos 

químicos presentes nas matérias-primas utilizadas. As matérias-primas foram moídas, 

peneiradas em peneira de malha 200 mesh e secas em estufa por vinte e quatro horas à 

temperatura de 110°C ± 5 
o
C. A composição química foi determinada através de fluorescência 

de raios X por energia dispersiva (FRX), e executada por um equipamento denominado 

espectrômetro de marca Shimadzu EDX-720/800 HS,  no laboratório de caracterização de 

materiais por Raios X do Departamento de Engenharia de Materiais. Foram utilizado 5g de 

cada matéria-prima ( ZnO, carvão ativado, rejeito de gesso, rejeito de telha, e caulim) para 

realização desse ensaio. 

 

3.2.1.2 Análise mineralógica (DRX) 

 

O ensaio de difração de raios X (DRX) determina os parâmetros cristalográficos e os 

arranjos atômicos na rede cristalina. Este ensaio foi realizado apenas nos materiais que 

necessitam a verificação das fases presentes à argila, o caulim, o feldspato, o resíduo de 

scheelita, o quartzo e o zircônio. Os materiais foram submetidos à análise em forma de pó 

com granulometria de 200 mesh e secas em estufa por 24 horas à temperatura de 110°C. 

Executada por um equipamento denominado difratômetro modelo XRD-7000 Shimadzu, 

radiação CuKα, tubo de alvo de cobre, com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA.  

O ensaio de DRX foi realizado na forma de pó, na faixa de varredura de 10° a 80° 

(2θ), passo angular de 0,020°, velocidade de varredura 5° por minutos no laboratório de 

caracterização de materiais por raios X do Departamento de Engenharia de Materiais. 
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3.2.1.3 Análise Granulométrica a laser 

 

A granulometria a laser é uma técnica utilizada para determinar a distribuição dos 

diferentes tamanhos de partículas em uma amostra. As análises foram executadas em um 

granulômetro a laser CILAS- 920 Liquido, No laboratório de LMCME (UFRN). Essa técnica 

teve como objetivo analisar os pós dos materiais de partida (ZnO), Carvão Ativado, Rejeito de 

Gesso, Rejeito de Telha,) para determinar o tamanho das partículas. 

 

3.2.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Com o propósito de obter informações sobre a morfologia e tamanhos aproximados de 

partículas, os materiais de partida foram submetidos à análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), caracterizado quanto à textura, topografia e o aspecto superficial dos pós-

cerâmicos. A análise ocorre a partir da emissão de feixe de elétrons na superfície da região da 

amostra a ser analisada. O feixe de elétrons é emitido por um tubo de canhão de emissão de 

elétrons através de um filamento de tungstênio A interação do feixe de elétrons com a 

superfície do material resulta em uma série de radiações emitidas, entre elas os sinais de 

elétrons secundários (SE).  

A microscopia eletrônica de varredura das amostras foi obtida através de um 

microscópio marca TM 3000 da Hitachi, utilizando uma tensão de 15 kV. A análise foi 

realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia de 

Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

3.2.1.5 Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS) 

 

A espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS) é uma técnica de 

caracterização utilizada para análise elementar e determinação de composição química de uma 

amostra. É uma técnica derivada da espectroscopia por fluorescência de raios X, baseada na 

investigação dos elementos químicos por intermédio das interações entre radiação 

eletromagnética ou partícula e matéria, através de raios X emitidos pela  superfície da amostra 

como resposta a incidência de elétrons. Foram caracterizados através dos raios X específicos 

de cada elemento, sendo, portanto identificados (ASSIS, 2013). 
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A análise por EDS dos materiais de partida foi realizada com o auxílio do MEV, 

utilizando um espectrômetro de energia dispersiva de raios X modelo Hitachi Swift ED 3000, 

com detector de silício, resolução de 161 eV, com tensão de 15 kV. A análise no Laboratório 

de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

 

3.2.2 Preparação das Massas Cerâmicas para fabricação dos elementos filtrantes. 

 

Após a caracterização, as massas cerâmicas foram formuladas em diferentes 

percentuais e definidas como primeiro e segundo meio filtrante. Para fabricação do primeiro 

filtrante, foi utilizado os rejeitos (telha e gesso) e caulim, sendo nomeado como F0. A Tabela 

2 consta os percentuais em massa de cada material utilizado. 

 

Tabela 2 – Composição em porcentagem do primeiro meio filtrante (F0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fabricação do segundo meio filtrante foi utilizado como matéria-prima o carvão 

ativado, caulim e óxido de zinco. O óxido de zinco foi obtido a partir da síntese dos 

precursores poliméricos (Método Pechini), No próximo tópico serão mostrados os materiais e 

a metodologia utilizada para obtenção do oxido de zinco. 

 

3.2.2.1 Síntese do Óxido de Zinco (ZnO) 

 

Os reagentes utilizados no desenvolvimento deste trabalho são de alto grau de pureza, 

e não foram submetidos a nenhum tratamento prévio. A Tabela 3.2 apresenta os reagentes de 

partida utilizados na síntese, o grau de pureza e a procedência.  

Os valores mostrados conduziram os cálculos da estequiometria no preparo do Óxido 

de Zinco, sintetizados pelo método dos precursores poliméricos numa relação de 3 mols de 

ácido cítrico para 1 mol de metal, ocorrendo então a participação do metal na formação do 

Matérias-Primas Percentual (%) 

Rejeito de Gesso 20%  

Rejeito de Telha 40%  

Caulim 40%  



61 

 

Tese de doutorado   Renata Ferreira de Sousa 
  

citrato. A relação entre ácido cítrico e o etilenoglicol foi de 60% (AC): 40% (EG) na 

proporção estequiométrica para obtenção dos pós de ZnO. 

 

   Tabela 3 – Reagente de partida utilizado na preparação da síntese 

Reagentes Fórmula  

Química 

Peso  

Molecular 

Pureza Procedência 

Ácido Cítrico 

Monohidratado 

C6H8O7 192,12 g/mol 99,5% VETEC 

Nitrato de Zinco Zn(NO3)2 189,36 98% VETEC 

Etilenoglicol C2H4(OH)2 62,07 g/mol 99% SYNTH 

 

Para produzir 5 g de material de Nitrato de Zinco (Zn (NO3)2 foram utilizadas as 

massas apresentadas na Tabela 4, valores apresentados a partir dos cálculos estequiométricos.  

 

        Tabela 4. – Massas dos reagentes utilizados na síntese de nitrato de Zinco 

Reagentes Massas Utilizadas 

Ácido Cítrico Monohidratado 35,4174g 

Nitrato de Zinco 18,2786g 

Etilenoglicol 21,222g 

 

Os pós de Óxido de Zinco foram obtidos através do método de síntese dos precursores 

poliméricos (Método Pechini). O ácido cítrico monohidratado [C6H8O7.H2O] foi adicionado 

à água (temperatura ~ 70°C), em seguida adicionados Nitrato de zinco (Zn(NO3)2) a 

temperatura de 80°C. A solução foi submetida à temperatura final de 110°C, até a formação 

da resina A resina polimérica precursora de Óxido de Zinco foi pirolisada em forno mufla 

marca Marconi a uma temperatura de 350°C durante 2 horas com taxa de aquecimento 

5°C/minuto, com o objetivo de remover o material orgânico.  

Após a pirólise, o material obtido foi triturado em um almofariz e cadinho de alumina, 

peneirado em malha ABNT n° 60 e calcinado nas temperaturas 800ºC em atmosfera de ar, 

durante 2 horas em forno convencional resistivo do tipo mufla, de marca Marconi com taxa de 

aquecimento de 5°C/minuto.  Toda metodologia do processo de síntese para obtenção do 

Óxido de Zinco (ZnO) é verificada no fluxograma da Figura 16. 
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Figura 16 – Fluxograma da síntese e obtenção do Óxido de Zinco pelo método dos precursores 

poliméricos 

  
         

Após a obtenção do óxido de zinco, os pós-cerâmicos (rejeito de telha e gesso) e 

caulim foram formulados em diferentes porcentagens sendo determinadas por FI, FII e FIII. 

(Tab. 5). Para fabricação do segundo meio filtrante. 

 

Tabela 5 – Composição em porcentagem e massa do segundo meio filtrante 

Matérias-Primas FI FII FIII 

ZnO 55% 50% 45% 

Carvão ativado 5% 10% 15% 

Caulim 40% 40% 40% 

 

A escolha das formulações determinada nas Tabela 2 e 5 partiu de um levantamento 

térico e testes em diferentes percentuais em cada composição em massa. A partir de testes 
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experimentais. Os procedimentos experimentais foram executados de acordo com o 

fluxograma apresentado na Figura 17, a seguir. 

      Figura 17 – Fluxograma do processo experimental dos meios filtrantes 

 

      

Para a realização desta análise foram confeccionados cinco corpos de prova em 

formato circular, com dimensões de 60 mm de diâmetro e 12 mm de espessura para cada 

formulação, utilizando prensa hidráulica manual com pressão de 25 MPa (e uma matriz 

circular com punções inferior e superior  no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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3.2.3 Mistura e homogeneização dos materiais cerâmicos 

 

Os pós ceramicos foram misturados e homogeneizados até obter uniformidade 

desejada, e em seguida todo o mateiral foi armazenado em um recipeiente de plástico vedado, 

para evitar variação de umidade de massa. Foi utilizada uma balança analitica com resolução 

de 0,0002g da Shimdzu para verificação precisa das dosagens em massas de cada material. 

 

3.2.4 Compactação dos meios filtrantes  

 

Para confeccionar os elementos filtrantes utilizou-se aproximadamente uma quatidade 

de 357g de massa total e 10% de água destilada. A massa homogenizada passou por um 

processo de peneiramento com granulometria de 20 Mesh para que os grãos se transformem 

em pequenos aglomerados de forma a adquirir as características mais próximas possíveis de 

uma atomização.  

A massa umidificada foi inserida em uma matriz circular metálica e compactada por 

prensagem uniaxial com pressão de 25 MPa. Depois de compactados os corpos de prova à 

verde (não queimados) foram mantidos em estufas a 110ºC por um período de 24h, para 

eliminação da umidade (Fig. 18 e 19).  

A matriz metalica mostrada na Figura 20 tem diâmaetro de 60 mm e espessuura de 12 

mm.  

              Figura 18 – Primeiro meio filtrante antes da sinterização (à verde)  
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             Figura 19 – Segundo meio filtrante  antes da sinterização (à verde)  

 

 

               Figura 20 – Matriz circular para confecção dos meios filtrantes 

 

 

3.2.5  Sinterização dos meios filtrantes 

 

Após a secagem foram medidos e pesados. Os corpos de prova foram sinterizadas em 

forno de marca Jung modelo 0713 na temperatura 1100°C, com um patamar de 60 minutos e 

com uma taxa de aquecimento de 10°C/min (Fig. 21). 

Após a sinterização, os corpos de prova foram medidos com paquímetro e pesados em 

balança de precisão para serem submetidos a ensaios de absorção de água, porosidade 

aparente, densidade aparente e retração linear. 



66 

 

Tese de doutorado   Renata Ferreira de Sousa 
  

 

          Figura 21 – Primeiro meio filtrante sinterizados a 1100ºC 

 

          

Figura 22 – Segundo meio filtrante sinterizados a 1100ºC 

 

 

 

3.2.6 Caracterização tecnológica dos meios filtrantes pós-Sinterização 

 

Foram realizados os seguintes ensaios: Retração Linear de Queima (RLQ), Absorção 

de Água (AA), Porosidade Aparente (PA), Densidade Aparente (MEA), segundo os critérios 

da NBR 13818/1997 Placas cerâmicas para revestimentos.  

 

3.2.6.1  Retração Linear 

 

Os corpos-de-prova foram medidos com paquímetro de resolução 0,05mm, e com os 

valores dos seus comprimentos calculou-se a retração linear de queima (RL) utilizando-se a 

Equação (06) 
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       ( )   
     

  
                                                                                                          (06) 

 

Onde: 

         Lo: comprimento inicial (após secagem) do corpo-de-prova (em mm); 

          Lf: comprimento do corpo-de-prova após a sinterização (em mm).  

Os resultados foram obtidos pela média de cinco valores em corpos de prova distintos.  

 

3.2.6.2 Absorção de Água (AA) 

 

Para obter o ensaio de absorção dos meios filtrantes (corpos-de-prova), foi utilizada a 

norma ABNT NBR 15270-3: 2005. Para determinar a massa seca (Ms) os corpos-de-prova 

foram colocados em uma estufa a (105 ± 5) ºC  por 24 horas,  em seguida foram pesados 

individualmente para medir a massa seca. 

Após a determinação da massa seca (Ms), os corpos de prova foram colocados em um 

recipiente de dimensões apropriadas, preenchido com água à temperatura ambiente, em 

volume suficiente para mantê-los totalmente imersos. Passado às 24 horas os corpos de prova 

saturados devem foram removidos e colocados em bancada para permitir o escorrimento do 

excesso de água.  

A água foi removida com o auxílio de um pano limpo e úmido, observando-se que o 

tempo decorrido entre a remoção do excesso de água na superfície e o término das pesagens 

não deve ser superior a 15 min. A massa úmida (Mu), expressa em gramas, é determinada 

pela pesagem de cada corpo-de-prova saturado. O índice de absorção d´água (AA) de cada 

corpo de prova é calculado em porcentagem, sendo determinado pela Equação (07).  

 

 

       ( )   
     

  
                                                                                                       (07) 

 

Onde:  

AA: é a absorção de água em porcentagem;  

Mu: massa do corpo de prova saturado de água (em g) e   

Ms: massa do corpo de prova seco (em g).   
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3.2.6.3 Porosidade Aparente 

 

Para realização desse ensaio, os meios filtrantes sinterizados foram colocados em uma 

cesta imergidos dentro de um béquer com água e pesado em uma balança analítica para 

obtenção da sua massa imersa, no Laboratório de Mecânica dos Fluidos – UFRN. Para o 

calculo da porosidade foi utilizado a seguinte Equação (08) 

 

            
     

     
                                                                                                           (08)  

 

Sendo Mu: massa do corpo-de-prova úmido (em g);  

            Ms: massa seca do corpo-de-prova seco (em g);  

            Mi a massa do corpo-de-prova imerso (em g).  

Os resultados foram obtidos pela media aritmética de cinco valores em corpos-de-

prova distintos.  

 

3.2.6.4 Densidade Aparente (PA) 

 

Os valores e o procedimento utilizados foram os mesmos dos ensaios de absorção de 

água e porosidade aparente. Os resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco 

valores em corpos de prova distintos. os resultados da densidade aparente foram obtidos 

utilizando a Equação. (09).  

 

       (
 

   
)  

  

     
                                                                                                                 (09) 

 

Após a fabricação dos meios filtrantes e ensaios tecnológicos pós-sinterização, foi 

confeccionado o sistema de filtragem.  

Todos os ensaios tecnológicos de retração linear, absorção de água, porosidade aparente, 

e densidade foram efetuados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
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3.2.7 Confecção do sistema de filtragem 

 

De acordo com a imagem o sistema de filtragem foi fabricado utilizando um tubo em 

acrílico (1), meios filtrantes, tubo tecnil (2), anel de vedação (3) e um coletor (4). O tubo 

acrílico com o objetivo visualizar a nitidez da filtragem da água. O anel de tecnil acoplado no 

tubo em acrílico tem a função de apoiar os meios filtrantes. 

 

     Figura 23 – Sistema de filtragem 

 

.  

O anel de vedação, além-ada função de proteção, evita o desgaste entre o tubo acrílico 

e os meios filtrantes, através dos filtrantes ocorre a purificação da água. Os anéis de vedação 

têm como finalidade vedar a passagem da água. E para finalizar o coletor é o local onde a 

água purificada é armazenada. Todo processo de confecção do sistema filtro foi desenvolvido 

no Laboratório de Usinagem da Universidade Federal do Rio Norte (Fig. 23 e 24).  
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Figura 24 – Sistema de filtragem  

 

 

Na Figura 24 é observado o sistema de filtragem desenvolvido. Nota-se que o tubo de 

acrílico junto com o tubo de tecnil é constituído por roscas. Os meios filtrantes podem ser 

retirados, para reposição de um novo meio filtrante com mais facilidade. 

 

3.2.8 Filtragem da água  

 

Foram filtradas dois tipos de água. O primeiro tipo de água a ser filtrada, apresentava 

aparência barreta e com grandes quantidades de impurezas sólidas. O teste para filtragem 

ocorreu em duas etapas. O intuito da analises era verificar a retenção das impurezas e 

contaminantes existentes. Não foram determinados parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos desta água.   

O segundo tipo de água para ser filtrada tinha aparência turva, pouco translucida e 

com odores. Essa água utilizada, sendo foco principal da pesquisa foi coletada em um 

pequeno ―barreiro‖ situado em um assentamento de São Sebastião no Município de Ielmo 

Marinho no Estado do Rio Grande do Norte.  
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Para cada análise das etapas as pastilhas filtrantes foram substituídas para que não 

ocorresse contaminação de uma etapa para outra. A água filtrada com odores passou por 

processo de Parâmetros físico-químicos e microbiológicos antes e depois da filtragem. As 

análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas no Laboratório do Núcleo de 

Análises de Águas, Alimentos e Efluentes. No Instituto Federal do Rio Grande do Norte.  

Para determinar os parâmetros do pH foi utilizada a técnica APHA - 4500-H+, feita 

eletronicamente, através de um potenciômetro e eletrodos. O potencial hidrogêniônico (pH) 

representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do meio líquido, por meio da 

medição da presença de íons hidrogênio (H+). Para análise do pH  foram coletadas três 

amostras de água filtradas das formulações FI, FII, FIII.   

O parâmetro turbidez foi determinado pelo método nefelométrico APHA - 2130 A, 

B. A turbidez é uma medida que identifica a presença de partículas em suspensão na água, 

desde tamanhos grosseiros até os colóides. Em geral, quanto menor for à turbidez da água 

filtrada mais eficiente será o processo de desinfecção.  

Para determinação dos parâmetros microbiológicos de Coliformes Totais e Escherichia 

Coli foram analisadas três amostras de água filtradas das seguintes formulações: FI, FII e FII.   
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados e análises de medidas propostas no 

capítulo anterior. Será apresentada uma sequência de resultados e discussão referentes às 

caracterizações estruturais, morfológicos das matérias, filtragem da água e análises físicas - 

química e microbiológica da água antes e após a filtração.  

 

4.1 Análises químicas por FRX 

 

Os resultados da análise química das matérias-primas obtida por fluorescência de raios 

X estão apresentados na Tabela 6. Onde apresenta concentração em massa de alguns óxidos 

presentes 

 

Tabela 6 – Análise química obtida por fluorescência de raios X (FRX) das matérias-primas 

Óxidos 

Presentes 

Rejeito 

de Telha 

Rejeito 

de Gesso 

Caulim Carvão 

Ativado 

ZnO 

Al2O3 11,736  26,82 8,674  

CaO  64.041  46,020  

MgO 3,851   5,653  

K2O 4,661  4,33 19,781  

Fe2O3 19,695  9,83   

SiO2 51,492  40,25 10,400  

SO3 -- 33.278 0,73   

ZnO --    100,000 

TiO2 --     

Co    5,080  

 

Os resultados apresentados pelo rejeito de telha confere uma natureza plástica com 

percentuais significativos de sílica (SiO2), 51,49 %, óxido de ferro (Fe2O3), 19,69%  e alumina 

(Al2O3), 11,73 %, como óxidos majoritários, apresentou em percentuais menores os óxidos 

magnésio (MgO = 3,851 %), óxidos de potássio (K2O = 4,66 %). Segundo Santos (1985), 

quanto maior a plasticidade, mais trabalhável será a mistura, sendo mais facilmente moldada 

sob a ação da prensa, necessitando o emprego de pressões menos elevadas. A sílica e a 
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alumina são os óxidos predominantes, associados, sobretudo, aos alumino silicatos como o 

mineral argiloso. A sílica (SiO2) livre corresponde ao quartzo; o que propicia uma redução na 

plasticidade da argila. Os óxidos de magnésio e potássio são ditos como elementos fundentes. 

Os óxidos de ferro confere coloração avermelhada nos corpos cerâmicos após 

sinterização. O óxido de ferro - Fe2O3 incorporado nas massas cerâmicas reduz a plasticidade, 

mas também diminui a retração de queima e facilita a secagem das massas, propicia a 

diminuição da resistência mecânica, porém o pouco que funde durante a sinterização 

proporciona dureza aos corpos cerâmicos. 

Os óxidos de magnésio e potássio correspondem a agentes fundentes, que tem por 

objetivo diminuir a temperatura de fusão das massas cerâmicas, ou seja, agentes que atuam no 

processo de sinterização no preenchimento dos poros nos corpos cerâmicos. 

O rejeito de gesso apresentou em sua composição com percentual significatico o óxido 

de cálcio (CaO = 64.04 %) e anidrido sulfúrico (SO3 = 33.27 %). Esses elementos constituintes 

no rejeito de gesso encontrados para os gessos comerciais e gessos reciclados. Segundo 

Bardella (2011), os gessos comerciais e os gessos reciclados, com exceção do gesso 

desidratado na temperatura de 200 °C, não apresentaram o valor mínimo de 38% para o teor 

de óxido de cálcio (CaO). Para as demais propriedades químicas, todos os gessos atenderam 

os critérios exigíveis para os gessos de construção civil. 

Os elementos apresentados na composição do caulim são óxido de alumínio de Al2O3 

(26,82%) e óxido de silício SiO2 (40,25%), óxidos de potássio (K2O = 4,33%), de ferro (Fe2O3 

= 9.83%). De acordo com os elementos apresentados o caulim utilizado trata-se de um 

composto aluminossilicato, devido o percentual somado de Al2O3 e SiO2  ser maior que 65%. 

O caulim utilizado como matéria-prima não passou por nenhum tratamento de 

beneficiamento, ou seja, trata-se de um caulim bruto. 

Nota-se que no carvão ativado obteve uma concentração em massa dos óxidos de 

Al2O3 (8,674%), CaO (46,020%), MgO (5,653%), K2O (19,781%), Co (5,080%), 

SiO2(10,400%). Pode observar a presença de alumínio, cálcio, magnésio, potássio, silício e 

cobalto. A composição elementar do carvão ativado varia de acordo com o tipo de matéria-

prima e as condições do processo de ativação.   

O óxido de zinco (ZnO) apresentou uma composição química em massa de 100 %. 

Esse grau de pureza pode está relacionado com a sua obtenção em laboratório através do 

método de síntese dos precursores poliméricos (Método Pechini). 
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4.2 Análises mineralógicas (DRX) 

 

A caracterização mineralógica feita através da difração de raio X das matérias – 

primas estão expressa na Figura 25, o rejeito de telha, Figura 26, rejeito de gesso, Figura 27, 

caulim, Figura 28, carvão ativado e Figura 29, o óxido de zinco. Os compostos cristalinos, 

semi-cristalizados e amorfos, têm sua contribuição diferenciada pela intensidade dos picos 

apresentados nos difratogramas, isto é, as substâncias cristalinas apresentam picos 

acentuados; quando mal cristalizadas, os picos não são bem definidos (CAMARINI, 2011). 

Observa através do difratograma de raios X do rejeito de telha picos marcantes do 

mineral quartzo (SiO2) e albita (NaSi3Al)O8 e picos pouco intensos de mica 

K(AlFeLi)(Si3Al)O10(OH)F e hematita Fe2O3.  O quartzo é uma forma cristalina da sílica, 

sendo responsável pela fase vítrea no material. A albita presente é Incolor, branco ou 

esverdeado, pertence à família do feldspato são minerais que têm a função de diminuir a 

temperatura de formação de fase líquida durante a etapa de queima. Ou seja, são conhecidos 

por materiais fundentes.  

A presença de óxido de ferro, confere a cor avermelhada, após o processo de 

sinterização da argila. A mica moída a seco é inerte, flexível e não é abrasiva, além de 

apresentar grau de brancura de 75%. Devido a essas características, esse produto de mica é 

muito utilizado em tintas, papel, borracha e plástico (LUZ, et al. 2003). 

 

Figura 25 – Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do Rejeito de telha 
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A partir da análise mineralógica do rejeito de gesso, verificou-se difrações referentes a 

um único material, Bassanita ou hemihidrato (CaSO4.0,5H2O), significa que a gipsita foi 

calcinada a temperatura acima de 160
o
C. O mineral bassanita cristaliza na estrutura 

monoclínica com o pico d400 de maior intensidade (100%). 

A matéria-prima rejeito de gesso em formulações de massas cerâmicas pode 

apresentar menor plasticidade, devido a fase mineralógica bassanita ser um sulfato de cálcio 

semi-hidratada, diferentemente da fase gipsita que contém o mineral dihidratado 

(CaSO4.2H2O) conferindo uma maior plasticidade nas massas cerâmicas. Os resultados 

mineralógico corroboram com a fluorescência de raios X (FRX), mostrando os mesmos 

elementos químicos CaO ( 67,71%)  e SO3 (31,697 %), os quais são os constituintes para 

obtenção do gesso. 

O difratograma do rejeito de gesso apresentado na Figura 26 mostra um arranjo 

ordenado e periódico, devido à coordenação atômica no interior do material, constituído 

quimicamente, por ferro, potássio, sódio, enxofre, fosforo, zinco e manganês, vista na analise 

feita por Fluorescência de Raios-X. Observam-se picos cristalinos pouco desenvolvidos. 

Trovão, (2012), observou nos resultados das análises químicas em pasta de gesso com 

incorporação de resíduo de gesso, foi verificado que no gesso fino para revestimento, as 

amostras identificavam, picos de maior intensidade a presença predominante de Bassanita, 

hemidrato de fórmula CaSO4.0,5H2O significa que a gipsita utilizada neste revestimento foi 

calcinada a temperatura acima de 160
o
C.  

Schadeck (2017) observou a presença de fases cristalinas em ambos gesso e 

fosfogesso. Na amostra de gesso foiverificados os picos de bassanita no material antes de ser 

aquecido e ao ser aquecido a 150ºC, não alterando sua composição. Ao ser aquecido a 300ºC 

verifica-se predominância do composto anidrita insolúvel, ainda mais presente na temperatura 

de 600ºC. Foi possível identificar compostos além do sulfato de cálcio, como a calcita 

(CaCO3) e a dolomita (CaMg(CO3)2). 

No fosfogesso in natura é clara a predominância da gipsita em sua composição, porém 

quando aquecido a 150ºC demonstra picos de bassanita, anidrita solúvel a 300ºC e anidrita 

insolúvel a 600ºC. A presença de compostos contendo fósforo evidencia a natureza do 

fosfogesso, inclusive sendo identificado o ácido fosfórico (H3PO4), produto final do processo 

de produção de fertilizantes. 
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  Figura 26 – Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do Rejeito de gesso 

10 20 30 40 50 60 70 80

B

d
400

B
B

B
B

B
BBBB

B

B

B

B

BB

B

BB
BB

B

B

B

In
te

n
s

id
a

d
e

 (
u

.a
.)

2 (graus)

B - Bassanita (CaSO
4
.0,5H

2
O)

B



 

 

 

 

Através do difratograma de raios X do caulim (Fig. 27) percebe-se a presença dos 

minerais quartzo (SiO2), muscovita [(KAl2Si3Alo10(OH)2] e caulinita (Al2Si2O5(OH)4), 

apresentando os mesmos elementos de composição com os apresentados nos resultados da 

fluorescência de raios X (FRX). Nota-se picos de grande intensidade de quartzo e picos 

menos acentuados de caulinta e muscovita. 

A caulinita é um mineral proveniente do caulim, produto que resulta da transformação 

em profundidade de minerais do tipo alumino silicatos, tais como feldspatos, plagioclásios e 

feldspatóides contidos nas rochas. possui uma característica peculiar de atuar como um 

excelente formador de estrutura em uma ampla faixa de temperaturas de queima. 

Além disso, funciona como regulador do equilíbrio das reações durante a fase de 

vitrificação da massa cerâmica por possuir óxido de alumínio (Al2O3) em grandes 

porcentagens (SOARES FILHO, 2013). E, associada ao óxido de ferro determina, 

normalmente, a cor e influencia a consistência, a filtração, retenção de água e reações de troca 

iônica dos solos. 

A muscovita caracteriza-se pela clivagem basal bem definida, e de acordo com as 

impurezas presentes, pode ser incolor (mais comum), marrom ou rósea.  

Brito (2009), observou os seguintes resultados através do difratrograma de raios X do 

caulim realizado em seu estudo, a presença das fases da caulinita (NaO.3Al4Si6O15(OH)6) e do 

quartzo (SiO2). Mostrando resultados semelhantes ao deste trabalho, com exceção apenas do 

mineral muscovita, que aparece em picos minoritários neste estudo. 
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              Figura 27 – Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do Caulim  

 

Através do difratograma gerados pelo cruzamento dos dados de intensidade e ângulo 

de fase pôde-se determinar se o material em estudo apresenta estrutura cristalina ou amorfa. 

Verificando a Figura 28 nota-se presença de picos largos em torno de 2θ= 10,08º, atribuídos 

às reflexões do plano (002) mostra a presença de elementos que constituem a um material 

amorfo.  

Figura 28 – Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do Carvão Ativado 
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Os demais picos representados nos planos, (101), (110), (105), são picos agudos 

característicos de elementos que constituem um material pouco cristalino. Esse fator de 
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cristalização no carvão ativado pode está relacionado como alguns elementos químicos em 

elevada porcentagem como óxidos de cálcio e óxido de potássio (Tab. 6). A partir das análises 

do difratograma pôde-se concluir que não existe contaminantes cristalinos no carvão.  

Na Figura 29, analisando o difratograma de raios X, pode-se observar a formação de 

óxido de zinco, ZnO de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS 01-1136, onde os 

parâmetros de rede são a= 3,25 Å e c= 5,12 Å. A intensidade da relação dos picos indica o 

elevado grau de pureza da fase hexagonal do tipo wurtzita do ZnO, indicando uma boa 

cristalinidade dos materiais, demonstrando que o ZnO obtido a partir da síntese dos 

precursores poliméricos (Método Pechini) apresentam estrutura cristalina organizada a longa 

distância ou periódica (completamente ordenados).  

Neves (2014), observou picos marcados no difratograma que também correspondem 

à estrutura cristalina da wurtzita referente ao Óxido de Zinco.  Este resultado é semelhante aos 

resultados obtidos em um estudo sobre Avaliação do tamanho da partícula do ZnO obtido 

pelo método Pechini.  Que observou a formação direta da fase única cristalina hexagonal do 

ZnO.  

 Figura 29 – Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do ZnO (óxido de  zinco). 
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Apresenta picos de difração intensos em 2θ de 32,55º, 34,22º, 37,24º, 48,32 e picos em 

2θ de 58,08, 64,32, 66,11, 67,22, 69,34, 73,10 e 78,23 correspondendo aos planos (100), 

(002), (101), (102) e (110), (103), (200), (201), (004), (104) e  (202), que representam célula 

unitária no sistema hexagonal compacto característica do ZnO As reflexões mais fortes estão 

nos planos (101), (100) e (002). 
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4.3 Análise granulométrica a laser 

 

Os histogramas da distribuição granulométrica dos rejeitos (telha e gesso), carvão 

ativado, caulim e óxido de zinco (ZnO) são mostrados nas Figuras 30, 31, 32, 33, 34, 

respectivamente. A curva de distribuição granulométrica mostra as características físicas e 

propriedades dos materiais. A posição da curva na escala tratar-se de um material de 

granulação grossa ou de granulação fina, a alta declividade, o achatamento e a forma geral da 

curva informam sobre a distribuição dos grãos pelos diversos diâmetros. 

 Observa-se que o rejeito de telha verificado na Figura 30, apresenta um percentual de 

partículas (em torno de 90%) com diâmetro de até 66,41 µm; (em torno de 50%) com 

diâmetro de 28,54 µm; (em torno de 10%) como diâmetro 3,49 µm e o diâmetro médio 

apresentado foi de 32,46 µm. Esses resultados são característicos de cerâmica.  

De acordo com o resultado do gráfico, o rejeito de telha apresenta uma distribuição 

uniforme dos grãos, ou seja, a maioria deles possui o mesmo tamanho. Apresenta 

granulometria mais fina. De modo geral, o tamanho dos grãos e a forma de organização dos 

mesmos influenciam no processamento dos materiais.  

Para Menezes et al (2010), ―mistura‖ de granulometrias, sendo a fração mais ―fina‖ 

associada à argila e as demais (―mais grosseira‖), entanto, é considerado como uma argila não 

plástica (denominada industrialmente como ―argila magra‖), ou seja, estes tipos de argila não 

apresenta plasticidade, que é a capacidade de moldabilidade ou conformação, de modo a se 

obter um corpo a verde com características adequadas às subsequentes etapas de 

processamento, por apresentar, como fase acessória, grande percentual de quartzo. 

Apresentando-se como um pó mineral fino e uniforme, podendo ser utilizado como redutor de 

plasticidade da massa cerâmica. 

Para Pracidelli (1997), as argilas com essa característica muito fina, precisa de uma 

considerável quantidade de água para desenvolver completamente essa plasticidade, ou seja, 

para obter uma melhor compactação dos corpos-de-prova, tem alta resistência mecânica a 

seco e após a sinterização.  

 

 

 

 



81 

 

Tese de doutorado   Renata Ferreira de Sousa 
  

 

                           Figura 30 – Distribuição granulométrica das partículas do Rejeito de Telha 

  

 

Segundo Soares (2013), os resíduos industriais com baixa granulometria são 

considerados uma ótima alternativa na fabricação dos produtos, já que a granulometria das 

matérias primas interfere nas diversas propriedades como, plasticidade da massa cerâmica, 

taxas de sinterização, porosidade final e densidade. 

A Figura 31 apresenta o histograma gerado da distribuição granulométrica das 

partículas do rejeito de gesso. O material apresenta uma granulação uniforme com todas as 

partículas iguais, ou seja, a maioria dos grãos possui, aproximadamente, a mesma dimensão. 

Granulometria fina características de gesso beta, que é um tipo de calcinação da gipsita, 

consequentemente possui uma área superficial especifica maior. Com isso ocorre uma má 

formação dos cristais, alta porosidade e baixa resistência mecânica. 

 A curva granulométrica mostra uma banda principal com o máximo de 83 % dos 

acumulativos. A faixa de valores encontrada para dimensão das partículas varia, sendo cerca 

de 10% das partículas inferiores a 1.04 µm, 50% inferiores 6.34 µm e 90% inferiores 20,47 

µm. 
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                    Figura 31 – Distribuição granulométrica das partículas do Rejeito de Gesso 

 

A determinação do tamanho das partículas influencia na cinética da reação. A taxa de 

hidratação aumenta com a diminuição do tamanho das partículas e consequente aumento da 

área específica do material, uma vez que, a diferença de tamanhos de grãos pode alterar a 

densificação, influenciando o grau de porosidade e consequentemente nos processos de 

compactação e sinterização. 

A Figura 32 apresenta o histograma gerado da distribuição granulométrica das 

partículas do caulim 

O histograma do caulim apresenta um percentual de partículas (em torno de 90%) 

com diâmetro de até 47.59µm; (em torno de 50%) com diâmetro de 12,70 µm; (em torno de 

10%) com diâmetro de 1,45 µm e o diâmetro médio apresentado foi de 19,71 µm, com 

variação entre 0,05 a 100 µm.  

Apresenta uma distribuição granulométrica mal graduada, faltam partículas com 

certas dimensões e suas curvas granulométricas apresentam trechos quase horizontais. Existe 

uma distribuição descontínua dos grãos, ou seja, granulometria aberta. Essa descontinuidade 

pode influencia no processamento do material. Apresenta também uma granulometria grossa, 

distribuição mais heterogênea, 
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                    Figura 32 – Distribuição granulométrica das partículas do Caulim 

 

Observando a Figura 33, tem-se a distribuição de partículas do carvão ativado. Nota-

se uma distribuição homogênea, onde a faixa de valores encontrada para dimensão das 

partículas varia, sendo cerca de 10% das partículas com diâmetro 10.08 µm; (em torno de 

50%) com diâmetro de 28,43 µm; (em torno de 90%) com diâmetro de 65,63 µm. Observa-se 

que na curva existe uma continuidade da distribuição dos grãos. São bem graduados e 

apresenta uma granulometria média.  

 

Figura 33 – Distribuição granulométrica das partículas do Carvão Ativado 
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Em seguida, na Figura 34 será analisada a Distribuição granulométrica das partículas 

do oxido de zinco. Nota-se uma distribuição homogênea onde a faixa de valores encontrada 

para dimensão das partículas varia, sendo cerca de 10% das partículas com diâmetro 8.23 µm, 

em torno de 50% das partículas apresentam 36.16 µm e finalizando 90%% das partículas 

apresentam 78.41 µm. De acordo com a curva vista no gráfico, existe uma continuidade da 

distribuição dos grãos, ou seja, os grãos apresentam diâmetros variados. 

 

                    Figura 34 – Distribuição granulométrica das partículas do Óxido de zinco 

 

 

4.4 Análise morfológica por MEV dos pós-cerâmicos 

 

  Os rejeitos de telha e gesso, caulim, carvão ativado e oxido de zinco foram 

caracterizados quanto a sua morfologia e microestrutura através da microscopia eletrônica de 

varredura em diferentes ampliações e arranjo microestruturas dos mesmos materiais. Foram 

determinadas as composições químicas semiquatitativa através do EDS de todos os materiais 

citados acima. 

Analisando a Figura 35, observa-se uma diferenciação na microestrutura do rejeito 

de telha com em duas ampliações. Na primeira imagem verifica a presença de quartzo. Isso se 

deve a concentração de argilominerais presentes na matéria-prima.  
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Na segunda imagem observa-se a presença de porosidade fechada que pode está 

relacionado à maior quantidade de fundentes da amostra com chamote, o que provoca a 

liberação de mais gases provenientes da decomposição de inclusões ricas em voláteis, 

ocasionando a formação de maior porosidade fechada.  

A ausência de poros abertos impede a saída de gases das regiões mais internas da 

amostra durante o processo de queima a alta temperatura (MUNHOZ et al.,2007). A fase 

vítrea presente pode está relacionada com alto teor de dióxido de silício.  Com aumento de a) 

500 vezes e b) 3000 vezes 

A ausência de poros abertos impede a saída de gases das regiões mais internas da 

amostra durante o processo de queima a alta temperatura (MUNHOZ et al.,2007). A fase 

vítrea presente pode está relacionada com alto teor de dióxido de silício.  Com aumento de a) 

500 vezes e b) 3000 vezes 

Figura 35 – Microscopia Eletrônica de Varredura do Rejeito de Telha 

 

O resultado do EDS foi realizado em região aleatória da microestrutura do material. 

Como verificado na Figura 36. Os picos presentes mostram qualitativamente os elementos 

constituintes do rejeito de telha nos quais foram encontrados picos de Potássio (2,20%), 

Carbono (9,92%), Oxigênio (44,85%), Ferro (5,18%), magnésio (1.37 %), Silício (19,49%), 

Bromo (15,67%). Esses resultados confirmam analise química realizada pelo FRX, na qual 

obteve composição química equivalente e são verificados na Tabela 6.  

a) b) 
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Figura 36 – Espectro obtido por EDS do rejeito de telha 

 

Na Figura 37, é analisada a microestrutura do rejeito de gesso com aumento de 2000 

vezes a) e 3000 vezes b), onde apresenta de cristais circulares em forma de agulha que pode 

ser característica microestrutural da gipsita. Os cristais de di-hidrato em forma de agulhas se 

aglomeram em núcleos de cristalização que são separados pela abertura dos poros da pasta 

endurecida. 

Segundo Silva (2008), os cristais de gipsita têm predominância forma de agulha e que, 

à medida que ela desidrata, eles crescem e perdem esse formato. Observou-se um aspecto 

heterogêneo com aglomerados de diferentes tamanhos, e com a presença de poros de 

diferentes tamanhos distribuídos aleatoriamente.  

Entretanto, não se verificou a existência de uma grande quantidade de cristais de di-

hidrato com comprimentos menores entre e sobre os cristais de comprimentos maiores, 

conforme foi observado para as pastas com gesso reciclado nas temperaturas de 150 °C e 180 

°C.  

Portanto, isso pode ser um indicativo de que a temperatura de calcinação apresentou 

alguma influência na estrutura cristalina do gesso, isso também foi verificado por Cavalcanti 

(2006) e Junior (2008) em estudo com pastas de gesso reciclado produzido com controle de 

pressão e temperatura de calcinação. 

 

 

 



87 

 

Tese de doutorado   Renata Ferreira de Sousa 
  

     Figura 37 – Microscopia Eletrônica de Varredura do Rejeito de Gesso 

 

 

O Espectro de energia (Fig. 38), cujos picos de Oxigênio (45,20%), carbono (11,10%) 

cálcio (24,33%) e enxofre (19,37%), compõem-se a microestrutura do rejeito de gesso. Foi 

analisado em uma superfície aleatória do material em temperatura ambiente, com auxílio das 

micrografias obtidas por MeV. Esses resultados confirmam com as analises químicas 

realizada por Fluorescência de Raios X verificada na tabela 6.  

 

              Figura 38 – Espectro obtido por EDS do rejeito de gesso 

 

 

 

a) b) 
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Outro material analisado neste trabalho foi o óxido de zinco (ZnO), visualizado na 

Figura 40 em diferentes ampliações ( a) 250x e b) 500x) calcinado a 800°C pelo método de 

Pechini. De acordo com as imagens um aumento de 250 vezes é verificado aglomerados 

esféricos com diâmetro entre 10 e 20 µm.  

O material apresenta um grau significativo de porosidade, alterando dessa forma a sua 

densificação.  Os grãos são distribuídos uniformemente formando aglomerados de partículas 

em formato de esfera. A formação das nanoesferas pode ser atribuída à ação do nitrato de 

zinco (Zn(NO3)2 que tem um papel importante na formação dos poros da estrutura em fase de 

solução e a cinética de reação.  

O método dos precursores poliméricos tem como característica principal a produção 

de pós na forma de aglomerados macroscopicamente, no qual pôde ser verificado a partir das 

micrografias apresentadas.  

  Figura 39 – Microscopia Eletrônica de Varredura do ZnO 

 

 

A partir das micrografias obtidas por MEV, foram feitas análises química quantitativa 

do óxido de zinco (ZnO) em uma região que apresentava alto grau de porosidade onde 

apresentou picos correspondentes ao elementos zinco (88,50%) e oxigênio (11,50%). A 

presença desses materiais químicos corrobora com os apresentados na Fluorescência de Raios 

X, mostrada na Tabela 6. Sendo verificado esses quantitativos pontuais na Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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            Figura 40 – Diagrama obtido por EDS do óxido de zinco (ZnO) 

 

A Figura 41 ilustra as micrografias do carvão ativado com ampliações entre 500 vezes 

a) e 600 vezes b). Foi verificada a presença de poros fechados uniformes, estrutura fibrosa 

pouco desenvolvida. Isso pode está relacionado com o processo de ativação do carvão. É 

verificada superfície porosa irregular que pode participar da retenção das substancias a ser 

adsorvida. Porosidade controlada é um fator importante para o processo de filtragem da água.  

 

         Figura 41 – Microscopia Eletrônica de Varredura do Carvão Ativado 

 

 

Pode-se observar uma estrutura de superfície homogênea do carvão, mostram uma superfície 

sem presença relevante de fissuras e macroporos e sim a formação de uma estrutura lamelar 

a) b) 
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com cristas e poros fechados, provavelmente, pela presença de carbonato de cálcio, visto que 

os elementos de cálcio e oxigênio aparecem em análise de EDS.  

Na análise por EDS, foi verificada em uma região pontuada presença de porosidade 

fechada. Essa presença de poros fechado pode está relacionado com o processo de ativação do 

carvão e seu desenvolvimento estrutural. O que implica no aumento da densidade e 

diminuição do seu volume. Materiais porosos apresentam alto grau de absorção e baixa 

resistência.   

A composição elementar do carvão ativado é de carbono (88.78%), nitrogênio 

(5.29%) e oxigênio (5.93%) (Fig. 42). Estando de acordo com os resultados verificados na 

Tabela 6. O pico de carbono já era esperado tendo em vista que o carvão ativado é de origem 

vegetal (orgânico). Segundo Jaman (2016) a composição elementar do carvão ativado típico é 

de 88% C, 0,5% H, 0,5% N, 1% S e 6 a 7% de O, variando de acordo com o tipo de matéria-

prima e as condições do processo de ativação. 

 

         Figura 42 – Diagrama obtido por EDS carvão ativado 

 

 

4.5 Ensaios tecnológicos dos elementos filtrantes sinterizados  

 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos ensaios tecnologicos dos corpos de prova 

sinterizados 1100°C. Foram realizados os ensaios de retração linear, Absorção de Água, 
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Porosidade Aparente e densidade. Nomeadas como F0 para o primeiro meio filtrante e FI, FII, 

FIII para o segundo meio filtrante. 

 

      Tabela 7 – Resultados dos ensaios tecnológicos dos corpos de prova sinterizados a 

1100°C 

Ensaios F0 FI FII FIII 

Retração de queima (%) 4,00 1,83 2,13 2,03 

Absorção de água (%)  33,97 36,70 41,50 41,74 

Porosidade aparente (%) 49,40 58,51 63,09 55,49 

Densidade aparente (g/cm
3
) 1,45 1,59 1,52 1,32 

 

4.5.1 Retração linear de queima (RLq) 

 

De acordo com a Figura 43 é possível observar a retração linear de queima das 

formulações (F0, FI, FII, FII). Houve uma variação significativa entre as amostras, devido às 

diferencias composicional das matérias-primas envolvidas. 

 Nota-se que a formulação F0 composto por 55 % de ZnO, 5% de carvão ativado e 

40% de caulim obteve uma retração de 4,00 %. . Esta redução pode está atribuído à perda de 

massa e a formação de fase liquida de alguns dos materiais de partida. São misturas de três 

materiais com granulometria parecidas, nem sempre apresenta propriedades físicas 

correspondentes, pode ocorrer mudança de comportamento de alguns componentes químicos 

durante a sinterização (desidratação, liberação de gases, oxidação e redução de 

componentes/contaminantes, cristalização de novas fases, etc.).  

O gesso apresenta em sua composição alto teor de cálcio (CaO), cujo seu percentual 

foi de 67,71% (Tab. 6), caracterizando-se como um fundente importante que pode contribuir 

para a perda de massa do material, forma uma fase liquida na queima. Este líquido tende a 

preenche toda cavidade do material cerâmico, tornando o material pouco poroso, 

consequentemente, influenciará na absorção de água. O Dióxido de Silício (SiO2) em 

porcentagem de 51,4 %. (Tab.6) presente no rejeito de telha pode ter contribuído controlar 

retração da peça. 

Observando as formulações FI, FII, FIII, (segundo meio filtrante), em relação ao 

primeiro meio filtrante (F0). Nota-se uma diferença significativa de aproximadamente 

0.0217%. Essa diferença pode está relacionada com a quantidade de óxido de zinco e carvão 

ativado inseridos nas amostras. Uma vez que a temperatura permaneceu a mesma temperatura 
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de 1100ºC. Percebe-se que a formulação FII e FII obteve uma maior retração comparada a 

formulação FI. Esse aumento pode está relacionada com a quantidade de oxido de zinco 

inserida nas formulações.  

A composição em porcentagem e massa de cada formulação pode ser verificada na 

Tabela 5. O óxido de zinco pode apresentar boa compactação e durante a sinterização a 

temperatura de 1100ºC, ocorra fase fluida suficiente para umedecer os grãos, preenchendo os 

poros do material e contraído o diâmetro e a altura da peça.. Outro fator que pode ter 

contribuído para essa perda seria o carvão ativado. 

 

Figura 43 – Retração Linear (RL) das formulações F0, FI, FII, FIII, sinterizados a 1100°C. 

  

4.5.2 Absorção de água (AA) 

 

A Figura 44 apresenta os resultados de absorção de água das formulações estudadas 

(F0, FI, FII, FIII) Observa-se que todos os meios filtrantes obtiveram uma absorção bastante 

significativa. O primeiro meio filtrante (F0) obteve uma absorção de 33,97%, um valor baixo 

comparado às formulações do segundo meio filtrante (FI, FII, FIII). Este resultado confere 

com aos de retração linear.  

Quando o material obtém uma alta compressão a uma determinada temperatura, alguns 

fundentes existentes como óxido de cálcio (CaO) e óxido de silício (SiO2) fundem-se, 

formando uma fase liquida umedecendo os grãos e preenchendo os poros, tornando a peça 
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mais vitrificada e diminuindo a absorção de água. Para filtros cerâmicos uma absorção 

controlada contribui para a retenção de impurezas sólida. 

 

Figura 44 – Absorção de água (AA) das formulações F0, FI, FII, FIII, sinterizados a 1100°C. 

 

 

O segundo meio filtrante obteve um quantitativo de absorvidade de (36,70 %) para 

formulação FI; (41,50%) formulação FII e (41,74%) para a formulação FIII, mostrando 

aumento gradativo entre as formulações. Analisando o comparativo dentre os três filtrantes, 

nota-se que a FII e FIII obtiveram maior porcentagem de absorção e consequentemente, uma 

menor retração.  

A alta absorção pode está relacionado com a quantidade de carvão ativado existente 

entre esses filtrantes. O carvão ativado tem grande área superficial, estrutura porosa bem 

distribuída, predominando médios e macro-poros, tem a capacidade de adsorver moléculas 

presentes tanto em fase líquida quanto gasosa. Sendo utilizado em filtragem para purificação 

da água.  

 

4.5.3 Porosidade aparente (PA) 

 

A Figura 45 apresenta a porosidade aparente dos elementos filtrantes. Observa-se 

que os valores de porosidade, corroborando com os resultados de absorção de água e retração 
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linear. Sabe-se que um material poroso tende a absorver mais liquido devido às forças de 

capilaridade. 

Figura 45 – Porosidade aparente (PA) das formulações F0, FI, FII, FIII, sinterizados 

a 1100°C 

 

 

Verificando o primeiro meio filtrante, nota-se que a porosidade contribuiu para alta absorção 

de água. Na formulação F0 contém o rejeito de telha, material cerâmico que absorve bastante 

água, devido à formação de poros fechado durante a sinterização.  

  No segundo elemento filtrante, nota-se alterações gradativas em porcentagem na 

porosidade das amostras.  Segundo Abdullah et al., 2011, A alta área superficial específica do 

carvão ativado está associada com a existência de poros de variados tamanhos no interior dos 

grânulos de carbono.  

Essas características contribuem para a sua propriedade mais importante (adsorvente), 

devido à presença de uma estrutura porosa interna altamente desenvolvida. A porosidade do 

carvão ativado é um aspecto importante para avaliação do seu desempenho.  

No entanto, as amostras FII e FIII obtiveram uma porosidade maior. Essas formulações 

contem uma maior quantidade de carvão ativado, o que pode ter contribuído para o aumento 

da porosidade. Outro fator importante que pode ocasionar alteração na porosidade é a 

compactação, sendo ela não uniforme pode provocar vacância entre os grãos, originando 
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formação de poros aberto que durante a sinterização, causa fechamento desses poros, fazendo 

com que líquidos ou gases penetrem com mais facilidade e fiquem aprisionados, tornando o 

material mais poroso e menos resistente.  

A porosidade influencia diretamente nas propriedades finais da peça, sendo positivamente 

ou negativamente, isso depende da necessidade e sua aplicabilidade. No caso dos elementos 

filtrantes, ocorre maior eficiência de remoção de metais pesados e outros poluentes sejam 

alcançados em virtude da possibilidade de maior retenção de sólidos nos poros pequenos.  

 

4.5.4 Densidade aparente (MEA) 

 

A Figura 46 apresenta a densidade aparente de todas as formulações, sinterizadas a 

1100ºC, onde corresponde o quanto os elementos filtrantes foram densificado de acordo com 

esta temperatura descrita. 

 

Figura 46 – Densidade Aparente (MEA) das formulações F0, FI, FII, FIII, sinterizados a 1100°C. 
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A massa especifica ou densidade aparente está diretamente ligada à porosidade 

aparente e absorção de água das amostras, sendo que quanto menores esses valores, maiores 

os valores de massa específica aparente das peças queimadas, já que, quanto maior a 
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densificação da matéria-prima durante a queima, menos vazios existirão nas peças queimadas 

e maiores serão suas massas específicas. Dessa forma, observa-se que formulação que 

apresentou menor densidade aparente foi a FI. Esse resultado corroboram com a retração 

linear, absorção de água e porosidade.  

 

4.6 Filtragens da água  

 

A Figura 47 e 48 apresenta o resultado da filtragem dos dois tipos de água utilizada 

nesta pesquisa. Analisando a primeira imagem, nota-se que houve retenção considerável das 

partículas e impurezas sólidas, apresentado uma aparência nítida após a filtração. Em a) 

mostra a água barrenta sendo filtrada e em b) a água já filtrada, armazenada em frascos de 

plástico.  

Figura 47 –  Filtragem da água barrenta e resultado após filtração  

 

 

Na Figura 48 nota-se aparentemente, uma filtragem significativa de retenção de 

impurezas sólidas nos elementos filtrantes a partir do resultado nítido da água após a 

filtragem. Significa que os resultados tecnológicos de retração linear, absorção de água, 

porosidade e densidade aparente, contribuíram de forma considerável e prática para esta 

analise de filtragem.  
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Quando ocorre uma retração linear de considerável nas amostras, significa que houve 

agrupamento de moléculas e fusão de alguns materiais, diminuindo assim a porosidade e 

absorção de água, densificando mais estes elementos.  

Foi o que ocorreu com a formulação FII, que obteve uns dos melhores resultados. A 

porosidade do meio filtrante em geral é da mesma ordem de grandeza ou um pouco maior do 

que os agregados de partículas a serem retidos. 

 Os resultados obtidos após a filtragem, de todas as formulações analisadas ( FI, FII e 

FIII), corroboram com os ensaios tecnológicos de retração linear, de absorção, porosidade e 

densidade aparente.  

 

   Figura 48 – Filtragem da água pouco translucida aparência turva e com odor e após filtração.  

 

 

4.7 Resultado da análise da água antes de depois da filtragem 

 

Para análise da água foram determinados os resultados analíticos - físico-químicos e 

microbiológicos antes e depois da filtragem somente da água pouco translucida. Os meios 

filtrantes foram definidos como FI, FII, FII.  Os físico-químicos foram: pH e turbidez.  Os 
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Coliformes Totais e Escherichia Coli para os parâmetros microbiológicos. Logo, Esses 

resultados podem ser verificados nas Tabelas 8 até 11, respectivamente. 

      Tabela 8  –  Resultados Analíticos - Físico-Química antes da filtragem 

Parâmetros  Técnica  

utilizada
 (1)

 

Limites  

permissíveis
 (2)

 

Limites de 

 quantificação
 (3)

 

Resultados 

pH APHA - 4500-H+ 6,0 – 9,5 0,10 6,12 

Turbidez APHA - 2130 A, B 5 0,10 118,93 

     

 
(1) - METODOLOGIA UTILIZADA: APHA et al. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22th  

Washington D C: American Public Health Associations, 2012.  

(2) - REFERÊNCIA: Portaria de Consolidação MS-GM  n° 5, de 28 de setembro de 2017 - Padrão Potabilidade.     

(3) - Limite mínimo quantificável. (ND) - Não Determinado pela Legislação.          

 

O pH indica a intensidade com que uma solução é ácida ou alcalina. A água ácida, ou 

seja, quando seu valor de pH é inferior a 7, é corrosiva, enquanto que a água alcalina, cujo pH 

é superior a 7, tende a provocar incrustações. Os valores do pH altos ou baixos não 

necessariamente implicam riscos á saúde. Dessa forma, o padrão de portabilidade da água 

vigente não estabelece um valor máximo permitido nem um mínimo obrigatório para esse 

parâmetro.  

No entanto, segundo o parágrafo 1º do artigo 39 da portaria nº 2.914 (BRASIL, 2006), 

―Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 

9,5‖. Com isso verificando os resultados da Tabela 8, onde são determinados a parte Físico-

Química antes da filtragem, percebe-se que o pH da  água apresentou um valor de 6.12, 

estando entre a faixa permitida pela portaria acima citada.  

Para fins de potabilidade, a turbidez deve ser inferior a uma unidade. Tal restrição 

fundamenta-se na influência da turbidez nos processos usuais de desinfecção, atuando como 

escudo aos microorganismos patogênicos e assim minimizando a ação do desinfetante 

(BRASIL, 2006).  

De acordo com a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), a água 

potável deve estar em conformidade com o padrão de aceitação para consumo humano. Esse 

estabelece valor máximo permitido para cor, de 15uH
4 

(15 unidades Hazen: 1 uH = 1 mg Pt-

Co/L),,e para turbidez, o valor máximo permitido para água tratada é de 1 uT ( unidade de 

turbidez) nas saídas das estações de tratamento de água e 5 uT em qualquer ponto de 

distribuição.  
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O valor máximo permitido de 0,5 uT para água filtrada por filtração rápida (tratamento 

completo ou filtração direta), assim como o valor máximo permitido de 1,0 uT para água 

filtrada por filtração lenta.  

Diante do resultado da analise observado na Tabela 8, o parâmetro de turbidez da água 

apresentou valor superior do limite permissível pela norma. Consequentemente, essa água 

pode conter partículas sólidas em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, 

argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias e matéria orgânica, que pode estar 

diretamente relacionada à presença de microrganismos patogênicos à saúde.  

De modo geral, a presença desses constituintes orgânicos e inorgânico podem 

ocasionar odores e gosto na água De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), o 

padrão de potabilidade da água deve ser completamente inodoro.  

Na Tabela 9, pode verificar os resultados físico-químicos da água filtrada. 

Comparando os valores do pH, nota-se um variação gradativa entre cada amostra de 6,70 (FI), 

6,80 (FII), 6,92 (FIII), respectivamente. Essas pequenas diferenças de valores pode está 

relacionado com a variação em porcentagem de alguns materiais, como: o ZnO e o carvão 

ativado. Porém, o carvão ativado não altera o pH da água, mas pode retirar alguns compostos 

químicos utilizados para mudar o pH. 

 Contudo, a filtragem contribuição para aumentar o pH da água, uma vez que, antes da 

filtragem o pH apresentou um resultado de 6,12. Esse valor está nos limites permissíveis de 

acordo com a portaria 518/04. Um fator importante é que a acidez exagerada pode ser um 

indicativo de contaminações, enquanto o excesso de solubilização de sais também pode tornar 

a água imprópria para consumo devido à elevada dureza. 

Na mesma Tabela 9, são apresentados os valores de turbidez. Examinandos os 

resultados, nota-se, uma variação significativa entre cada amostra. De acordo com a análise 

antes da filtragem a água atingiu um valor de 118,93 uT, bastante elevado, estando fora do 

padrão de potabilidade. A tabela 9 são apresentados os valores de pH e turbidez após a 

filtragem.  

Após a filtragem a turbidez da água diminuiu para 4,5 uT. Ou seja, houve uma 

retenção de 78,2 % de elementos sólidos em suspensão, matéria orgânica e inorgânica, são 

fatores que alteram a turbidez, odores e gosto da água. Sendo este valor para formulação FI. 

Verificando a formulação FII, temos 95,4 %, de acumulo de impurezas, sendo que a amostra 

FIII, apresentou 94,3% de concentração desses sólidos. Com isso a formulação FI alcançou o 

melhor resultado de retenção de partículas sólidas, este aprisionamento de impurezas 
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suspensas e microrganismo presentes, contribuiu para diminuir a turbidez da água. Esse 

resultado pode estar relacionado com os resultados de absorção que em relação aos filtrantes 

FII e FIII apresentou valores menores de absorção e porosidade, consequentemente maior 

retenção de sólidos suspensos e patogênicos existentes. 

 

              Tabela 9 –  Resultados Analíticos - Físico-Química após filtragem 

Formulação  pH Turbidez 

FI 6,70 4,5 

FII 6,80 5,5 

FIII 6,92 6,8 

Limites permissíveis
 (2)

 6,0 – 9,5 5 

Limites de quantificação
 (3)

 0,10 0,10 

 

 (1) - METODOLOGIA UTILIZADA: APHA et al. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

22th  Washington D C: American Public Health Associations, 2012. 

 (2) - REFERÊNCIA: Portaria de Consolidação MS-GM n° 5, de 28 de setembro de 2017 - Padrão Potabilidade.    

 (3) - Limite mínimo quantificável. (ND) - Não Determinado pela Legislação. 

 

Os exames microbiológicos da água antes da filtragem são verificados na Tabela 4.6. 

São analisados os parâmetros de Coliformes Totais e Escherichia Coli.  

A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (Portaria de Potabilidade) estabelece 

que seja verificada, na água para consumo humano para garantir sua potabilidade, a ausência 

de coliformes totais e Escherichia coli e determinada a contagem de bactérias heterotróficas.  

Para a conformidade do padrão microbiológico de potabilidade é obrigatório à 

ausência de coliformes totais em 100 mL de amostra na saída do tratamento. A mesma 

portaria recomenda que a contagem padrão de bactérias não possa exceder a 500 Unidades 

Formadoras de Colônias por 1 mililitro de amostra (500/UFC/ml) (BRASIL, 2004). 

De acordo com os resultados da analise, a água apresenta elevado índice de 

Coliformes Totais e Escherichia Coli. De acordo com a portaria de Consolidação MS-GM n° 

5/2017 do Ministério da Saúde (Portaria de Potabilidade). O limite < 1,1 representa a ausência 

de coliformes em 100 mL. Com tudo, a água analisada não apresenta padrão de potabilidade, 

sendo inviável para o consumo humano. A presença desses fatores microbiológicos causa 

risco à saúde humana. 
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 A filtração é uma das etapas mais importantes do processo de tratamento de água e 

tem como função a remoção de sólidos suspensos e coloidais, bem como a remoção de 

microrganismos presentes no efluente. Na maioria dos casos, é ela que precede o processo de 

desinfecção, tornando-se a última barreira, que irá influir decisivamente na eficácia de 

remoção dos patógenos (DI BERNARDO et al., 2003). 

Verificando a Tabela 10, nota-se valores elevado de contaminantes patógenos na água 

antes da filtragem. Sendo 390,0 de Coliformes Totais e 7,8 de Escherichia Coli . diante dos 

resultados esta água excede o limite permissível para o consumo humano.   

 

    Tabela 10 – Resultados Analíticos microbiológicos da água antes da filtragem 

Parâmetros  Técnica  

utilizada
 (1)

 

Limites  

permissíveis
 (2)

 

Limites de 

 quantificação
 

(3)
 

Resultado

s 
Coliformes 

Totais 

APHA - 9221 B, 

C; 9223 

< 1,1 
(3)

 1,1 390,0 

Escherichia 

Coli 

APHA - 9221 B, 

C; 9223 

< 1,1 
(3)

 1,1 7,8 

     
(1) - METODOLOGIA UTILIZADA: APHA et al. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22th  

Washington D C: American Public Health Associations, 2012. 

(2) - REFERÊNCIA: Portaria de Consolidação MS-GM n° 5, de 28 de setembro de 2017 - Padrão Potabilidade.     

(3) - O limite < 1,1 representa a Ausência de coliformes em 100 mL. 

(4) - Limite Mínimo Quantificável de acordo com a técnica utilizada. 

(5) - Resultado < 1,1 indica ausência de coliformes em 100 mL 

 

Após a filtragem pode-se verificar uma diminuição acentuada de Coliformes Totais e 

Escherichia Coli em todas as formulações. Comparando os resultados antes da filtragem, para 

a amostra FI, nota-se uma redução de 78,2 % de Coliformes Totais e 58,98 % de Escherichia 

Coli. Comparando o resultado da amostra FII, nota-se uma redução de 76,2 % de Coliformes 

Totais e 48,78 % de Escherichia Coli.  

A formulação FIII mostrou menor eficiência na filtragem. Sendo 73,8% de acúmulo de 

Coliformes Totais e 37,18% de Escherichia Coli, esses resultados mostram que partes desses 

microrganismos e pequenas partículas suspensas não foram aprisionados ou retidos nas 

pastilhas filtrantes. Um fator que pode ter contribuído para esse resultado, foi a quantidade de 

matéria-prima utilizada no processo de fabricação dos filtrantes, como também a absorção e 

porosidade. sendo que quanto menor o tamanho do poro, melhor sua efetividade de retenção e 

a qualidade do filtrado. Por outro lado, quanto maior a porosidade, melhor o fluxo, menor a 
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saturação e mais rápido se efetua o processo de filtração. Comparando os resultados de todos 

os filtros, nota-se que a formulação FI obteve o melhor resultado de retenção de 

microrganismos, Coliformes Totais e Escherichia Coli. Essa eficiência de filtragem pode está 

relacionado com a composição em massa das matérias-primas utilizadas em diferentes 

proporções para fabricação dos meios filtrantes. Percebe-se através das analises que, ao 

aumentar a quantidade de óxido de zinco nas formulações, mais partículas e microrganismos 

são retidas, tonando o resultado mais eficaz de purificação da água. Foram inseridos para a 

fabricação da formulação FI, 55% de óxido de zinco, para FII, 50% e 45% para a FIII. Esses 

resultados são encontrados na Tabela 5. 

Diante das análises microbiológicas pode-se concluir que a filtragem contribuiu para 

retenção significativa de elementos sólidos e aprisionamento de microrganismos. Porém, os 

resultados excederam o limite de 1.000 coliformes por 100 mL de água.  

Logo, a água para o consumo humano deve está em conformidade com o padrão 

microbiológico. Portanto, o que tornaria viável para essa filtragem chegar ao resultado 

esperado, seria uma a desinfecção da água antes da filtração. Logo, eliminaria partes desses 

microrganismos presentes. A seguir a Tabela 11 mostra de fato os valores microbiológicos da 

água filtrada a partir de três formulações 

 

Tabela 11 – Resultados Analíticos microbiológicos da água antes da filtragem 

 

A água coletada para esta pesquisa de acordo com os resultados físico-químicos e 

microbiológicos apresentou alto índice de contaminação o que tornaria inviável para o 
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consumo humano. Após a filtração pode-se perceber uma redução significativas da turbidez e 

um aumento do pH estando estes no padrão estabelecidos pela norma. Os resultados 

microbiológicos após a filtragem obtiveram redução acentuada de elementos contaminantes. 

Mediante as avaliações da água filtrada, foi concluído que tornaria possível sua aplicação 

para, consumo agrícola (irrigação), geração de energia, produção agropecuária, consumo 

industrial, sendo aplicado para refrigeração de equipamentos, em diversos processos.  

Visto que água contendo elementos em suspensão (sólidos suspensos como areia), silte, 

argila e microrganismos são fatores que influenciam no funcionamento dos equipamentos, 

causando sérios problemas na corrosão.  

O acumulo de materiais orgânicos no interior dos tubos dos trocadores de calor, 

crescimento exagerado de organismos em um recheio de torre de resfriamento e obstrução e 

entupimento de tubos, bicos aspersores, válvulas, equipamentos, acessórios, entre outros, 

podendo diminuir a eficiência do processo, restringir a vazão, entre outros.  

Portanto, os resultados da água podem ser utilizados em sistemas de refrigeração, visto 

que, a filtragem impediu passagens de elementos sólidos, orgânicos e inorgânicos a que viesse 

ocasionar danos a esses equipamentos. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Baseando-se nos resultados apresentados e discutido no capitulo anterior, chega-se as 

seguintes conclusões.  

 O presente trabalho mostra a viabilidade da utilização dos rejeitos (telha e gesso) e 

caulim como matéria-prima para fabricação de meios filtrantes, obteve características 

químicas e tecnológicas semelhantes aos filtros cerâmicos. 

 O óxido de zinco, carvão ativado junto com o caulim utilizados como matéria-prima para 

fabricação do segundo meio filtrante, potencializou característica morfológicas 

semelhantes ao elementos filtrantes de filtros cerâmicos.  Apresentando tamanho médio 

de poros abaixo de 1 µm.. Com isso, devido à uniformidade do tamanho de poros, ocorre 

à retenção, quase em totalidade, dos sólidos suspensos que possuem em média sólidos 

com tamanho de diâmetro médio superiores a 1,2 µm.  

 O óxido de zinco obtido pelos métodos dos precursores poliméricos ou método pechini 

mostrou-se eficiente morfologicamente. Apresentou uma composição química em massa 

de 100%. Alto grau de pureza.   

 A análise granulométrica dos materiais estudados apresentaram distribuições homogêneas 

e heterogêneas, estreita de tamanhos de grãos, diâmetros médio, granulometrias finas, 

medias e grossa. Possibilitando em uma compactação uniforme, densificação e 

regularização no tamanho de poro, proporcionando em uma maior ou menor retração dos 

meios filtrantes.  

 De acordo com os difratogramas de raios X (DRX), o rejeito de gesso apresentou 

difrações referentes a um único material. A bassanita ou hemihidrato (CaSO4.0,5H2O), 

contatou que a gipsita foi calcinada a temperatura acima de 160ºC, com fase majoritária o 

quartzo, elemento fundente que contribui na formação da fase liquida do material quando 

sinterizados, influenciando na retração, porosidade e absorção de água no material. O 

óxido de zinco apresentou alto grau de pureza na fase hexagonal do tipo wurtzita, 

indicando uma boa cristalinidade, apresentou estrutura cristalina organizada de longa 

distância.   

 As micrografias realizadas por MEV mostraram aglomerados de partículas no formato de 

flocos porosos (novelos irregulares), porosidade fechada o que contribui na absorção de 

líquidos, micropartículas esféricas e cristais em formato de agulha. 
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 As formulações FI, FII e FIII, apresentaram resultados eficazes, tanto físico-químicos de 

pH e turbidez, quanto microbiológico, Coliformes totais de Escherichia Coli,  na 

filtragem da água contaminada.   

 A formulação FI obteve melhor desempenho tecnológico de retração linear, absorção de 

água, porosidade e densidade em relação às formulações FII e FIII 

 A formulação FI, apresentou melhor resultado de filtragem tanto de pH e turbidez, quanto 

Coliformes totais de Escherichia Coli. Obteve uma redução de 78,2 % de Coliformes 

Totais e 58,98 % de Escherichia Coli da água contaminada com Coliformes Totais 390,0 

e 7,8 Escherichia Coli.  

 A partir dos resultados dos filtros desenvolvidos com três formulações diferentes, nota-se 

que a quantidade de óxido de zinco inserido nas amostras, influenciou nas propriedades 

tecnológicas e na retenção das partículas em suspensão e microrganismo presente na 

água. O meio filtrante que apresentou maior quantidade de óxido de zinco, alcançou o 

melhor desempenho de filtragem. Sendo FI constituído de 55% de óxido de zinco.   

 As formulações FII e FIII, obtiveram uma redução de 76,2 % de Coliformes Totais e 

48,78 % de Escherichia Coli e 73,8% de acúmulo de Coliformes Totais e 37,18% 

Escherichia Coli para Coliformes Totais 390,0 e 7,8 Escherichia Coli da água 

contaminada, valores significativos de filtragem.  

 Os resultados da água filtrada podem ser aplicados para fim agrícola, industrial e 

doméstico, uma vez que os parâmetros físico-químicos e microbiológico demostraram 

viabilidade no pH, turbidez e retenção de impurezas solidas. Fatores estes negativos para 

ser utilizados.  
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